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Zaaknummer Datum zienswijze Samenvatting zienswijze Tegenstander Voorstander 

Geen 

ziens-

wijze 

1 630585 16-6-2020 

Wenst voortbestaan theater. Kiezen voor kwaliteit in plaats van 

kwantiteit. Programmering gericht op natuur en duurzaamheid 

zonder geluidsversterking. x     

2 630479 16-6-2020 

Wijst op nadelige effecten geluid op de natuur. Exploitatie theater 

afstemmen op omgeving. x     

3 631183 17-6-2020 Geen uitbreiding geluid. Er is al veel geluid in de omgeving. x     

4 632338 18-6-2020 

Luidruchtige popmuziek naar andere poptempels. Geen 

aanpassing normering toestaan. x     

5 632116 18-6-2020 Vóór Caprera maar tegen verhoging normering. x     

6 633247 19-6-2020 

Wijst op verzuimhandhaving door gemeente. Zelfs binnenshuis is 

muziek te horen. Kinderen liggen wakker. Wijst op 

gezondheidseffecten van geluid en rapport RIVM. Wijst op 

parkeerexessen. Wijst ook op overlast door bezoekers na afloop 

van de concerten. Wijst op geluid afkomstig van Hockeyclub. x     

7 632880 19-6-2020 

Tegen verruiming en voor handhaving huidige norm. Verbetering 

exploitatie ook mogelijk door verhoging toegangsprijs of subsidie 

gemeente. x     

8 633401 20-6-2020 Tegen verruiming. Vindt 5 al te veel. x     

9 633307 20-6-2020 

Tegen verruiming. Gemeente moet handhaven. Wijst op 

cumulatie van geluid (HBS, Caprera, circuit) x     

10 634663 22-6-2020 

Voorstander vern verruiming normen zodat theater kan 

overleven.   x   

11 634661 22-6-2020 Voorstander verruiming.   x   



12 634294 22-6-2020 

Tegenstander verruiming. Wijst op landelijke aantrekkingskdracht 

van huidig theater. Was vroeger lokaal theater voor de buurt. 

Voortbestaan wordt nu als doel genomen. x     

13 633988 22-6-2020 

Tegen verruiming. Wijst op oorspronkelijk doelstelling theater. 

Geen popconcerten in Caprera. x     

14 635681 23-6-2020 

Tegenstander. Populaire popbands veroorzaken meer geluid. Er is 

nu al overlast. x     

15 635623 23-6-2020 

Theater geeft verbinding mens, natuur en cultuur. Stichting moet 

ondersteunt worden.   x   

16 635256 23-6-2020 Ondersteunt voortbestaan theater   x   

17 634848 23-6-2020 

Voorstander van verruiming. Verlies van Caprera is culturele 

verarming.   x   

18 638191 26-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

19 638172 26-6-2020 Geen zienswijze. Per email om gevraagd.     x 

20 638143 26-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

21 638100 26-6-2020 Tegenstander x     

22 637868 26-6-2020 

Voorstander, maar gemeente moet alert blijven. Er zijn mogelijk 

ook andere manieren om exploitatie te verbeteren. Welk 

ambitieniveau heeft het theater ?   x   

23 637819 26-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

24 637802 26-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

25 637659 26-6-2020 

Tegenstander. Vindt verbetering exploitatie geen goed reden om 

ge verruimen. Wijst op het belang van de natuur en op de rust 

voor de bewoners. Er is nu al overlast. x     

26 637627 26-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

27 638415 27-6-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     



28 638347 27-6-2020 

Tegenstander. Wijst ook op geluid vanaf circuit en evenementen 

op Spaarnwoude. Ook muziek in wandelpark. Als wordt verruimd 

dan hier strikte voorwaarden aanverbinden. Verbetering van 

exploitatie kan ook door meer subsidie te geven. x     

29 639652 29-6-2020 

Tegenstander. Caprera bedoeld als theater en niet als poppodium. 

Desnoods het theater maar sluiten als het niet zonder 

popconcerten kan. x     

30 639626 29-6-2020 Voorstander verruiming.   x   

31 639622 29-6-2020 Tegenstander. Steeds meer gehoorschade. x     

32 639568 29-6-2020 Tegenstander. Wil handhaving huidige geluidsnorm. x     

33 639996 30-6-2020 

Tegenstander. Niet alleen 's avonds maar overdag ook overlast. 

Ook door veel verkeer en rondslingerend afval. Wijst ook op 

belang natuurgebied. x     

34 640400 30-6-2020 

Tegenstander. Kinderen kunnen niet slapen. Vindt 5 dagen 

genoeg. x     

35 640268 30-6-2020 Tegenstander x     

36 640210 30-6-2020 Tegenstander. Kijken naar toneelvoorstellingen als verdienmodel. x     

37 640608 1-7-2020 Tegenstander. Tast woongenot aan. Houdt vast aan 5. x     

38 641289 1-7-2020 Tegenstander. De overlast is al groot x     

39 642225 2-7-2020 

Tegenstander. Er is al veel overlast en dringt aan op handhaving 

normen. Kijk naar andere programmering. x     

40 642086 2-7-2020 

Tegenstander. Te veel geluid voor de omgeving. Wijst op 

gehoorschade. x     

41 642751 3-7-2020 

Tegenstander. Huidig aantal meldingen zorgen al voor veel 

overlast. Cumulatie van geluid door hockeyvereniging en circuit in 

Zandvoort. Zelfde reactie als huisgenoot in zaak 639568 x     



42 642994 4-7-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     

43 642993 4-7-2020 

Tegenstander. Huidige normering handhaven. Te veel geluid 

slecht voor de gezondheid. x     

44 643305 5-7-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     

45 643242 5-7-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     

46 644265 6-7-2020 Tegenstander. Geluidhinder. x     

47 644145 6-7-2020 Onbekend. E-mail gestuurd met verzoek om mening.     x 

48 643976 6-7-2020 

Tegenstander. Ook geluid van feesten bij sportverenigingen, 

festivals, feesten op het strand, vliegtuigen. Ook geluidoverlast als 

normen niet worden overschreden. x     

49 643892 6-7-2020 

Voorstander. Bestaansrecht theater gaat voor individuele 

belangen. Stelt voor Raad van Advies/Toezicht met omwonenden 

in te stellen die voorgenomen beleid en strategie kunnen 

ondersteunen en advies geven over rendabel houden/maken van 

Caprera.   x   

50 643812 6-7-2020 

Wil afweging tussen overlast, geluid en buurt. Nu ook al 

parkeeroverlast. Doet de suggestie om te parkeren op de velden 

van de hockeyclub. x     

51 643726 6-7-2020 Tegenstander. Er is al veel hinder. x     

52 643695 6-7-2020 Tegenstander. Zelfde reactie als zaak 643726. x     

53 643675 6-7-2020 Tegenstander. Zelfde reactie als zaak 643726. x     

54 644951 7-7-2020 

Tegenstander. Klagen helpt niet. Laat artiesten zich aanpassen aan 

de buurt. x     

55 644896 7-7-2020 

Tegenstander. Vanaf 2000 steeds meer voorstellingen in de 

categorie pop. Niet alleen in de avond maar ook tijdens repetities. 

Stelt kleinschaliger gebruik voor in theater. Geluid tast woon- en 

leefkwaliteit. Wijst ook op geluid van hockeyclub en restaurant De 

Uitkijk. x     

56 645236 7-7-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     



57 644872 7-7-2020 Tegenstander. x     

58 644822 7-7-2020 Tegenstander. Zelfde argumenten als zaak 633247. x     

59 645071 11-6-2020 

Tegenstander. Argumenten o.a. effect op de natuur, 

gezondheidseffecten, geluidshinder x   

60 645196 7-7-2020 

Tegenstander. Caprera moet niet willen concurreren met 

evenemententerreinen. Crowdfunding starten x     

61 645573 8-7-2020 

Tegenstander. Betere exploitatie mag geen reden zijn om de 

normen aan te passen. Gemeente moet handhaven en niet 

gedogen. Leidt tot precedentwerking. x     

62 645761 8-7-2020 

Tegenstander. Rustgebied in duinen voor mens en dier is 

belangrijk. x     

63 645860 8-7-2020 Voorstander, maar aantal van 12 wel veel.   x   

       

   
Totalen 47 14 2 

 


