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In de Schakel van donderdag 9 september j.1. las ik dat er dit jaar wederom een "Rhoon on 
Ice" wordt georganiseerd in het park van Rhoon. 
De eerste versie van "Rhoon on Ice" heeft een maand lang voor een aantal omwonende 
Onaanvaardbaar veel overlast bezorgd. 

Vanwege deze overlast zijn er vele klachten bij de gemeente en politie ingediend en heb ik 
een gesprek met de burgemeester gehad tijdens zijn spreekuur. In dat gesprek heeft hij mij 
toegezegd om alvorens in te stemmen met een nieuwe versie van " Rhoon on Ice" eerst met 
de omwonenden in gesprek te zullen gaan om de bezwaren in beeld te krijgen. Dit om deze 
bezwaren bij een eventuele nieuwe vergunning mee te wegen. Ook zijn de diverse politieke 
partijen toentertijd schriftelijk op de hoogte gesteld over de problematiek middels een 
schrijven dat was ondersteund door de ondertekening van een 12 tal bewoners uit de Sering in 
Rhoon. 

Op 15 september 2010 heb ik naar aanleiding van Rhoon on Ice 2010 opnieuw een brief naar 
de burgemeester geschreven om hem te herinneren aan onze afspraak. Ik ontving een 
ontvangst bevestiging van mijn schrijven op 23 september j.1. en heb daarna telefonisch 
contact gehad met mevrouw S. Soekhoe die als contact persoon in de bevestigingsbrief wordt 
genoemd. Tot op heden heb ik nog geen schriftelijke reactie op mijn brief mogen ontvangen. 

Mevrouw Soekho deelde me wel mee dat de vergunning zal worden verleend op basis van een 
lager geluidsvolume als de eerste keer te weten 80 dB 

Inmiddels heb ik contact gehad met de DCMR die mij meedeelde over dit evenement geen 
advies aan de gemeente te hebben gegeven. Men heeft erop gewezen dat men graag haar 
expertise aan de gemeente beschikbaar stelt omdat geluidsoverlast niet alleen wordt bepaald 
door dB's. maar een complex materie is. 

Tevens maakte men mij erop attent dat wanneer het evenement voor de tweede keer op 
dezelfde locatie plaats vindt en door dezelfde organisatie voor een langere periode (maand) 
wordt georganiseerd het evenement wordt gezien als een bedrijfin de zin van de wet en dat 
daarvoor specifieke vergunningen zijn vereist! 

Mijn vriendelijk verzoek aan de raad van Albrandswaard is om de klachten over 
geluidsoverlast serieus te nemen en de vergunning te laten beoordelen door bijvoorbeeld de 
DCMR die op dit terrein de expertise bezit voor het geven van een goed advies. 



Tevens is het van belang om ook de handhaving tijdens het evenement de juiste aandacht te 
geven zodat RHOON ON ICE 2011 voor alle burgers van Albrandswaard een geslaagd 
evenement wordt. 
In afwachting van uw reactie en met vriendelijke groeten. 

Nico OphofF 
Sering 21 
3161CSRhoon 

Bijlage: Brief 15 september 
'Handtekeningen actie 
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Rhoon, 15 september 2010 

Geachte heer Bergmann, 

In de Schakel van donderdag 9 september j.1. las ik dat er dit jaar wederom een "Rhoon on 
Ice" wordt georganiseerd in het park van Rhoon. 
Naar aanleiding van de eerste keer dat "Rhoon on Ice" in het park plaats vond was er een 
maand lang erg veel geluidsoverlast voor de omwonenden. 
Vanwege deze overlast zijn er vele klachten bij de gemeente en politie ingediend en heb ik 
een gesprek met u gehad tijdens uw spreekuur. In dat gesprek heeft u mij toegezegd om 
alvorens in te stemmen met een nieuwe versie van " Rhoon on Ice" eerst met de omwonenden 
in gesprek te zullen gaan om de bezwaren in beeld te krijgen zodat met deze bezwaren in de 
vergunning rekening kan worden gehouden. In de Schakel heb ik tot nu toe niets aangetroffen 
over een aanvraag voor een vergunning, mogelijk heb ik dat gemist. 
Inmiddels ben ik al door en aantal buurtbewoners aangesproken die zich nu al opwinden bij 
het vooruitzicht een maand lang een discotheek naast de deur te hebben die tot middernacht 
de buurt uit zijn slaap houdt. 
Niemand heeft bezwaar tegen een ijsbaan in het park al had dit beter op het parkeer terrein bij 
het zwembad of de sporthal kunnen plaats vinden. De kinderen die overdag schaatsen worden 
voornamelijk met de auto gebracht en ook dat leidt tot onveilige verkeerssituaties op de 
Gaarde en Rijsdijk. Het grootste probleem is echter de geluidsoverlast later op de avond en de 
nacht. Soms zelfs de gehele nacht door omdat de bewaking het kennelijk prettig vind de 
muziek zij het met aangepast volume aan te laten staan. 
Kennelijk bent u de afspraak die wij gemaakt hebben vergeten of heeft u het nog niet nodig 
gevonden om er op terug te komen. 
Wij zijn erg benieuwd wat er in de vergunning staat voor dit evenement. Ik kan u verzekeren 
dat een aantal bewoners uit de Sering alle legale middelen zullen aanwenden om een tweede 
maand van slapeloosheid en ergernis te voorkomen. 
In afwachting van uw reactie. 
Met vriendelijke groeten, 

Nico OphofF 
Sering 21 
3161CSRhoon 

Bijlage: Handtekeningen actie 



RHOON on ICE 
De volgende inwoners van Rhoon maken bezwaar tegen Rhoon on Ice 
in het park van rhoon vanwege de enorme geluidsbelasting die vele 
avonden een maand lang tot 24 00 uur overlast geeft voor de 
omwonenden. 

Rhoon on Ice hoort vanwege de looptijd van een maand en het 
karakter van een popconcert op een evenemententerrein plaats te 
vinden, daar waar weinig woningbouw is en goede parkeer 
faciliteiten. 
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