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Aantekeningen van Stichiing Amsterdam Gay Pride (hiêrna: AGP)
zitting van dê VoorzieningenÍechter (team besluursrecht) van 1Í juli2017, l5:30 uur tê
Rechtbank AmsteÍdam
Aantekeningên van:
L. Spee, directeur AGP,
J.H. van Diik, besluuÍslid AGP en
M, Bicardo, bestuurslid secrêtaÍis AGP (gêmachtigden)
BeÍeft: reactie op veÍzoêk tot hel tíeffen van een vooÍlopige voorzjening ter zake de
Evenementenvergunning A.msïeídam 2017, 2A17 nT 19 (Vergunning Amsterdam Pride 2017)

Samenvattinq bêzwaíen
De bezwaren aten zich als volgt samenvatten. Er wordt voorbijgegaan aan de zienswilzen, er woÍdt
gebrekkg gehandhaaÍd en eÍ wordl onduldbare geluidsoverlast veroorzaakt.

Bewoners worden wel deqeljik gcIeetd
Ad 3. van hêt vêrzoêkschrift
1.

Verzoêkers stellen ten onÍechte dal volledlg voorbij is gegaan aan de zienswilzen van
vêrzoêkêrs,/bewoneÍs. lmmers, bij elk (deel)onderweíp van de verqunningveÍ ening (díukte,
gêluid, handhaving, wildp assen etc.) zijn de ingediende zienswilzen samengevat
weergegeven, meegewogen en is weergegeven wat daarop de reactie is en/oÍ welke concrete
maatrêgelen zijn genomen. Dat de vergunningverlener geheel voorbij is gegaan aan de
zienswi_zen v nd. geer g'onds'àg.n de Íeilên.

2.

Bovendien heeít AGP een week voordai de vergunningsaanvraag werd ingediend een
bijeenkoÍnst gehad met bêwoners. AGP heeÍt de bewoners toen geïnÍoíneeÍd wat er met de
klachten is gedaan en welke overlasi beperkende maaiÍêgelen zijn getroÍfen.

3.

Het fesiivalwoÍdt niel ledeÍ jaaÍ groter en de overlast dan ook niei meer. De Pride 2017 is
kleiner en teruggebÍacht naaÍ het niveau van 2015. Een aantaltraditionele
straatÍeesten/locatÍes is geschÍapt. De locaties Rembrandtplein, Stopera en Amstel Pod um
zijn komen te vervajlên.
Pêr evenementenlocalie is de in de bestreden vergunning opgeno'nen geluidsnorm lager dan
de voorqaande iaíen (zie paq. T van de verqunninq).

Geen spoedeise!d bélano
Ad 6,7 en 8 van het verzoekschíift

5.

AGP stelt zich op het standpuni dat geen sprake is van eên spoedeisend be ang. Verzoekers
(Stichting Wijkcenirum de oude slad e.a.) hebben zienswijzen en d veÍse bezwaarschriÍten
ujdig ingediend. ln de bezwaarschriÍten worden dezelJde bezwaren en gronden aangevoerd
als in de onderhavige procedure. De bezwaarschriften woÍden door de Bezwarencommissie
van de gemeente op dinsdag 18 juli 2017, om 12:00 uur gevoegd behandeld. EÍ wordl een
uitspraak van de commissle verwacht vóór het evenement. De gemeenie heefl dat loegezegd.
Het voorliggende verzoek tot het treffen van een vooÍlopige voorziening is daaÍom dubbel
en/oÍ prematuur.
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Geert ondulclbare

qeluidsnqlq

Ad 11. van het verzoêkschrift

6.

Ten onrechte wordi gêsteld dat eÍ met de input van de bewoners niets is gedaan Dê
veÍgunningverlener heeÍi AGP beperkl jn het aanial uíen dat eÍ decibe len woÍden
qeproduceerd (lees: dal eÍ muziek woldt aÍgespee d) en ook het aanlal decibe len veÍlaagd
ConcÍêêi voorbeeld: vanweqe de Íeactie van bewoneÍs van hel Amstelve d heeít de
vergunningv€r eneÍ de eindtijd voor vÍjdag 4 augustus 2017 één uuI gesteld dan aangevraagd
(veÍgund: 23.00, aangevraagd: 0.00 uur) De wensen van bewoners van hel Amstelveld zijn
door de gemeente voor wai betreÍt vrijdag 4 augustus ingew I gd. AGP heeÍt voor een aantal
ocat es zê Ís specale akoest sche plannên laien opste len. Dat er niels mel de input van
bêwoneÍs ls gedaan, is d!s onjuist.

7.

Voor zowe de bolenpaÍade as de evene rlr ente n ocalies geldt n2017eêngeludsnormvan
maximaa 95dB(C)op de geve van won ngen. ln 2016 gold een voor de botenparade hogere
ge uidsnorrn van rfaxirnaal 103 dB(C) op de gevelvan won ngen. Dat is dus 8 dB(C) minder
en is een aanzienlijke veÍ aging ten opz chte van voorgaande laÍen

a.

Geljk het ooÍdeelvan dê voorziên ngenrechtêr u12016 (uitspraak 2T ju i2016, zaaknummeÍ
l6/4223) meent AGP dai de dool verzoekers qêwensle/beoogdê ge uidsnoín een evenement
a s Amsterdam PÍlde onmogelijk zou makên, gelêt op het omgevingsge uid dat de
mens€nmassa met zich blengt. Ook wordt de gêluidssterke aÍhankelijk van het soori ÍnLziêk

g€ditÍêrentieerd

9.

Het algemeen gemeentelijk beleid voor evenemenlen dooÍ het jaaÍ heen is 85dB(C) max maal
op gevel. Dê jaarlijkse evenementen,le weten Kon ngsdag en Gay Prlde, zijn daaÍop
uitzonderingen vanwege hei bijzondere en grootschalige kaÍakler van deze evenementen. Dê
gestelde ondLldbare gelu dsoverlast gedurende het iaaÍ wordt wel degelijk aanzlenlljk beperkt

10. Per evenemenienlocatie s de in de beslreden vergunning opgenomen geluidsnoÍm, zoals
reeds opgemerkt, lager dan de voorgaande jaren (z e pag. 1 van de

11. DaaÍbj koml dat uit het Evaluatieverslag Europride

vergunning).

.']
20T 6 (evaluaue ínet bewoneÍs) vo gt dai

de door AGP geoÍganiseerde evenerrlenlen niet boven de vergunde geluldsnolm zijn
u lgestegen. AGP heeÍt zich tot nog toe netjes aan de veÍgunde norm geconÍolÍneerd.

i

-

12. TLssenconclusier naaÍ hel zich laat aanzien zu len de bewoners op sommige momênten
aanzienlijke ge uidshind€r onderv nden, Ínaar djt lejdt niet noodzakel:ikwijs toi het oordeel dat
de hinder ondu dbaar en/oí onaanvaaldbaar is. De vergunde g€ uidsnoím s lag€r dan
vooÍgaande jaren en AGP heeÍt z ch steeds aan de vergunde normen gehouden.

SqPride de binnenstad uit?
Ad 14. van het verzoekschrift
woÍdl voor de 22't" keer de Pride in de binnensia.l geoÍganiseerd. Alsinds de T
ediliê worden er op tenmjnsle 2 dagen st€atleesten georganiseerd tot 0.00 uur. Hêt heeÍt er
al e schijn van enkele bewoners deze Íaditie de nek om w llen draaien, vanweg€ de gestelde
overlast die men hel hele jaar eruaaÍt. Die overlasl wordt n el veroorzaakt door de Pride, maaÍ
door de toegenoínen dÍukt€ in de slad. Hel heeft kenne ijk geleid tot een de maat s vol'
bouding van een kleine haÍde kern van k agende bewoners, d e ten onÍechte wordl botgevierd
tsgang wordt benut om luidkeels dezelÍdê
bezwaren ten gehoÍe te brengen. De Amsteldam Prjde nrag daarvan n el de dupe worden
TegenoveÍ dêze kle ne kern van k agêrs, staat een gíole meerderheid van
binnenstadb€woneÍs die het Íêstiva , inclusjêf de botenparade, hêbben omarnrd
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Extra toelichtinq locatie AEsleueld

T4

Hel Íeest op hei Amsle veld wordt dit jaaÍ vooÍ de 15" keer gêorganlseerd en ls zoqêzegd een
traditionele Ptide lacaÏle. De locatie Amslelveld wordi sinds 2012 door de burgemeesier
veÍgund a s e€n vo waardig íeest (Ínax 2 dagen Pride)

15. Het Íeest op hel Amsielve d s belangrijk voor AGP,

b seksuelen en bi

schierigen H_"tiseen

_
p ek van verbinding. Hiêr v eÍen hetero's en homo's - en alles wat daar tussen z l samen
ieest- Het ls rnêer dan alle andere locaties een íysieke bêlichaming van de Pride: een íeesl
dat gezamenlijk gev;erd wordl. Het ls bovend en de en ge (moge ijke) directe
eve;ementenlocal e langs de vaaÍoute van de botenparade en vorrnt daarom een integraal
onderdeel van Pride AmsieÍdam en een ultwijkp ek vooÍ bezoekers van de botenpár2'le

16. Ten aanzien van de mogelijke oveÍlast wo.den op basls van de edltie 2016 alle mogelljke
inspann ngen veíricht oÍn deze zo veel mogelijk ie bepeÍken Er zjn Ínaalrege en voor
crowdmanagement getroÍÍen en dÍuktescenario's vooÍbere d Ook een Íielsenplan wor'it
(wedeÍom) u tqevoerd.

qeq! oebrekkiqe handhavinq
Ad 16. van het verzoekschrift
T7. Ten oníechte woÍdt gesleld dat er gebrekkig en op onjuiste wijze woldl gehandhaaÍ'l
VerzoekeÍs miskennen dat er wel dege ijk én steeds meeÍ wordt gehandhaaÍd Dil is door de
polilie bevestigd. De hooÍd.oÍfmissarls van politie spÍak na aÍloop van de Píidê editie 2016
van een veil g verlopen pride met weinig inc denlên Hei lage aantal ambulance rilten en

aanhoudingen ondeíschríven dit.

18. Handhaving is oveíigens primair een taak van de gemeente en niel van de vergunninghouder
Dal neemt niet weg dat AGP loeziel op handhaving lijdens de evenementen en vergunn ng
confoÍme uitvoeÍ ng. AGP eÍkent het bestaan van spontane, niet vergund€ Íeestjes op boten
ianqs de route en zal op verschillende man eren bezoekers hierop aanspÍeken.

Volqzaam en vroliik publief,

Ad 17. van het verzoekschÍiÍt
19. Ten onÍechte wordt gesleld dal de PÍlde z ch kenmerkt door geweld, openbaÍe dronkenschap
en vern el ngen van eigendommen CijÍers wiizen anders uit DÍonkenschap hier en 'laaí kan
niet woÍden ontkend, maar bezoekeís van de Pride zijn in het algemeen veÍe van
gewelddadig en worden door politie beschíeven als een volgzaam en wolijk publlek:
"Gay Ptide is een feestetijk evenement met een volazaên pllbICten ovet hel
algeneen een laag risicoproÍiel. Echlet vanwege de inlernarionale uitstraling mede
door Gaypride, atsmede grotere kans op overcrowding hierdaar is de Gayp de daor
de Vijfhaek als C categarie (Hoog risico evenenent) aangemetkt "
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Pride Amsterdam is qeen

eve!€Ee!l!!9!rC! o

efSieêl karakierl

Ad 19. van het verzoekschriÍl
20. De PÍlde Amsterdam is een grooischa ig evenement jn het kader ván de emancipat e van de
LHBTI-gemeenschap. De BezwaÍencomrnissie van de gemeente AÍnsterdam overwoog in
2016.1an ook mêl zoveelwoorden:
'dat de Gay Pride lhuishoorl in de binnenslad. Het be|reft hier niet enkel een
evenement mel een camnercieel karakter. zoals daar enkeie bezwaarden is
aangevoerd. Mel cle Gay Pride ( .) laat de geneente Ansterdam aan de hele wereld
zien dar je kunt zijn wie je wil zijn. Het is een viering van mensenrechten en daarmee
een belangrijk evenemenl voor de geneenle Amslerdam, voot hewonerc en voot de
vele bezoekers clie het evenemenl trckt.
(advies van de bezwaarschriÍtenconrmissie,

pag. 13, d.d. 1 seplember 20T6).

21. PÍ de AmsteÍdam is mééÍ dan alleen de were dberoemde botenparade. Plide Amsteldan-r s n
21 jaaÍ uiigegÍoeid tot een internationaal bekend, I dagen durend, Íeslval dat de diversiteit
van de LHBTI-gemeenschap tot uitdrukk ng brengl met sport, kunst en cultuur, roze
kerkdiensten, manlÍestalies in diveÍse Amslerdamse stadsdelen en een Lesb an , Sen oÊ,
Youth en TransPridê. Natuurljk zijn we niel veÍg€ten waaí we vandaan komen en vieren het
aatste weekend nog steeds ultbundig de vrijheid en diversiteil met straaÍeesl€n ln onze

binnenstad Daarmee bepalen we eenmaa peÍ jaaÍ hel sÍaatbe,Àld.
22 Een enige mate van commeÍclalteit kan de Prid€ niet worden ontzegd, oÍndat de gemeente
Amsterdam én de samenleving van ons leÍêcht - ver angen dat een kwaljtatiel hoogstaand
Íestivalwordi georgan seerd met n el louteÍ subsidiegeld. Sponsoren dragen daaÍorn mede
het Íesiival.

23. De stad Amsterdam s Íots op haaÍ Prjde. Het is het Íeslival waarmêe zij iniernationaal haaí
íaam hoog houdt als slad van de víihe d en diverslteit. Uit recent Duits onderzoek bljjkt dat de
zogenoemde 'millennials' ons AÍnsterdam, naast San Franc sco, aanwijzen a s de m€est
LHBT -vriendelijkê slad ndeweÍeld. NlaaÍ helaas safgeopenjaar'pijnliik'dudellkgeworden
dat ook hier onze vrijheid ondeÍ díuk slaat. De haatjlyers in AmsteÍdam West, de
mishandeling met een betonschaaÍ in Arnhem en de m shandellng bij de veêrpont in
Anrsterdanr, zijn maar enkele van de lncidênten d e de media hebben gehaald. NedeÍ and is
Ínassaalverontwaardigd ên na het incldent in Arnhem glngen hetero-rnannen zelÍs hand in
hand over straal om soldariteit te tonen. Die solidaílte i wordi ook uilgedragen Ujdens de

24 Stichiing AGP is zeer trots op Pride AmsteÍdam, haar organisatoren en vele vrijwilligers, die
zch met hart en ziel inzetten vooí het goede doel.

Conclusie Slichtinq AGP
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veízoekt de bezwaÍen ongegrond le verklaren;
veÍzoekt het verzoek om een voorlopige vooÍziêning aÍ te wijzen;
veÍzoekt de bestreden v€Ígunning in stand le laten.
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