
 

 
 
 

Pilot locatieprofiel Geffense 

Plas 

  
       

  

 

 

 

 

1 
 

Tijdelijk locatieprofiel geldig tot 30-09-2022. 

 

Maximaal gebruik en geluid 

 

Onderwerp Evenement categorie 

 11 22 33 

Maximaal aantal gelijktijdige bezoekers 250 2.500 15.000 

Maximaal aantal evenementen per jaar onbeperkt45 2 1 

Maximaal aantal evenementdagen per jaar  onbeperkt 4 2 

Maximale duur van een evenement in dagen 1 2 2 

Maximale geluidsbelasting op de dichtstbijzijnde 

gevel toegestaan tussen 09:00 en 23:00 uur6789 

Geen versterkt geluid 65 dB(A) 75 dB(A) 

Maximale geluidsbelasting gemeten op de Front 

of House 

Geen versterkt geluid n.v.t. 103 dB(A) / 

116 dB(C)10 

Maximaal aantal geluidsdagen per jaar 0 4 2 

Maximaal aantal geluidsdagen per evenement 0 2 2 

 

 Organisatoren van catergorie 3 evenementen zijn verplicht, gekijktijdig aan de 

vergunningaanvraag, een geluidsplan aan te leveren waarin ten minste de volgende 

punten aan bod komen: 
o De organsatie geeft duidelijk aan dat gebruik van welke techniek gebruik gemaakt 

wordt en maakt hierrbij gebruik van de Best Beschikbare Techniek (BBT). 
o De organisatie maakt aannemelijk dat aan de geldende geluidsnormen kan worden 

voldaan.  
o De organisatie beschrijft hoe, waar en hoe vaak metingen worden uitgevoerd. 

                                                
1 Categorie 1 evenementen: evenementen op grond van de APV zonder versterkte muziek en/of  
spreekinstallaties, zoals een straatspeeldag of een buurtbarbecue, met de daarbij behorende (tijdelijk 
gebouwde) voorzieningen ten behoeve van het evenement. 
2 Categorie 2 evenementen: een evenement met straat- en/of achtergrondmuziek en spreekinstallaties,  
zoals een hardloopwedstrijd, een rommelmarkt of een fashionweekend, met de daarbij behorende (tijdelijk 
gebouwde) voorzieningen ten behoeve van het evenement. 
3 Categorie 3 evenementen: een evenement met versterkte (live)muziek en spreekinstallaties, zoals een  
concert, tentfeest, festival of kermis, met de daarbij behorende (tijdelijk gebouwde) voorzieningen ten behoeve 
van het evenement. 
4 Maximaal aantal carbootsales is vastgesteld op 8 per kalenderjaar. 
5 Het terrein moet bij categorie 1 evenementen toegankelijk blijven voor reguliere bezoekers van de Geffense 

Plas, denk hierbij aan badgasten en recreanten in de bossen. Het eventueel af te sluiten evenemententerrein 
wordt in oppervlakte tot een minimum beperkt. 
6 Op zondag staan wij alleen muziekgeluid na 13:00 uur toe. 
7 Op- en afbouw van het evenement is alleen toegestaan tussen 07:00 uur en 19:00 uur.  
8 Sound- en lichtcheck mogen maximaal 1 uur bedragen op de dag voorafgaand aan het evenement of op de 

dag van het evenement.  
9 Evenementen in categorie 3 zijn verplicht op een door de gemeente aangewezen locatie een 
continugeluidmeter te plaatsen die online en in real time door de gemeente en belanghebbenden in real time 
uitgelezen kan worden. Op basis van beschikbaarheid kan de gemeente hierin voorzien.  
10 Evenementen in het geluidsspectrum Ultra Bas (Muziekstijl Hardstyle en soortgelijk) zijn expliciet niet 
toegestaan. 
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o Contactgegevens van de verantwoordelijke voor geluid voor zowel omwonenden als 

gemeente. 
 
Bij niet tijdig of volledig aanleveren van een geluidsplan wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld.  

 
Openbare orde en veiligheid 
 

 Inschakelen van Reddingsbrigade Oss voor activiteiten op en rond het water is verplicht. 

 Organisatoren van categorie 3 evenementen zijn verplicht een volledig veiligheidsplan, inclusief 

inzetschema in te dienen.  

 Organisatoren van categorie 3 evenementen zijn verplicht een verkeer- en parkeerplan in te 

dienen.  

 

Ecologie 
 

 Organisatoren van categorie 3 evenementen laten een Quick Scan Flora en Fauna uitvoeren 

door een bij Netwerk Groene Bureaus aangesloten adviesbureau.  

 Organisator voert voor ieder evenement een controle uit op de burchten van dassen en op 

broedende vogels (inclusief soorten met jaarrond beschermd nest). Op basis van de resultaten 

neemt organisator de nodige maatregelen om overtreding van de Wet Natuurbescherming te 

voorkomen. 

 Organisator voert een berekening uit van de stikstofuitstoot en de neerslag van stikstof. 

 Het aanschijnen van bomen en bossages is niet toeggestaan.  

 

Overige 
 

 Organisatoren van categorie 3 evenementen zijn verplicht om boven de reguliere 

indieningsvereisten een afvalplan in te dienen. In dit plan dient duidelijk te worden hoe het 

evenemententerrein en de omliggende gebieden schoon worden opgeleverd.    

 

 

 

 

 

 


