Inspraak geluidsbeleid en locatieprofielen stadsdeel Zuidoost
(Vul hier uw naam en adres in)
Het beleid om steeds meer en grotere evenementen toe te staan in stadsdeel Zuidoost is een
politieke keuze die niet onderbouwd is met degelijke argumenten en niet uitgaat van wat de
locaties aankunnen. Zuidoost heeft al een aantal grote indoor muziekzalen. Uitwijken naar de
natuurgebieden van Zuidoost, het Gaasperpark, zuidoever en oostoever is niet verantwoord
wegens de schade die aangericht wordt aan natuur en biodiversiteit, aan de bodem, en wegens
de overlast veroorzaakt door geluid, parkeren en zwerfvuil. Volgens de pas verschenen
Ecologische verkenning voor Groengebied Amstelland is de natuur, fauna en flora in het EHS/
NNN-gebied kwetsbaar en zal door het toestaan van nog meer evenementen verder
achteruitgaan. Sommige evenementen vinden zelfs plaats in de broedtijd, iets wat in de Wet
Natuurbescherming niet is toegestaan. Mitigerende maatregelen in het park hebben geen enkel
eﬀect op de fauna want geluid laat zich niet tegenhouden met een hek en zeil. Er is sprake van
ernstige verstoring. Een voorbeeld daarvan is de verdrijving van de ransuilen uit het park. Zelfs in
de broedtijd worden festivals toegestaan.
Locatieprofielen zijn bedoeld voor bescherming van parken en evenementenlocaties en de
bewoners eromheen en waar toepasselijk de fauna en flora.
In Zuidoost zijn de locatieprofielen niet aangepast zoals gevraagd door de burgemeester.
Jarenlang zijn juridische procedures bewust vertraagd en bemoeilijkt door het
stadsdeelbestuur. Er komt binnenkort een uitspraak van de bestuursrechtbank over de legaliteit
van de verleende omgevingsvergunningen. Deze uitspraak, en indien nodig een uitspraak van de
Raad van State hierover, zal mede bepalend zijn voor wat mag en niet mag in de EHS van
Zuidoost. Bovendien is de provincie en de gemeente Amsterdam nog steeds bezig met het
zoeken van een balans in de stad. Die is er momenteel nog niet. Het organiseren van steeds meer
en grotere evenementen zal de balans verder verstoren.
De geluidsnormen die de gemeente wil aanhouden blijven zorgen voor geluidsoverlast,
zowel voor de woonomgeving als voor de fauna. Tijdens de besprekingen met de gemeente over
de geluidsnormen is geen rekening gehouden met de bijzondere status van de EHS in Zuidoost.
De locatieprofielen gaan uit van de nieuwe geluidsnormen. Daarom staat nu al vast dat de
locatieprofielen niet adequaat de status van de EHS respecteren. Het vaststellen van de
locatieprofielen voordat het provinciale beleid is vastgelegd en voordat er een nieuw
bestemmingsplan is goedgekeurd is zeer voorbarig. Bovendien zijn nog steeds geen uitvoerige
bodemonderzoeken gedaan door de gemeente die aangeven dat festivals geen schade zouden
veroorzaken aan de bodem. Er is in elk geval sterke verdichting van de bodem geconstateerd en
dat betekent dat plantengroei daardoor beperkt is en op sommige plekken zelfs onmogelijk.
Normen: Voor het locatieprofiel Gaasperpark is de norm van maximaal 2 dagen opbouw en 2
dagen afbouw ruim overschreden. Alleen als hoge uitzondering mag hiervan afgeweken worden.
Het beleid is ongeloofwaardig als op alle punten de normen overschreden mogen worden. Dat
geldt ook voor de geluidsnormen die ‘gecorrigeerd’ mogen worden met meteo- en gevelcorrecties
die nergens onderbouwd worden. De enige weerscorrectie die op redelijke gronden verleend kan
worden is de correctie voor sterke wind richting woonwijken. Dan zou het geluidsvolume aan de
bron verlaagd moeten worden. Ook het opwaarderen van de klasse van geschiktheid van alle
locaties van klasse IV naar klasse III is een uiting van gerommel met normen.
Het percentage toelaatbaar oppervlak van het gebied van Gaasperplas Noordoever en andere
delen van de EHS als de zuidoever en de zuidoostoever dat gebruikt mag worden voor
evenementen (max. 25% van het totale parkoppervlak) wordt ruimschoots overschreden. De
zuidoostoever is bovendien ook een ecologisch knelpunt waarvan het de bedoeling is dat dat
opgelost wordt. Dat kan nooit verbeteren als daar meer evenementen plaats mogen vinden.

Er dient in de toegestane geluidsbelasting van woongebieden rekening gehouden te worden met
de overlap van aanliggende gebieden. Bewoners van de westkant van stadsdeel Zuidoost zullen
overlast ondervinden van evenementen in hun hele omgeving.
De locatieprofielen die het stadsdeelbestuur heeft voorgesteld voldoen niet aan de algemene
voorwaarden die gelden in de gemeente. Overal zijn afwijkingen mogelijk. Een dergelijk beleid is
niet duurzaam en kan en mag niet vastgesteld worden zolang er geen uitvoerige
bodemonderzoeken zijn gedaan en de werkelijke langdurige schade aan park en natuur niet
terdege zijn onderzocht.
De normen die zouden moeten gelden zijn de volgende:
1. Garandeer de spraakverstaanbaarheid, d.w.z. dat binnenshuis maximaal 50 dB(A) toegestaan
mag zijn.
2. Gun bewoners nachtrust: maak geen uitzonderingen op de eindtijd van 23.00 uur van
evenementen.
3. Onderdruk de bastonen die de oorzaak zijn van de zwaarste geluidsoverlast
4. Maak voldoende locatieprofielen. Die ontbreken nog steeds voor de waterspeelplaats en de
barbecueweiden in het Gaasperpark
5. Stel een maximum aantal evenementen vast gebaseerd op wat een park aankan en door
onderzoek is bevestigd.
6. Geen evenementen in de EHS/NNN.
7. Geen uitzonderingen wat normen betreft, zoals aantal dagen van op/afbouw, het max. deel
van parken dat voor evenementen mag gebruikt worden, geen werkzaamheden ’s nachts,
geen meteocorrecties (verhoging) van geluidsniveaus, geen correcties voor geluid op de gevel.
Wel correcties, in dit geval verlaging van geluidsniveau, als de wind naar woonwijken waait.
8. Controleer en handhaaf de in vergunningen gestelde voorwaarden en maatregelen. Zorg voor
eerlijke geluidsmetingen.
9. Zorg voor een eerlijke afhandeling van klachten.
Dit conform de normen gesteld door de burgemeester in zijn brief van 18 juli 2017 over de
voortgang van het nieuw evenementenbeleid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beperken van geluidsoverlast
Maximeren van aantal dagen belasting
De BBT (best beschikbare techniek) aanhouden
Gereguleerde metingen
Verhinderen van gehoorschade
Overleg met betrokkenen
Herziening van locatieprofielen gebaseerd of feiten en kenmerken van locaties
Onderzoek naar 21 locaties waaronder bodem, ecologie en omgeving.

Aan deze voorwaarden wordt niet voldaan. De locatieprofielen van Zuidoost zijn niet adequaat en
dienen opnieuw opgesteld te worden met bovenstaande normen in gedachten.
De ergste tekortkoming in de locatieprofielen van Zuidoost is dat er geen rekening is gehouden
met de EHS. Mitigerende maatregelen hebben geen enkel eﬀect in het Gaasperpark omdat de
geluidsoverlast en de verstoring van fauna over heel het park en omgeving plaatsvindt.

