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Uitgangspunt voor het College is dat evenementen bij de stad horen. Daar ben ik het helemaal
mee eens. Maar de vraag is hoe dat vorm gegeven wordt. Stadsdeel Zuidoost heeft als 'capital of
entertainment'
al een aantal zeer grote feestzalen. Dan is het wel vreemd dat parken en
natuurgebieden nu aangesproken worden om in openlucht evenementen te faciliteren. Het gaat
hier tenslotte enkel om amusement en plezier en ik zie geen enkele reden om hiervoor parken en
natuurgebieden op te offeren, te beschadigen en een zware wissel te trekken op een toekomst
waarin deze gebieden langdurig hersteld zullen moeten worden. Schade aan fauna en flora wordt
onomkeerbaar. Sommige gebieden als het Gaasperpark zijn qua vaatplanten (Iandplanten en
bomen) zeer sterk vernietigingsgevoelig
blijkt uit de Ecologische Verkenning GGA die door
Gedeputeerde Staten is aangeboden aan de Provinciale Staten. Daarin is de huidige situatie
ge"inventariseerd en wordt gekeken naar wat verdere 'ontwikkeling' van het gebied voor effecten
kan hebben. Voor broedvogels is de situatie na zeven jaar exploitatie door Amsterdam Open Air al
behoorlijk verslechterd.
Ransuilen (beschermde
dieren) zijn verdreven of we I door directe
geluidsoverlast tijdens de broedtijd of door de uitdunning in het park die hun habitat heeft
vernietigd.
https:llapp.box.com/s/4yzjb36bgxkkcln4p5utedg6r4qlx3wi
Dat mega-evenementen als Amsterdam Open Air met meer dan 20.000 bezoekers per dag in de
broedtijd plaats mogen vinden is een gotspe. Bovendien worden ook EHS-gebieden als de
Ouderkerkerplas en het Diemerbos voor evenementen vrijgegeven. Ais dit metropolitane ambities
zijn dan zijn die wel zeer, zeer schadelijk voor onze natuur en biodiversiteit, en dat in een tijd van
klimaatverandering waarin ook diepgaand rekening gehouden moet worden met de functie van
waterberging in parken en EHS. Verdichting is een groot probleem. Maatregelen als het regelmatig
vertidraineren hebben enkel effect tot een diepte van 40 cm, maar vertidraineren doodt ook dieren
als mellen die juist gunstig zijn voor de beluchting en drainering van de bodem. De verdichting die
dieper ligt is niet te herstellen en zal op den duur zorgen voor grote problemen zoals die al in
diverse parken aanwezig zijn, met name het Oosterpark en het Nelson Mandelapark. Zie voor een
kort overzicht van de toestand in het 'evenementenpark'
NMP:
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/blog/kwaku-revisited-2.html
Ais groengelden hieraan besteed moeten worden, dan komt het groenbeheer zelf in gedrang. Dit
herstel van het Nelson MandelaPark wordt voor een deel betaald uit groengelden en uit het
regulier onderhoudsbudget
van het stadsdeel.
Nog meer evenementen (waarvan Reggae Lake zich aan geen enkele regel of afspraak leek te
houden - de omgevingsvergunning
voor dit festival werd maanden na het evenement verleend en
bekendgemaakt) zullen de natuurwaarden in het Gaasperpark zeer sterk aantasten. Er komt voor
17 oktober een uitspraak van de bestuursrechtbank
over de legaliteit van de verleende
omgevingsvergunningen
voor 2015 en 2016. Intussen heeft ook al AOA 2017 plaatsgevonden. Er
is door het bestuur van stadsdeel Zuidoost een beleid gevoerd met aanhoudende bewuste
vertraging en bemoeilijking van juridische procedures. Mijn direct beroep van 9 februari 2016
moest door misleiding van de rechtbank door de jurist van het stadsdeel overgedaan worden (de
uitspraak gaf mij gelijk maar ging abusievelijk over een evenementenvergunning
niet over de
omgevingsvergunningen
waar mijn direct beroep om ging).
Tijdens de rechtszitting van 5 september j.1. moest de voorzitter van de rechtbank de jurist van
stadsdeel Zuidoost er meermaals op wijzen dat de EHS niet ter discussie staat. Kennelijk volhardt
het stadsdeel (en het College) in zijn boosheid en weigert de status van de EHS te erkennen. Het
beleid van GGA ligt nog niet vast. Duidelijk is wel dat GGA niet rondkomt van de opbrengsten. En
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dat zal ook nooit gebeuren omdat de winsten naar de festivalorganisatoren gaan en de lasten
(herstel en infrastructuur) naar de bewoners van Amsterdam.
Dit was de manier waarop het evenementenbeleid in stadsdeel Zuidoost jarenlang werd
uitgevoerd. Aan de basis van dit beleid stond de evenementennota van Zuidoost die gebaseerd
was op de foute bewering van de pfh (die bovendien in het bestuur van GGA zat) in de
stadsdeelraad dat het Gaasperpark niet tot de EHS behoorde. Het lijkt erop alsof het College door
wil gaan met het negeren van de EHS in Amsterdam. Dit beleid is niet duurzaam en houdbaar, het
is schadelijk voor de bodem, de natuur en biodoversiteit en veroorzaakt heel veel overlast. Is het
dat waard voor een paar dagen leut voor de jeugd? Het gaat hen tenslotte enkel om de vijf d’s:
decibels (diepe bassen), 'dance’, drank, drugs en een doppie. Moeten we daarvoor onze
natuurgebieden opoﬀeren? Of is het evenementenbureau een stroman voor de festivalindustrie?
Ziet het College zichzelf als promotor van de winstgevende multinational LiveStyle? Er is al een
zeer groot aanbod aan dance events in de stad en omgeving.
Het stedelijk evenementenbureau heeft een nieuw geluids- en evenementenbeleid opgesteld dat
hier en daar al als vaststaand wordt aangenomen, met name in stadsdeel Zuidoost. Dat is
bijzonder voorbarig mede gezien het feit dat een aantal locaties in dit stadsdeel behoren tot de
EHS en dat tijdens de geluidsbesprekingen met het evenementenbureau door dhr. Schippers aan
mij als deelneemster namens de Stichting Natuurbescherming ZO is beloofd dat zo’n overleg
specifiek over de parken en EHS-gebieden nog plaats zou vinden. Dat is niet gebeurd. Het is
vanzelfsprekend relevant om die gebieden waarin fauna een habitat heeft ook te betrekken bij de
geluidsnormen, en dat geldt des te meer voor de EHS. Na jaren staat de EHS eindelijk weer op de
kaarten van DRO. Stadsdeel Zuidoost en de gemeente Amsterdam moeten rekening houden met
de bijzondere status van de EHS. Het is de provincie die deze gebieden beheert en de
handhaving moet garanderen.
Het oude geluidsbeleid wordt in feite voortgezet en het nieuwe bevat teveel mazen en gaten zodat
festivalorganisatoren met wat geluidscorrecties nog meer geluidsoverlast kunnen produceren.
Core business van dance events lijkt te zijn het produceren van geluidsoverlast in groengebieden.
Terwijl er in Zuidoost genoeg venues indoor aanwezig zijn.
Als straks de locatieprofielen worden opgesteld dan moet er rekening gehouden worden met de
EHS, en dan kunnen de geluidsnormen van het nieuwe beleid niet toegepast worden op deze
locaties. Er bestaan geen mitigerende maatregelen voor fauna en flora. Er is al een falend
inrichtingsbeleid op het festivalterrein (er worden onvoldoende hekken met zeildoek geplaatst om
te verhinderen dat bezoekers de bosjes in gaan voor allerlei activiteiten als wildplassen die
schadelijk zijn voor de natuur) en de geluidsnormen in de EHS worden niet naar beneden
bijgesteld. De festivalweiden kunnen dan wel gereserveerd worden voor bezoekers, maar geluid
van 100-115 dB dringt door in het hele park, en dat is bijzonder kwalijk tijdens de broedtijd.
Bovendien is er nauwelijks handhaving. Als er geen voldoende manschappen zijn voor controle en
handhaving dan zijn overtredingen van vergunningsvoorwaarden en wetten schering en inslag.
Dan zouden omgevingsvergunningen niet verleend mogen worden. Mitigerende maatregelen gaan
enkel over beperken van bewegingsvrijheid van bezoekers in het park, maar zijn er niet voor de
fauna, want enkel het drastisch verlagen van het geluidsvolume zou mitigerend werken.
Een evenementenbeleid dat op deze manier wordt voortgezet is onhoudbaar. Het komt neer op
onbehoorlijk bestuur, houdt geen rekening met de rechtvaardige belangen van de bewoners en is
onverantwoord gezien de schadelijke gevolgen voor bodem, natuur en biodiversiteit. Daarbij
komen nog de lasten voor herstel en het onverantwoord negeren van de eisen die de natuur stelt
om klimaatverandering op te vangen.
Aan de geluidsbesprekingen heb ik intensief deelgenomen. Er was ons beloofd dat rekening
gehouden zou worden met de bewoners van deze stad, dat het de taak is van de burgemeester
om de belangen van alle bewoners te behartigen, dat er besprekingen i.v.m. de EHS zouden
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plaatsvinden, en dat er een convenant opgesteld zou worden waarin beide partijen, de
festivalorganisatoren en de bewoners tot een overeenkomst zouden komen die voor beiden
aanvaardbaar was. Maar het convenant is er niet gekomen; er werd ons duidelijk gemaakt dat als
wij niet akkoord zouden gaan met de voorstellen het College zelf zou beslissen. Dat is intussen
gebeurd. Er is geen aparte bespreking over de EHS georganiseerd. De EHS is dus niet bij de
geluidsbesprekingen betrokken. Het evenementenbureau negeert daarmee de status van de EHS.
De locatieprofielen worden onverkort doorgedrukt, vooral in Zuidoost; van belangenbehartiging
ten gunste van bewoners is geen sprake en de eerste mazen in het beleid zijn al toegepast (de
weers- en gevelcorrecties voor het dB-volume).
Zo krijgen wij met name in Amsterdam te maken met een falend milieu-, natuur- en
evenementenbeleid. De uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid die eerst golden (o.a.
de beperking van evenementen tot 25% van een park of natuurgebied) worden nog steeds
overtreden. Van verbetering van het geluids- en evenementenbeleid is nog geen sprake. Het is
absurd dat er geluidsniveaus geproduceerd worden op festivals die gehoorschade veroorzaken.
Dat in onverantwoord. Zelfs de evenementenvergunningen die volgens de APV verleend worden
zijn zorgelijk omdat de risico’s tijdens festivals door de massaliteit steeds verder toenemen. Daar
moet het College zich bewust van worden. In feite werden de geluidsnormen die de
festivalorganisatoren wensen (het behouden van hoge dB(C)-waarden) gewoon gehonoreerd. Het
gaat niet meer om muziekbeleving, maar om trillingsbeleving, de dreun als die van tsunami’s en
aardbevingen, dat is de kick. Het overleg waar het evenementenbureau het over heeft is volgens
mij niet onafhankelijk uitgevoerd.
Op pagina 42 van de BBT-lijst staat:
“Een maatregel om hinder van (zeer) lage tonen te verminderen is het zogenaamde ‘af-filteren’. Dit
betekent dat het geluidsniveau onder een bepaalde frequentie verminderd wordt. Hiervoor wordt
een filter gebruikt die naarmate de frequentie lager wordt het geluidniveau steeds verder
reduceert. Af-filteren onder een bepaalde frequentie betekent dus niet dat er onder die frequentie
geen geluid meer wordt geproduceerd. Dat is technisch niet mogelijk en heeft tevens een te groot
hoorbaar eﬀect op de muziekkwaliteit.”
De constatering dat dit technisch niet mogelijk is is vreemd. De gebruikte geluidsinstallaties zijn
inderdaad ingesteld op het produceren van zeer lage frequenties, en daarom moet juist het
gebruik van deze gespecialiseerde basinstallaties aan banden gelegd worden. Het is gewoon een
kwestie van het verbieden van apparatuur die wegfilteren van de lage bassen onmogelijk maakt.
Dat het aﬃlteren een te groot hoorbaar eﬀect op de muziekkwaliteit zou hebben wordt
gelogenstraft door de dance music branch zelf.
Uit het Dance Music Manual van Rick Snoman (ed. 2014) blijkt dat het boosten, verhogen van het
geluidsvolume van de lage frequenties van 0-400 Hz niet aan te raden is. De wens om de bassen
zo hard mogelijk uit te sturen is een subjectieve en gevaarlijke wens (gehoorbeschadiging en
lichamelijk ongemak). Het hoort bij de andere ‘ervaringsverhogende’ middelen als trance dansen,
drank en drugs. Er is geen enkele objectieve reden om het geluid van de bassen te verhogen met
15 dB als het geluidsvolume al meer bedraagt dan 75 dB.
In het Dance Music Manual van Rick Snoman (3rd edition, 2014) lezen we op pagina 415 over
boosts and cuts:
“0 to 40 Hz : All those frequencies should be removed from the mix with a shelving filter. This will
free the low-end energy of the speakers allowing them to replicate the music better.”
40 to 200 Hz: These frequencies are not commonly attenuated or boosted. If the mix appears to
lack punch or depth, or appears to ‘boom’ then it is common practice to use mid-side
compression to cure the problem rather than EQ boost.
100 to 400 Hz: This frequency range is often responsible for a ‘muddy’ sounding mix. If a mix
exhibits a mushy or muddy response, it can be reduced with EQ cuts placed here.”
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Dat betekent dat je onder 40 Hz bij hoge geluidsvolumes geen muziek, geen tonen meer hoort
maar gedreun en trillingen. Die lage frequenties zijn dus nergens voor nodig. De frequenties van
100 tot 400 Hz zorgen voor een ‘muddy sounding mix’ (een modderig klinkende soundmix). Die
zijn dus ook niet bijzonder gewenst voor een goede muziekbeleving. Het beperken van het
geluidsvolume tussen 0 en 400 Hz is een reële mogelijkheid om geluidsoverlast drastisch te
beperken.
Op pagina 474 van het Dance Manual staat ook een waarschuwing voor DJ’s: “If you are serious
about making a career as a DJ, then it is imperative that you protect your greatest assets from
environmental damage as early as possible. Being in clubs, bars and festivals continuously does
significant damage to your hearing, and what can start oﬀ as a mild ringing initially can turn into
irreversible tinnitus in a matter of years. Hearing is irreparable so do not hesitate to get custom
earplugs molded. Ensure they have at least 10 dB attenuation, preferably 20 dB.”
Vanaf 0 tot 200 Hz zou niet ‘geboost’ mogen worden, dwz geen 15 dB erbij toestaan voor de Cmeting. Van 200-400 Hz is het ook niet aan te raden. Maar blijkbaar gaat het de festivalindustrie
om het gedreun van de bassen (trillingen). Dat veroorzaakt ook de overlast, die gezien wordt als
een bijkomend pluspunt van festivals (geldingsdrang).
Het gaat de dj’s niet om muziekkwaliteit maar om het bewust produceren van lage frequenties die
fysieke trillingen veroorzaken in de hele omgeving, de bodem en de bezoekers. Van
muziekbeleving is geen sprake meer, wel van een lichamelijk voelen van lage frequenties.
In het Dance Music Manual worden door een specialist uit de branche grenzen gesteld,
onzinnigheden gemeld en gewaarschuwd tegen de mythe dat het alleen goed is als het luid is (dat
noemt men de ‘loudness war’).
https://en.wikipedia.org/wiki/Loudness_war
Het meet- en rekenprotocol van de gemeente stelt terecht “Bij het overgrote deel van concerten
en festivals zijn de frequenties onder de 40 Hz niet strikt nodig voor een kwalitatief goede beleving
van de muziek.”
Wanneer zijn ze wel nodig? Als de geluidsproductie gericht is niet op muziekbeleving maar op
trillingsbeleving. Dat zou gewoon verboden moeten worden. Het is een kwestie van het installeren
van de juiste apparatuur en het weren van installaties die schadelijke trillingen veroorzaken.
De overlast van subwoofers is technisch zeer lastig te beperken gezien de bijzondere
richtingwerking van deze luidsprekers. Daarom is controle van de voorgestelde mitigerende
technische maatregelen niet te verwachten en zal er dus ook niet gehandhaafd worden. Er wordt
in feite niets gedaan aan de overlast van zware bassen die het hoofdprobleem vormen.
De keuze voor het weergeven van diepe bassen is gebaseerd op de wensen van
festivalorganisatoren en bezoekers die de kick van de trillingen willen voelen. Die trillingen zijn
schadelijk voor de bodem omdat ze de verdichting bevorderen (door het wegtrillen van aanwezige
zuurstof - te vergelijken met het trillen van net gegoten beton). De keuze om dat toe te laten is
politiek, niet gebaseerd op muziekbeleving of cultuur. Het gaat om een lichamelijke ervaring die
vergelijkbaar is met drugs en samen met drugs en drank tot lichamelijke schade kan leiden. Niet
voor niets is EHBO-personeel met ambulances aanwezig. De overheid kan in het belang van
bezoekers en omwonenden, en het vermijden van schade aan het park en omgevende
woonwijken, gewoon besluiten tot het verbieden van deze lage frequenties die met hoge
geluidsvolumes geproduceerd worden. Ook evenementenvergunningen zouden op basis hiervan
geweigerd moeten worden. Het is niet de taak van de overheid om schadelijke evenementen te
faciliteren.
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Zeker in natuurgebieden als de hele omgeving van de Gaasperplas die tot de EHS/NNN behoort
waarvoor ook de geluidsoverlast, de schade aan natuur, fauna en flora, meegewogen moet
worden, is het onverantwoord om grootschalige geluidsbelastende festivals toe te staan.
Festivals verstoren diepgaand de fauna en flora in het Gaasperpark tijdens het broedseizoen,
verdichten de bodem en veroorzaken veel overlast, en zouden daarom niet plaats mogen vinden
volgens de geldende normen en regels voor dit gebied. Dat dit toch al jaren gebeurt is een
laakbare aantasting van de rechtsstaat. Normen worden vastgesteld, en voortdurend worden die
met allerlei drogredenen weer opgerekt. Dat geldt voor de meteo- en gevelcorrecties bij
geluidsmetingen, de falende bescherming van fauna en flora, en het jarenlang vertragen en
bemoeilijken van juridische procedures. Zowel het stadsdeel als de gemeente Amsterdam
overtreden daarmee de regels voor behoorlijk bestuur en tasten hiermee de rechtsstaat aan.
Locatieprofielen
De locatieprofielen zijn bedoeld om bescherming te bieden aan 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.
Het nieuwe geluidsbeleid is ‘vertaald’ in de locatieproblemen. Maar dat geluidsbeleid is opgesteld
zonder rekening te houden met de bijzondere status van de EHS/NNN. In de EHS wordt niet enkel
geluidsoverlast geproduceerd met onwenselijke eﬀecten voor de nabije woonomgeving maar ook
voor de aanwezige fauna. Eerder is al aangegeven dat van mitigerende maatregelen voor de fauna
geen sprake is.
Ondanks de belofte van dhr. Schippers van het evenementenbureau dat de EHS nog later
behandeld zou worden, is dat niet gebeurd. Daarmee ontbreekt een zeer belangrijk onderdeel van
het geluids- en evenementenbeleid. De indruk wordt hiermee gewekt dat Amsterdam nog steeds
weigert de provinciale EHS te erkennen. Dat kan gezien worden als eigenrichting.
Het standpunt van de stichting en de bewoners/parkenverenigingen in Amsterdam is dat er geen
evenementen mogen plaatsvinden in de EHS. Ook in een nieuw bestemmingsplan zal de EHS
geborgd moeten zijn.
Een onderzoek dat wil aantonen dat bezoekers dance events zeer appreciëren is te vergelijken
met een onderzoek onder drugsverslaafden die meer drugs en faciliteiten wensen.
Het geluidsbeleid is zeer eenzijdig opgezet. Niet alleen is geen rekening gehouden met de fauna
en het broedseizoen, maar het komt er ook op neer dat in eerste instantie de wensen van
festivalorganisatoren zijn gehonoreerd. De opzet was begrenst tot het beperken van
geluidsoverlast (wat niet eens gegarandeerd wordt in dit beleid), niet het verhinderen van
geluidsoverlast. Deze politieke keuze is zeer twijfelachtig omdat de belangen van omwonenden
hierbij vergeten dreigen te worden.
Verder zijn bij de locatieprofielen ook geen bodemonderzoeken betrokken. De gemeente heeft
nagelaten om de gevolgen en de schade van grote evenementen te onderzoeken. Het onderzoek
in zes parken was beperkt tot terreinen waar geen festivals plaatsvonden (enkel lichte recreatie als
barbecuen en picknicken).
De normen die in het beleid aangehouden worden zijn ruimer dan de normen die golden voor
bijvoorbeeld Amsterdam Open Air in voorgaande jaren. Als AOA zich aan de oude normen houdt
is dat prijzenswaardig, maar andere festivalorganisatoren zullen zich daar niet aan houden. Dat is
ook gebeurd met Reggae Lake, waarbij zowat alle normen en voorwaarden voor een vergunning
overschreden zijn. De vergunning voor dit festival werd maanden te laat verleend. Er kon dus geen
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rekening gehouden worden met de voorwaarden en maatregelen gesteld in een
omgevingsvergunning. Er is bijgevolg nog steeds geen zicht op handhaving in stadsdeel
Zuidoost. Indien er niet voldoende mankracht aanwezig is voor handhaving dan zouden
evenementen niet mogen doorgaan.
Wat nooit onderzocht is in voorgaande jaren is het vóórkomen (en voorkómen) van gehoorschade
bij bezoekers. Daarmee is ook de verlening van evenementenvergunningen een twijfelachtige
zaak.
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
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 toelaatbare oppervlak van het gebied 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 locatieoppervlak) werd en wordt ruim overschreden. De zuidoostoever is bovendien ook
een ecologisch knelpunt waarvan het de bedoeling is dat het knelpunt opgelost wordt. Dat kan
nooit verbeteren als daar evenementen plaats mogen vinden.
In de locatieprofielen van Zuidoost ontbreken een aantal locaties in het Gaasperpark, o.a. de druk
bezochte waterspeelplaats.
In plaats van een evenement als GaasperPleasure te continueren zou ik voorstellen om over te
stappen op de formule van Farm-a-licious, dus buiten de EHS.
GaasperPleasure was dit jaar aan zijn elfde aflevering toe. Daarmee werd de termijn van tien jaar
overschreden waarbinnen in een bestemmingsplan uitzonderingen middels een
omgevingsvergunning toegestaan kunnen worden.
Wat de zuidoever betreft zal het duidelijk moeten zijn dat een mudrun gezien de schade aan de
EHS in geen geval toegestaan kan worden. Kleine buitenevenementen in Gein vinden al plaats op
de speelplaats van basisschool Het Gein en veroorzaakten nooit hinderlijke geluidsoverlast in de
directe omgeving. Er is geen behoefte aan lokale buurtfeesten in de EHS.
Er dient voor de toegestane geluidsbelasting van woongebieden rekening gehouden te worden
met de overlap van geluidsoverlast vanuit aanliggende gebieden.
De huidige voorstellen zijn qua geluid en locatieprofielen onvolledig en niet toepasbaar. De
lacunes en fouten, met name het negeren van de natuurwaarden van EHS-gebieden, zijn dermate
groot dat een totale herziening nodig is van de voorstellen.
Het geluidsbeleid voldoet niet aan de eisen van veiligheid en zorgvuldigheid en de locatieprofielen
zijn een voortzetting van oud falend beleid waarin niet zorgvuldig is omgegaan met de
natuurwaarden. De gemeente heeft nagelaten degelijk onderzoek te doen naar bodemverdichting
in parken en natuurgebieden. Verdichting heeft ook gevolgen voor de waterberging en de waarde
van parken voor recreatie en natuur. Waar meer festivals georganiseerd zullen worden zal meer
schade veroorzaakt worden waarvan de financiële gevolgen na jaren niet te overzien zijn, want
herstel is een kostbare en langdurige aangelegenheid.
Vastgelegde normen zouden in geen geval overschreden mogen worden; uitzonderingen mogen
niet voorkomen. Nu kunnen alle normen sanctieloos overschreden worden.
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De provincie Noord-Holland is op dit moment nog aan het beraadslagen over de toekomst van de
recreatieschappen en de EHS. Het geluidsbeleid en de daarop gebaseerde locatieprofielen en
evenementenbeleid mogen niet voortijdig en ongefundeerd in Zuidoost en Amsterdam vastgelegd
worden. De EHS is ingericht ter bescherming en verbetering van natuur en biodiversiteit.
De normen die zouden moeten gelden in Zuidoost 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. Voorkom gehoorschade.
4. Onderdruk de bastonen die de oorzaak zijn van de zwaarste geluidsoverlast.
5. Maak voldoende locatieprofielen. Die ontbreken nog steeds voor de waterspeelplaats en de
barbecueweiden in het Gaasperpark.
6. Stel een maximum aantal evenementen vast, gebaseerd op wat een park aankan en door
onderzoek is bevestigd.
7. Geen evenementen in de EHS.
8. Geen uitzonderingen wat normen betreft (aantal dagen van op/afbouw, max. deel van parken
dat voor evenementen gebruikt mag worden), geen werkzaamheden ’s nachts, geen
meteocorrecties (verhoging) van geluidsniveaus, geen correcties voor geluid op de gevel. Wel
correcties, in dit geval verlaging van geluidsvolume aan de bron, als de wind naar woonwijken
waait. Rekening dient gehouden met de Gaasperplas die geluid niet dempt, waardoor de
zuidoever meer geluidsoverlast krijgt te verduren.
9. Controleer en handhaaf de in vergunningen gestelde voorwaarden en maatregelen (en verleen
vergunningen vóór evenementen plaatsvinden!) Zorg voor eerlijke geluidsmetingen.
10. 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
Maximum stellen aan aantal dagen belasting
De BBT (best beschikbare techniek) aanhouden
Gereguleerde metingen
Verhinderen van gehoorschade
Overleg met betrokkenen
Herziening van locatieprofielen gebaseerd op feiten en kenmerken van locaties
Onderzoek naar 21 locaties waaronder bodem, ecologie en omgeving.

Aan deze voorwaarden wordt in het nieuwe beleid 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.
De Stichting Natuurbescherming ZO onderschrijft de Analyse van de plannen voor een nieuw
evenementenbeleid.
http://www.heliam.net/Stichting/natuurbeschermingzo/2017-09-18-analyse-nieuw.pdf
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