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Aan:
De burgemeester van Amsterdam
t.a.v. Juridisch Bureau
Postbus 483
1000AL Amsterdam
Via bezwaarenberoep@amsterdam.nl

Amsterdam, 2 juni 2018
BEZWAARSCHRIFT
Betreft: besluit d.d. 26 april 2018 vergunning voor evenement “Bevrijdingsfestival Homomonument
op 5 mei 2018 nabij Westermarkt 2, uw kenmerk onbekend

Geachte dames, heren,
Wijkcentrum d’Oudestadt ontving klachten over luidruchtige evenementen op de Westermarkt, te
weten Koningsnacht (te late eindtijd) en betreffende 5 mei 2018 het bovengenoemde evenement.
Het was inmiddels te laat om bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning voor Koningsnacht.
Het Wijkcentrum d’Oude Stadt tekent bezwaar aan tegen het besluit de vergunning voor 5 mei te
verlenen, en specifiek voor wat betreft het maximaal toegestane geluidsvolume, dat strijdig is met
de Geluidsregel van het evenementenbeleid.
Tijdens dit 8 uur durende evenement is versterkte muziek toegestaan waarbij het volgende
geluidsvoorschrift geldt:
“20. Het equivalente geluidsniveau (LCeq) veroorzaakt door het ten gehore brengen van
(muziek-)geluid op de gevels van de omliggende woningen bedraagt tussen 15:00 en 18:00 uur niet
meer dan 85 dB(C) en tussen 18:00 en 23:00 uur niet meer dan 95 dB(C);”
Wij voeren twee bezwaren aan:
1. Het mag inmiddels als bekend verondersteld worden dat geluidshinder overdag draaglijker is
dan in de avond. Daar zijn allerlei regels betreffende geluidshinder op gebaseerd (bv. industrie,
horeca). Waarom dan een hoger volume juist in de avond toestaan?
(Op 5 mei willen mensen het bevrijdingsconcert aan de Amstel zien en horen op tv. Dat gaat niet
als er tot 95 dB(C) op je ramen knalt. Binnenshuis worden geen metingen gedaan).
2. In de nieuwe Geluidsregel bij evenementen is 95 dB(C) op de gevel een uitzondering,
voorbehouden aan evenementen van hoog maatschappelijk belang.
Wat het wijkcentrum betreft is 5 mei zeker van hoog maatschappelijk belang, belangrijker dan
Koningsdag. Maar wij gaan daar niet over.
Op 5 mei 2017 was ook al dat uitzonderlijke hoge volume vergund. Toen hebben wij ons er niet
al te druk om gemaakt: 2017 was bestempeld tot overgangsjaar.
2.1. Het locatieprofiel Westermarkt:
“Koningsdag en Pride Amsterdam: maximaal 85 dB(C) op de gevel, als nodig, met uitzondering
maximaal 95 dB(C) op de gevel.
Naast de evenementen in het kader van koningsdag en eventueel Pride Amsterdam is binnen de
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 maximaal 75 dB(C) op de gevel”.
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Bij de behandeling in de gemeenteraad zijn een aantal moties aangenomen om tegemoet te
komen aan wensen van bewoners. Die gingen niet over de evenementen van hoog
maatschappelijk belang. Wel over enkele wijzigingen en evaluatie van de locatieprofielen, maar
niet met betrekking tot de Westermarkt.
Wij mogen daarom gevoeglijk aannemen dat het vastgestelde locatieprofiel niet gewijzigd is.
2.2. Een bewoonster kreeg als reactie op haar zienswijze te horen dat “Aangezien (…) al 30 jaar op 5
mei de viering van de vrijheid (…) op de Westermarkt organiseert, heeft het bestuur besloten
om dit jaar als een overgangsjaar te beschouwen.” Pardon? Nog een overgangsjaar? Welk
bestuur? College? Stadsdeel? Waar staat dat? Hoe kan een bewoner dan ooit nog een klacht
indienen als de regels alsmaar veranderen?
2.3. En nog erger: “ook zal de aanvrager volgend jaar een keuze moeten maken tussen Koningsdag
of Bevrijdingsfestival, zodat het woon- en leefmilieu niet zwaarder wordt belast dan in het
beleid is vastgelegd.”
Wordt straks door organisatoren van evenementen bepaald wat onder de categorie “hoog
maatschappelijk belang” valt?
Natuurlijk wordt het woon- en leefklimaat aangetast als 5 mei erbij komt. Koningsdag/nacht
blijft hoe dan ook overlastgevend door alle legale of illegale luidruchtige feesten, waartegen in
onze tolerante stad niets ondernomen wordt
Een toelichting in de nota van beantwoording in de inspraakprocedure:
“Voor een beperkt aantal evenementen met een hoog maatschappelijk belang – dat zijn
momenteel alleen de Pride Amsterdam (AGP) en Koningsdag – wordt een uitzondering
toegestaan tot een maximum van 95 dB(C) op de gevel.
Een besluit om een evenement aan te wijzen als van groot maatschappelijk belang kan niet
zomaar worden genomen, hiervoor is een besluit nodig van het bevoegd gezag / de
burgemeester.” (onderstreping door mij – LB)
Of iets een evenement van “hoog maatschappelijk belang” is kan niet op stadsdeelniveau of
ambtelijk niveau beslist worden. Koningsdag en Pride in iets mindere mate worden bijvoorbeeld
in verschillende stadsdelen gevierd.
Bevrijdingsdag is inmiddels voorbij en het heeft geen zin de betreffende vergunning in te trekken.
Maar omdat het een jaarlijks terugkerend feest is verzoeken wij u dringend in de komende jaren de
algemene geluidsnorm te hanteren, momenteel dus tot 85 dB(C) op de gevel. Het locatieprofiel van
de Westermarkt voorziet daar ook in.
In de kopie van de vergunning die ons is toegestuurd is sprake van een aantal bijlagen. Alleen bijlage I
(plattegrond) was aangehecht.
Wij behouden ons o.a. daarom het recht voor om de gronden nader aan te vullen, te wijzigen etc.

Hoogachtend,
Namens het bestuur van wijkcentrum d’Oude Stadt,
Loes Buisman, secretaris
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