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Geachte leden van de commissie Algemene Zaken, 

In mijn brief van 11 nnaart 20319 heb ik u geïnformeerd over het feit dat de gemeente samen met 
Stichting Amsterdam Gay  Pride  onderzoekt wat verbeterd kan worden aan de  Pride  Amsterdam. 
De directe aanleiding daarvoor is de evaluatie van het evenement in 2018 en de constatering dat 
het evenement in toenemende mate te maken heeft met commerciële randverschijnselen die 
gepaard gaan met overlast. 

Aangezien de  Pride  een zeer belangrijk evenement is voor de stad en we de zorgen van 
omwonenden en bezoekers over de commerciële randverschijnselen en geluidsoverlast delen, 
hebben de gemeente en de Stichting Amsterdam Gay  Pride  besloten om gezamenlijk 
maatregelen te nemen bij de botenparade. Niet om het evenement te beknotten maar juist om 
het te beschermen. Daarom werken we nu aan concrete maatregelen voor de editie van 2019: 

1. 	Water langs de route van de parade wordt evenennententerrein 
Zoals al eerder aangegeven bestaat de indruk dat een groot deel van pleziervaartuigen 
aan de kant verhuurd wordt aan grote groepen die aanzienlijk bijdragen aan een te hoge 
geluidsbelasting en vervuiling. Experimenten met het aanbieden van arrangementen in 
eigen beheer en binnen de vergunning hebben in 2018 goede resultaten opgeleverd. Deze 
experimenten worden dit jaar uitgebreid door van het water langs de route van de 
botenparade een evenemententerrein te maken, waarbij de organisator middels 
accreditatie ligplaatsen toewijst. Daardoor zal het niet langer mogelijk zijn om zonder 
toestemming van de organisator een boot af te meren langs de route, en zullen er geen 
clandestiene feesten meer langs de route plaatsvinden. De organisatie zal er op toezien 
dat bezoekers zich aan de huisregels houden. 
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2. 	Geen versterkt geluid meer op boten en op de wal 
Tijdens de  Pride  2018 is actief gestuurd op het volume dat door boten geproduceerd werd. 

De norm die vorig jaar gehanteerd werd was maximaal 95 dB(c) aan muziekvolume. De 
inspanning om het totale geluidsvolume te verlagen kan echter alleen slagen wanneer het 
omgevingslawaai afneemt. Daarom wordt vanaf 2019 versterkt geluid langs de route op 

afgemeerde boten en op de wal niet langer toegestaan. De organisator en handhavers van 
de gemeente zullen hierop toezien en waar nodig optreden. 

Met deze twee maatregelen zetten de gemeente en de organisator samen een belangrijke stap in 
het verbeteren van de beleving voor zowel de deelnemers als omwonenden. Voor de deelnemers 

geldt dat de botenparade niet hoeft op te boksen tegen commerciële feesten langs de kant, zowel 
wat betreft muziek (die boven het omgevingslawaai uit probeert te komen), als door commerciële 
partijen die proberen mee te profiteren van de  Pride.  Ook zullen op deze manier de opbrengsten 

van het belangrijkste onderdeel van het evenement weer terugstromen naar de organisator. Voor 
omwonenden geldt dat ze dit jaar zullen merken dat er veel minder onvergunde en clandestiene 

feesten op het water en op de wal worden georganiseerd. De overlast van deze feesten binnen het 
feest, die steeds vaker ook door commerciële partijen worden georganiseerd, is groot. De 

verwachting is dat bovengenoemde maatregelen een doeltreffend middel zijn om die overlast te 

bestrijden. 

De voorgestelde wijzigingen in de organisatie van de botenparade worden dinsdag 2 april op een 
informatieavond besproken met bewoners en andere belangstellenden. Voorafgaand daaraan wil 

ik uw raad met deze brief, mede namens de organisator, informeren over de plannen voor de 

komende editie van de  Pride,  lk bespreek deze voorstellen graag met u in de 
commissievergadering d.d. 16 april 2019. In de komende maanden worden de plannen voor de 

komende editie van de  Pride  verder uitgewerkt. Hiervan zal ik u uiteraard op de hoogte houden. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van Amsterdam 
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