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Betreft:  Zienswijze nota nieuw Evenementenbeleid 2017.  

 

Dames en heren, 

Namens de omwonenden van de Westermarkt spreken wij er onze verontrusting over uit over 

het nieuwe evenementenbeleid 2017. De spelregels voor de evenementen op de locatie 

Westermarkt zijn onvoldoende duidelijk. Het aantal dagen, de toegestane geluidsterkte en de 

duur van de evenementen zijn rekkelijk. Buitenbeschouwing wordt gelaten de aangrenzende 

gebieden met een eigen beleid, zoals de Dam, het Spui en de Jordaan. 

De Westermarkt is een van de drukste pleinen van het centrum vanwege het museum Anne 

Frank Huis, dat wordt aan gedaan door wandelgroepen, fietsgroepen, zagway groepen, 

toeristenbussen en rondvaartboten. 

Daarbuiten vinden er 1-2 maal per maand demonstraties of manifestaties, filmvoorstellingen,  

e.d. plaats. In de naaste omgeving worden er bovendien vergunningen verleend aan cafés aan 

de Prinsengracht, ter hoogte van of althans in de naast omgeving van de Westermarkt, zoals 

o.a. het Jordaan Festival of Zwoele Nachten.   

Op de Westermarkt en omgeving geldt een drank en drugs verbod. Dit betekent, dat drugs en 

drank net over de grens van dit gebied, t.w. Keizersgracht oneven zijde en Leliegracht even 

zijde, onbeschroomd worden gebruikt. In de Oude Leliestraat staat dagelijks een rij voor de 

drugs verschaffend onderneming.  

De druk op de openbare ruimte is groot. Daarom dient het evenementenbeleid met mate de 

Westermarkt aan te wijzen. De Westermarkt wordt bij de locatieprofielen beschreven als 

“klasse IV matig geschikt”  (4-7 dagen). Er worden echter 5 evenementen toebedeeld. Wij 

vragen duidelijkheid over de consequenties van de plaatsing van de Westermarkt in klasse IV. 

Ons inziens is hier maatwerk vereist.  

 

Op de volgende punten is meer duidelijkheid, zo niet, maatwerk vereist: 
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I Aantal dagen 

 

Er worden 5 evenementendagen aan de Westermarkt toegewezen.  

- 1 x Koningsnacht 

- 1x Koningsdag 

- 1x Bevrijdingsfeest – 5 mei,  

- 1 x vrijdagavond Amsterdam Pride 

- 1x zaterdagmiddag en -avond Pride Amsterdam.  

 

Dit maakt 5 dagen. Er is dus geen ruimte voor andere initiatieven. Dit dient duidelijk in de 

nota te worden vastgelegd.  

 

NB De evenementen zijn exclusief op 6 op- en afbouwdagen.. 

 

II Geluidsterkte 

 

De geluidsterkte is in het locatieprofiel Westermarkt onduidelijk gesteld. Het onderstaande is 

inconsistent: het eerste punt noemt andere geluidsmaxima, dan de tweede punt. Wij citeren: 

  

- “Koningsdag en Pride Amsterdam: max. 85 dB (C) op de gevel, als nodig, met 

uitzondering max. 95 dB (C) op de gevel.” 

-  “Naast evenementen in het kader van Koningsdag en eventueel Pride Amsterdam is 

binnen S100 nog maximaal 1 dag toegestaan met een maximale geluidbelasting van 85 

dB (C) op de gevel. Voor de overige dagen geldt een norm van max 75 dB (C) op de 

gevel”. 

NB Deze laatste regels staan vrijwel standaard bij elke locatie.  

Wat wordt verstaan onder “als nodig” en “met uitzondering”?  

Wanneer is het nodig af te wijken? 

Wat is de uitzondering? 

Voor welk evenement mogen de bewoners nu op 75 dB (C) rekenen? 

 

III Evenement en geluidsterkte 

Het locatieprofiel is ook onduidelijk over het de evenementendagen en de hiervoor toegestane 

maximale geluidsterkte.  

Koningsdag + Gay Parade en 2 dagen Pride Amsterdam zijn vier dagen met maximale sterkte 

85 dB (C) en dan nog een extra dag van 85 dB (C) en overige dagen 75 Db (C). Klopt dat?  

Graag ontvangen wij een exacte opgave van de toegestane geluidswaarden per 

evenementendag. 

- Hoe zit het met Koningsnacht? 

- Hoeveel dB voor Koningsdag?  

                            



- Hoeveel dB voor bevrijdingsfeest? 
 

- Exact bepaald: Hoeveel dB (C) voor Pride Amsterdam? 

 

- Hoeveel dB voor een extra dag? 

 

- Hoeveel voor de overige dag? Toch 75 dB (C)? 

Buiten de massaliteit, die onveilige aspecten met zich meebrengt, is toch het grootste bezwaar 

van de omwonenden de geluidsterkte. De monumenten zonder dubbel glas en de nauwe 

straten en grachten maken het voor bewoners op de hogere etages niet te harden. Zij kunnen 

elkaar in huis niet verstaan en proberen zo mogelijk naar elders uitwijken. Sommigen dienen 

juist thuis te blijven om het pand of de woonboot te beschermen. 

Het rapport van Westerveld van 15 juni 2017,  kenmerk 1016 DH – xx WO 002-15-06-17 V2, 

waarin de metingen van  Amsterdam Pride 2017 van 4 en 5 augustus 2017 zijn opgenomen 

wordt geschreven dat “op ca 16 woningen* wordt naar verwachting hoogstens 95 dB (C) 

geproduceerd. In principe kan hiermee aan de maximaal onthefbare waarde voor events 

tijdens Koningsdag en Amsterdam Pride van 95 dB (C) voldaan worden.” Met deze zinnen 

wordt toegeschreven naar de norm van 95 dB (C) van het evenement en niet naar de te 

verdragen norm voor de bewoners van deze panden en de panden aan de Prinsengracht, waar 

niet gemeten is.  

*NB Hier wordt 16 panden bedoeld. Het betreft dus een veelvoud aan woningen. 

De effecten en de belasting van de evenementen van de aangrenzende locaties, zoals de Dam, 

Jordaan en Spui missen wij ten ene malen in deze nota. 

 

IV Duur van de evenementen 

De duur van de evenementen met hoge geluidsbelasting speelt een grote rol. Bewoners 

hebben recht op voldoende nachtrust.  

Wij vragen de evenementen te laten eindigen om 23.00 uur i.p.v. 24.00 uur. Voor het afkoelen 

zonder muziek krijgt het publiek dan geruime tijd.  

Wij vragen nadrukkelijk het sluitingsuur om 20.00 uur van Koningsdag aan te houden 

vanwege de veiligheid rondom de Westermarkt en de Jordaan. De toegangswegen naar de 

Jordaan en de Westermarkt zijn vrijwel verstopt met personen en goederen en de Leliegracht 

wordt elk jaar ’s middags afgesloten voor doorgaand verkeer. Wij moeten er niet aan denken, 

als de hordes feestvierders in het donker nog door kunnen feesten. Daarbij is nog niet 

gesproken over de gevolgen voor de schoonmakers van het plein en de omgeving. 

 

Kortom, wij vragen duidelijkheid en maatwerk 

1. Voor de locatie Westermarkt verzoeken wij dringend duidelijkheid te geven over het 

aantal dagen en met name genoemde evenementen, daar het in de nota gemelde aantal 

evenementen en hun toegestane geluidsterkte voor diverse interpretaties mogelijk is 



2. Wij verzoeken zo veel mogelijk de geluidsnorm van 75 dB (C) als norm, aan te 

houden, in het bijzonder ten behoeve van bewoners, die hun woning niet kunnen 

verlaten of thuis dienen te moeten blijven om het pand of de woonboot te beschermen 

3. Wij verzoeken de maximale geluidsnorm bij de specifieke evenementen te vermelden, 

met andere woorden duidelijkheid bij welke evenementen 85 of 75 dB (C) is 

toegestaan. 

4. Wij verzoeken dringend de geluidsnorm van 95 dB (C) terug te brengen naar 85 dB 

(C) gezien het bewezen aantal panden en woningen, dat deze norm wordt blootgesteld 

en de vele woningen, waarbij niet gemeten is 

5. Wij verzoeken dringend de eindtijd van de evenementen op 23.00 uur te stellen en de 

eindtijd van Koningsdag van 20.00 uur aan te houden. 

 

Tenslotte onderschrijven wij bij dezen de zienswijze van het wijkcentrum d’ Oude Stadt.  

 

Met vriendelijke groeten,  

namens omwonenden van de Westermarkt  

Comité Westelijke Grachten Gordel e.o. 

 

 

 

H.E. van Nierop    C. Maris   C. Roos 

 

 

 

 

   


