Pagina |1

Burgemeester van Amsterdam
Afdeling BJZ
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Amsterdam, 22 juni 2016.
Betreft: Bezwaarschrift
Inzake: Vergunning EuroPride d.d. 10 juni 2016 kenmerk 2016/4172

Geachte heer Van der Laan,
Voor de EuroPride 2016 is op 9 juni 2016 met kenmerk 2016/4172 door de burgemeester de
vergunning afgegeven. Daartegen maakt het Wijkcentrum op een aantal punten bezwaar.
Inleiding
We zijn van mening dat de EuroPride, het jaarlijkse feest van vrijheid, diversiteit en
solidariteit thuishoort in Amsterdam en zeker doorgang moet vinden, juist nu na de aanslag
op Gay club “Pulse “ in Orlando. Echter de Gay Pride heeft helaas de afgelopen jaren voor
ernstige overlast gezorgd. Wij hebben een afschrift ontvangen van een (negatieve) beslissing
op bezwaar op het verlenen van de vergunning 2015. Dat was mede de aanleiding voor het
bestuur van het wijkcentrum d’ Oude Stadt om overleg te voeren met vertegenwoordigers
van verschillende buurtorganisaties in het Centrum inzake het formuleren van zienswijzen
over de vergunningaanvraag EuroPride.
Deze organisaties en het wijkcentrum (per 22 mei) hebben zienswijzen ingediend. Op ons
verzoek heeft op 2 juni een overleg plaatsgevonden met het evenementbureau en de
directeur van de organisatie van de EuroPride. Daar zijn expliciet een aantal punten
besproken. De gemeente en de AGP zijn daar enkele praktische voorstellen gedaan hebben
om de excessen van overlast tegen te gaan, opdat het voor iedereen een mooi evenement
wordt: voor de deelnemers, voor de bezoekers én voor de bewoners. Oftewel een feest voor
iedereen, zoals dat het was in de beginjaren van de Gay Pride.
./. Het verslag van dat gesprek is bijgevoegd.
Bezwaren
Uit de uiteindelijk verstrekte vergunning is op een aantal besproken essentiële punten niet
tegemoet gekomen aan de eerder geuite bedenkingen. De grootste bronnen van
overlast voor de bewoners zijn blijven staan, of zelfs erger geworden. Dat betreft:
1. Eindtijden muziek op podia en buitenbars om maximaal 22:00 uur
2. Geluidsniveaus muziek podia/dB(C)-normen
3. Afsluiten Prinsengracht de gehele dag tot 8.00 uur de volgende dag
4. Handhaving
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1. Eindtijden muziek op podia en buitenbars 22:00 uur
In uw motivering wijst u op een nota voor speciaal de GayPride. In het overleg op 2
juni werd deze nota voor het eerst naar voren gebracht. Deze nota zat dus ook niet
als stuk bij de aanvraag. U laat op grond van die notie uit 2011 de overige
beleidstukken en nota’s buiten beschouwing. Onterecht, want in tegenstelling tot
hetgeen u suggereert is de nota uit 2011 geen vrijbrief. Er staat immers dat ook de
bepalingen in de overige nota’s (i.c. het Draaiboek Evenementen en de nota
Buitenevenementen in de Binnenstad, uit 2008, (daarin staan in hoofdstuk 2 de
Locatieprofielen) onverkort van kracht zijn, waarbij 22.00 uur het maximum is bij 3
dagen of langer. Wij hebben daar een uitdrukkelijk beroep op gedaan.
Uit de notulen van 2 juni: de vergunninghouder Spee geeft aan dat de buitenbars
zolang open moeten blijven omdat anders de exploitanten niet uit de kosten komen.
Dat gaat niet dus niet om de altruïstische redenen om een EuroPride te organiseren,
zoals acceptatie etc., maar het gaat juist om een hogere omzet te genereren. Daarbij
werd aangegeven dat de vergunninghouder last heeft van meegebrachte alcohol
door het publiek. Langer doorgaan geeft meer kans dat die “publieke voorraad” op is
en de (deel)exploitant eindelijk omzet maakt. Daar is die drie extra uren voor nodig.
Daarop hebben wij een aantal alternatieven aangereikt om binnen de maximale
openingstijd van 22.00 uur toch omzet te realiseren. Bijvoorbeeld verbied
meegebrachte alcohol, controleer het publiek daarop en handhaaf, maak het
controle gebied veel groter dan de plek waar het podium/bar staat etc. Dat doet
niets af aan het openbaar karakter van het evenement. Daarvoor koos u niet.
In de mailwisseling na 2 juni met het Evenementenbureau ontstaat daarnaast de
indruk dat volgens hen de vergunning locatiegebonden is en de tijdsduur van het
evenement dus niet langer is dan 2 dagen. Echter de vergunningaanvrager heeft er
nu juist voor gekozen om een parapluvergunning aan te vragen voor 17 dagen. Dat
uitgangspunt hanterend kan niet langer dan 21.00 uur (plus een uur uitloop) de
bar/podia open zijn. Dat heeft er ook te maken dat het gehele feest nagenoeg in het
centrum plaatsvindt. Dat is niet de spreiding die een andere nota juist voorstaat om
vooral activiteiten buiten het centrum te laten plaatsvinden. Gedurende de 17 dagen
hebben alle centrumbewoners dus overlast van het evenement, waar dan ook in het
centrum.
2.

Geluidsniveaus muziek podia/dB(C)-normen
Uit de vergunning blijkt ook niet dat deze op het punt van geluidsbelasting met de
vereiste zorgvuldigheid tot stand is gekomen. U meldt dat de Omgevingsdienst een
gevelbelasting van 70dB hanteert. U motiveert dat u afwijkt, omdat anders het
onmogelijk is een evenement te organiseren in de binnenstad. U verwijst daartoe
naar een ontwikkeld evenementenbeleid dat die afwijking incidenteel toch toestaat
(pagina 4). Echter onze mening is dat dit niet is toegestaan. Ook de nota
Buitenevenementen in de Binnenstad, uit 2008 geeft op pagina 45 aan dat juist ’s
avonds laat doorgaans strengere geluidsnormen gehanteerd worden die onder de 70
dB blijven en eigenlijk geluidswaarden die niet of nauwelijks boven het reguliere
achtergrondgeluid uitkomen!
Daarnaast is dit niet meer incidenteel te noemen, zeker niet nu u gedurende 17
dagen in het Centrum steeds ver boven de maximale norm geluidsoverlast toestaat.
Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Nieuwe Doelenstraat 55 ● 1012 CP Amsterdam
tel 020 -638 22 05 ● e-mail wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl

Pagina |3
U doet dus geen recht aan de bewoners en geeft de voorkeur aan een “goede
beleving” bij het publiek, daarmee maakt u tot uw argument, het argument dat de
vergunninghouder naar voren bracht tijdens ons gesprek op 2 juni jl. Uit de notulen
van die bijeenkomst: Spee: Om boven het geluid van de verwachte mensenmassa’s
uit te komen en om de muziek goed te horen zodat de bezoekers langer bij een
podium blijven zijn deze niveaus nodig. Dit gaat dus om omzet en gaat volledig
voorbij aan wat de bewoners dan binnenshuis horen!
Wij wijzen u nogmaals op de in het overleg op 2 juni genoemde uitspraak uit 2014
van de Raad van State. Inmiddels heeft de Raad van State op woensdag 11 mei 2016
de volgende uitspraak gedaan: 201500425/1/A1 Uit die uitspraak blijkt dat het niet
aan de gemeente is om bewoners lastig te vallen met extreme geluidsoverlast
binnenhuis. Die uitspraak is bijgevoegd.
3. Afsluiten Prinsengracht de gehele dag tot 8.00 uur de volgende dag
Vooral de overlast na de botenparade willen de bewoners aangepakt zien. Daarom is
gepleit voor een gehele afsluiting tot 8.00 uur de volgende dag. De vergunning
spreekt slechts over een afsluiting tot 23.59 uur. Dat is te kort en laat de mogelijkheid
open om, zoals de jaren er voor, tijdens de GayPride tot diep in de nacht overlast te
veroorzaken door het reguliere (dronken) publiek alsnog na 00.00 uur de grachten te
laten opvaren. Een afsluiting tot 8.00 uur voorkomt dat.
4. Handhaving
In de notulen van 2 juni staat dat er een melddesk is van de organisator met 2
personen. Deze moeten filteren welk telefoontje belangrijk is en welke niet. De
organisatie beoordeelt dus of er een klacht is. Daarnaast is er door de gemeente het
gebruikelijk meldnummer 14020 van de gemeente, dat op normale dagen al
overbezet is. Ervaring met 14020 leert dat klachten daar indienen tijdrovend is en
dat wij de verwachting hebben dat geadviseerd wordt om met de organisator te
schakelen. Ook dat traject geeft dus geen goed inzicht in de klachten die bewoners
ervaren.
Het bestuur van Wijkcentrum d’ Oude Stadt heeft inmiddels kennis genomen van door Buurt
6 en 7 van het Wijkcentrum, comité Walbewoners Prinsengracht en comité Woonboten
Prinsengracht bij u ingediende bezwaarschriften en berichten u nadrukkelijk dat die
ingediende bezwaren door het Wijkcentrum worden onderschreven en derhalve mede als de
zijne moeten worden beschouwd. Daarnaast weten wij dat ook andere
bewoners(organisaties) bezig zijn met bezwaarschriften en wij behouden ons het recht voor
om deze ook tot onze bezwaren te maken. Wij behouden ons dus het recht voor om de
gronden aan te vullen.
Met vriendelijke groet,
w.g.
Het Bestuur.
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