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Betreft: I nspraakreactiènieuw geluidbeleidvoor Amsterdamse evenementen

Geachtcollege,
Graagbeginnenwe met het benadrukkenvan de specifiekesituatievan de
buurten rondomde Rai,zoalsde Prinseslrenebuurt: de cumulatievan de
veelheidaan locaties,de cumulatiemet jarenlangebouwactiviteiten,en de
focatieRAI. Juist in de RAI - samenmet Strand Tuid - vinden heel veel overlast
gevendeevenementenptaats,zowel buiten als binnen.Het wekt bevreemding
dat de gemeentede RAI uitsluitvan de regie die ze wil gaan voeren over
evenementen.Waarom?Welkeanderebelangenprevalerenzo sterk boven die
bewoners?
van de belanghebbende
liggenin of nabij onze
Twee van de zes locatiesmet geschiKegeluidsprofielen
in de naasteomgevingvan onze buurtvindenop
buurt. Eenpaarvoorbeelden:
het Zuidpleinin de Zuidasmaximaal18 kleine,middelgroteof grote
variërendvan zwaar, via
evenementenper jaar plaatsmet een geluidsbelasting
middelzwaartot licht (75 - 85 dB (C) op de gevels).Er zijn overigensmeer
geschiKbevondenpteinenin de Zuidaswaar soms nog veel meer dB's
ioelaatbaarzijn. Dan hebbenwe ook nog te maken met de evenementenin de
p.;qlen als extraatje het jaarlijkseKingsland,de (onbedoelde)geluidsoverlastvan
evenementenin het OlympischStadioh,oF het Olympiaplein,in het
AmsterdamseBos, op het Museumpleinen de jaarlijkseParadein het Maarten
zoals
Luther Kingparken ook de diverseactiviteitenvan horecaondernemingen
en
cetera
et
hours)
happy
Strand zuid, de BlauweEngel(met ondermeerzijn
natuurlijkook de uitzonderingendie er gemaaft wordenvoor nó9 een
evenement,naast de al toegestane,met een grote rol en beslissingsbevoegdheid
van de burgemeester.Vervolgensis er overalen altijd ergensin de buurt een
aan de 9an9.
bouwactivi[eit(vaak ook meerdere)met de nodigegeluidsproductie
Soms snappenwe het beleidook echt niet. Voor evenementeniE het Olympisch
nodig op basisvan de wet
stadionis een geluidsontheffing

WABOvoor maximaal12 grote evenementen
Milieubeheer/Activiteitenbesluit
jaar.
per
/sportwedstrijden
Voor het terrein buiten het Stadionmogen 13 evenementengehoudenworden
met de daarbij behorendenormen (tenminstezo staat het in het huidige
StadsdeelZuid). Het stadionzorgt regelmatigvoor
evenementenbeleid
geluidsoverlast.Dat zelfdegeldt voor het Amstelpark(vorigezomer).
Rai. Laat het eens op u
We blijven ook worstelenmet het Bestemmingsplan
Rai
Bestemmingsplan
Herstelbesluit
inmiddels
vastgestelde
het
inwerken:binnen
gedurende
kr'rjgtde Rai4 keer een ontheffingom binneneen periodevan 24 uur
van
14 uur meer geluidte mogen produceren.De vrijdag- en zaterdagoptredens
MartinGarrixvallenonder één van deze vier ontheffingen.De anderedrie zet de
RAI in voor Valhalla,Kingslanden het Booking.combedrijfsfeest.
Een nachtfeestvan 22:OO-07:00 uur omvat negenuren, rest voor overdagvijf
uren, genoegvoor een middagfeestzoalstijdens ADE.Bij Kingslandwas het om
de soundproof te doen en we hopennu maar dat de RAI geen twee feestenper
ontheffingin gedachtenheeft.
Dit is niet wat er in het Herstelbesluitstaat, waar (ook) uitgegaanwordt van
feestenbinnen- zover wij begr'tjpen.
ondernemingen,
U begrijpthet misschienal: cumulatievan geluidproducerende
evenementenen (zwaar)verkeer komen regelmatigbij elkaar en maken het niet
makkelijkvoor de bewonersvan de wijken rondomde grote en ook kleinere
rondom RAI en Zuidas.En let ook op de enormetoename
evenementenlocaties
van
om van de toegenomengeluidshinder
van het verkeerin zijn algemeenheid,
Schipholnog maar te zwijgen.
Het is nietteminverheugendte merkendat de gemeenteveel werk heeft
met aandachtvoor de daarb'tj
gemaaktvan het nieuweevenementenbeleid
en overlastvoor omwonenden'
behorendegeluidproductie
voor stukjes stad blijkt echter ook
B'ljhet opstellenvan de vele geluidsprofielen
dan een
meteendat er meer nodig is voor een acceptabelelawaaibeperking
en het
Regietafel
per
De
kader dat gebaseerdis op geluidsnormen evenement.
RAI Beraadzijn daarin belangrijkeinstrumenten.Het creërenvan een
institutioneelgeheugenb'rjalle betrokkenorganisaties van organiserendetot
vergunningverlenende- is van groot belang.Dat zorgt in principevoor kennis
van de concretesituatiesin wijken en buurtenen kweekt hopelijktevens begrip
die echt belastendz'tjnvoor de omwonenden'
voor die omstandigheden
Alle grote en kleinereevenementenper locatiemet een geluidsprofielbij elkaar
paar
opgeteldbetekenenvoor onze buurt dat er bijna elke week wel ergenseen
euénementenzijn met heel veel of minder bezoekers,vooral in de'zomerperiode'
(grofweg van maaft tot oktober) met ook meer verkeersstromentot gevolg en
àé ui:U"norendedruk op het gebied,samen met de vele bouwactiviteitendie ook
nog voortdurendomleidingentot gevolghebben.Voeg daarbijde windrichtingen
ai zelf, dan moge het duidelijkzijn dat er veel gevraagdwordt
en het bouwlawa
2

van de Irenebuurtbewoners
en ook
van het begripen het uithoudingsvermogen
RAI.
Het
is
dikwijls
van de bewonersop de Zuidasen overigebuuften rond de
lawaaivan 's ochtendsvroeg tot 's avondslaat. We weten uit wetenschappel'tjk
door blootstellingaan
onderzoekdat dit niet gezondis, om van de gehoorschade
veel lawaai(van bezoekersvan evenementen)nog maar te zwijgen.
Bron van zorg en ellendeis altijd de bastoon.Basbewustbeleidheeft nog geen
vaste voet aan de grond gekregen.Daar zit nog steedseen beleidachter dat
meer helt naarde ondernemerdan naar de omwonendendie gewoonhun
(nacht)rustnodighebben.
lezen
Dan de metingenvan geluid.Op pagina32 van het meet- en rekenprotocol
geluidmeter
en ten minste
we dat de meetresultatenwordenopgeslagenin de
goed
om dezete
zou
zijn
is
of
het
niet
De
vraag
weken
worden
bewaard.
vier
jaarlijks
per
type evenementen locatie,
onderzoek
bewarenten behoevevan een
(de
bronnenvan
overlappende
omgevingsgeluid
relatie
tot
ander
in
voorkeur
bij
diverseaard zoalshierbovenbedoeld).De Zuidasmaakt al kalendersvan de
bouwactiviteitenper maand,een half jaar vooruit. Daarmeekunnenin principe
over elkaargelegdworden om
de bouwactiviteitenen de evenementenkalenders
vergunningente beperkenen/of extra maatregelenop te leggen.Het betekent
dus meer gegevensverzamelenen interpretereninzakede cumulatievebelasting
bronnen.
door verschillende
Een interactievegeluidkaartvoor ondernemers,bouwers,vergunningverleners,
het zeer gewaardeerdeRAI Beraaden de Regietafeldie de vergunningverlener
ondersteuntin zijn besluitenen de aansturing(in BLVC-kader,door bestuurders
lijkt ons
en ambtelijkeprojectleiders)van aannemersen horecagelegenheden
nog
misschien
nu
lijkt
Dit
instrument.
hierbij een nuttig en zeer nastrevenswaard
en
te
verrichten
een stip op de horizon,maar zonderdie te zetten, metingente
evaluerenwat de gevolgenzijn van de technischeen organisatorische
maatregelen,zullenwe niet collectiefleren.We willenallemaaleen leefbarestad.
door de
Analysevan de plannenvoor een nieuwevenementenbeleid
zeggenhet
Ze
in hun brief van 18 september2017:
bewonersorganisaties
als een hoopvollevooruitgang te zien. Zij
voorgesteldeevenementenbeleid
'Er zijn echtert'rjdensgesprekkenmet de gemeentevanafdecember
schrSven:
en voorstellengedaanter
geuittegen onderdelen,
2016 wel bedenkingen
verbetering.In de stukkendie ter inspraakliggenis daarvanhelaasniets terug
nogmaalsgezamenlijk
de organisaties
te vinden,lo stellendeze.Daaromhebben
"Analyse"
door dhr. H. Battjesop schrift
geformuleerd,
en is de
de bedenkingen
en eisenl-Garandeer
gesteld'.Wij sluitenons aan bij hun aanbevelingen
ép raakve rsiaanbaarh eid; Gun bewoners nachtru st ; Voorko m gehoo rschade;
Handhaaf dB(A) waarden; Onderdruk de bastonen; Maak voldoende
locatíeprofieten; Stel een maxÍmum aantal evenementen vast; Ontzíe de parken;
Beperk de uitzonderíngen voor de buitencategorie; Hanteer geen meteo'en
gevetcorrectie, wél meewindconditÍe; Hanteer bii geluidmetingen 7 minuut; Zorg
íoor adequatehandhavíng; Zorg voor adequate afhandeling van klachten. Zie
ook:

Sturinqaan de voorkantals uitgangspunt, zoalswe het nieuwebeleidzullen
opvatten,wordt door de Vereniging BeethovenstraatParnassusweguiteraard
zeer gewaard.
Toezichten handhavÍngzijn van groot belang;traditioneeleen ondergeschoven
van de stadsdelenèn de overigespelers
kindje. De rol, verantwoordelijkheden
van
aan de kant van gemeentelijkbestuuren - overheid;organisatoren
genoeg
gemaakt
evenementen;horecaondernemers
en bouwerskan niet helder
worden.Bijbehorende
middelenen bevoegdheden
erbij leverensprekendan voor
g
a
a
n
lukken.....
z i c h .Al s d a t n u e e n szo u
de herijkingvan de
De versterkingvan de stedelijkeregie-organisatie,
locatieprofielen
en innovatieszorgener hopel'rjkvoor dat we een stap in de
goede richtingzetten, onder anderein termen van het voorkomenvan de
cumulatie.We gaaner tevensvan uit dat het evenementenbeleid
bovenbedoelde
na een jaar
van locatieprofielen
èn de geluidmetingen
en de.toepassing
geëvalueerdwordenen dat er conclusiesgetrokkenworden uit de resultatenten
en dat die dan ook doorgevoerdworden.
behoevevan de nodigeaanpassingen;
Met vriendelijkegroet,
Namenshet bestuurvan de VerenigingBeethovenstraat-Parnassusweg,

ne Shaya,voorzitter
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