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Wat voegt de studie toe aan bestaande kennis?





De maximum geluidnorm van het convenant (103 dB(A)) is goed
hanteerbaar voor poppodia e.d.
Deze norm kan waarschijnlijk lager.
Een wettelijke norm zou algemeen toepasbaar en handhaafbaar zijn.
Voorlichting aan concertbezoekers over gehoorschade kan veel
uitgebreider.
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Aanbevelingen





De gemeente dient preventie van ‘gehoorschade door harde muziek’ op te nemen in haar
vergunningenbeleid.
De GGD dient ‘gehoorschade door muziek’ op te nemen in haar
gezondheidsvoorlichtingsactiviteiten (GVO).
Scholen dienen ‘gehoorschade door muziek’ op te nemen in hun schoolgezondheidsbeleid en
lesprogramma.
Bij het spelen van muziek bij poppodia, concerten, evenementen of in horeca dient minimaal
het Convenant Muzieklocaties nageleefd te worden.

Samenvatting van onderzoek
Luide muziek in het uitgaanscircuit kan leiden tot gehoorschade. Om de blootstelling aan luide muziek te
reguleren, is het ‘Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties’ gesloten tussen de Hoorstichting, de
Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals en de Vereniging Van Evenementen Makers.
Onderzocht is in hoeverre poppodia en evenementen zich houden aan een convenant van de Nationale
Hoorstichting.
Uit het onderzoek blijkt dat de maximum geluidsnorm van het convenant (103 dB(A)) goed aangehouden
blijkt te worden. De resultaten van de metingen van de geluidsniveaus suggereren dat een lager maximaal
niveau goed te hanteren zou zijn. De voorlichting over de mogelijkheid van gehoorschade aan bezoekers
is vaak erg beperkt.

Link naar onderzoeksrapport
Evaluatie van het ‘Convenant Geluidsbeleid Muzieklocaties’.
http://www.academischewerkplaatsmmk.nl/projecten/afgeronde_projecten/2014/convenant_geluidsbe
leid_muzieklocaties

Contactgegevens onderzoeker
Contactpersoon: Wim Niessen
GGD Groningen
wim.niessen@ggd.groningen.nl
050 - 367 40 00

Milieu en Gezondheid bij GGD’en
De GGD levert een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving voor
iedereen, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. De belangrijkste
speerpunten zijn ‘een gezonde leefomgeving’ en ‘een gezond binnenmilieu’.
De afdeling Milieu en Gezondheid geeft onderbouwde gezondheidsadviezen
voor beleid over milieugerelateerde onderwerpen. Als onafhankelijke partij
denkt de GGD graag met de gemeente mee.
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