
 

 

 

 

Raadsvraag (art. 39) Gesteld door:  

GroenLinks  
Datum 23 december 2021 
Onderwerp 249-2021 Gehoorschade aan jongeren 
Portefeuillehouder College B&W 

 

De fractie heeft de volgende vragen: 

Geachte voorzitter, 

Uit onderzoek van het Erasmus MC blijkt dat er in Nederland jaarlijks ruim 20.000 jongeren bijkomen 

met gehoorklachten als gevolg van blootstelling aan (te) hard geluid(1) 

Naar schatting loopt ruim 40% van de Nederlandse jongvolwassenen hierdoor kans op 

gehoorproblemen. 

Gehoorschade is onomkeerbaar en kan leiden tot levenslange aandoeningen als tinnitus, 

geluidsvervorming en gehoorverlies. Dit kan een negatief effect hebben op (leer)prestaties, kansen op 

de arbeidsmarkt, welzijn, inkomen en sociale participatie(2) 

In de meeste gevallen wordt gehoorschade bij jongeren veroorzaakt door langdurende blootstelling 

aan (te) harde muziek. Bijvoorbeeld door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, maar ook 

tijdens het bezoek aan uitgaansgelegenheden (festivals, discotheken, etc.). 

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:  

1.      Is het college bekend met het toenemende aantal gevallen van gehoorproblemen onder 

jongeren? 

2.      Wat wordt er in de gemeente gedaan om gehoorschade onder jongeren te voorkomen? 

3.      Zo niet, kunt u dit toelichten? Bent u van mening dat de gemeente een rol heeft in het 

voorkomen van gehoorschade onder jongeren en ziet u noodzaak en/of mogelijkheden voor de 

gemeente om de risico’s van gehoorschade onder jongeren aan te pakken en te voorkomen? 

Het hanteren van een geluidslimiet bij evenementen en in uitgaansgelegenheden levert waarschijnlijk 

een bijdrage aan het voorkomen van gehoorschade. Daarom hebben diverse partijen afspraken 

gemaakt die opgenomen zijn in het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte muziek. 

4.      Is het college bekend met het bovengenoemde convenant? 

5.      Worden de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd gehanteerd bij het verlenen van 

vergunningen voor evenementen? 

6.      Ziet het college mogelijkheden om preventie van gehoorschade als onderwerp in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen? Graag een toelichting. 

Alvast dank voor uw antwoorden.  

Namens de fractie van GroenLinks,  

Naima El Azzouzi en Chahira Mediani 



 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 
 

1.     Is het college bekend met het toenemende aantal gevallen van gehoorproblemen onder 

jongeren? 

Ja, daar is het college bekend mee. 

 

2.     Wat wordt er in de gemeente gedaan om gehoorschade onder jongeren te voorkomen? 

Via gesprekken met de GGD over de laatste ontwikkelingen m.b.t. preventie tegen gehoorschade, 

blijft de gemeente actueel op de hoogte. Daarnaast wordt regelmatig uitvraag gedaan bij 

buurgemeentes m.b.t. dit onderwerp. Daar komt dit onderwerp overigens niet naar voren als prioriteit 

of aandachtspunt. 

Wethouder Koenraad zal bij het overleg van het Algemeen Bestuur van de GGD, dit onderwerp 

agenderen om het regio-breed, extra onder de aandacht te brengen. 

Bij de herijking van de nota volksgezondheid in 2022, onderzoekt de gemeente samen met de GGD 

of gehoorschade onder jongeren extra aandacht nodig heeft. 

Tot slot houden we ons uiteraard aan de geldende wetten en ook de eigen regelgeving bij 

bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen. 

 

3.     Zo niet, kunt u dit toelichten? Bent u van mening dat de gemeente een rol heeft in het 

voorkomen van gehoorschade onder jongeren en ziet u noodzaak en/of mogelijkheden voor de 

gemeente om de risico’s van gehoorschade onder jongeren aan te pakken en te voorkomen? 

Het college is van mening dat zij slechts deels verantwoordelijk is voor het voorkomen van 

gehoorschade. De inspanning omvat het juist informeren, èn het creëren van bewustwording onder 

jongeren over de gevolgen van gehoorschade. Het blijft echter de vrije keus van de jongeren om zich 

te houden aan de adviezen. 

Het hanteren van een geluidslimiet bij evenementen en in uitgaansgelegenheden levert in ieder geval 

een bijdrage aan het voorkomen van gehoorschade. Daarvoor hebben diverse partijen ook afspraken 

gemaakt die opgenomen zijn in het Derde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte muziek. 

 

4.     Is het college bekend met het bovengenoemde convenant? 

Nee, we hebben hier bij deze kennis van genomen en zullen er ons in verdiepen 

 

5.     Worden de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd gehanteerd bij het verlenen van 

vergunningen voor evenementen? 

Zie vorige vraag en het antwoord op vraag 2. Verder zal het college zich zeker in de inhoud van het 

convenant verdiepen. Het bestaan en de inhoud hiervan zal worden meegenomen wanneer dit jaar 

het geluidbeleid rondom evenementen wordt geëvalueerd. 

 

 



 

6.     Ziet het college mogelijkheden om preventie van gehoorschade als onderwerp in de Algemene 

Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen? Graag een toelichting. 

Dat zal mede afhankelijke zijn van de uitkomsten van het voornoemde verdiepings- en 

evaluatieproces. 

 

 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,            De burgemeester, 

                               

 


