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Aan burgemeester E.E. van der Laan
Betreft: antwoord op brief aan bewoners 5 juli 2016
Uw kenmerk: 2016/4860

Amsterdam, 12 juli 2016
Geachte heer Van der Laan,
Op 29 juni sprak u met bewoners die een zienswijze hadden ingediend naar aanleiding van de
vergunningaanvraag voor de EuroPride. Na het gesprek is meegedeeld dat u de deelnemers een brief zou sturen.
Uw brief d.d. 5 juli hebben wij ontvangen en wij reageren daarop als volgt.
Inmiddels heeft een ons onbekend aantal bewoners en bewonersgroepen naar aanleiding van het verlenen van
de vergunning voor de EuroPride, een bezwaarschrift ingediend. Ook is er door ons mede namens een deel van
hen een voorlopige voorziening bij de rechter aangevraagd, in een poging om de vergunning op een paar punten
aangepast te krijgen. Wij hebben niet gewacht tot het gesprek met u totna 29 juni, omdat dan mogelijk de kans
verkeken zou zijn dat er nog voor de start van de EuroPride een zitting zou kunnen zijn. Naar aanleiding van dat
gesprek konden we het verzoek altijd nog intrekken.
Inderdaad hebben eerder dit jaar enkele gesprekken met bewonersgroepen plaatsgevonden, o.a. met de
walbewoners en bootbewoners van de Prinsengracht. Pas nadat er 33 zienswijzen ingezonden waren, werden in
het gesprek op 2 juni de eerste maatregelen bekendgemaakt. Deze maatregelen noemt u in uw brief.
Dat er veel energie gestoken gaat worden in het voorkomen van de vervuiling zoals vorig jaar, de schoonmaak
tijdens en na afloop van het evenement, en de inzet van meer handhavers is verheugend. In het gesprek op 29
juni gaf u bovendien aan dat het laatste niet ten koste zal gaan van de handhaving in andere buurten. Een hele
opluchting.
Wel willen wij graag opmerken dat de “derde Westermarkt dag” slechts berustte op een foutje in de aanvraag,
en dat er van de vele aangevraagde “afkoeluren” niet diverse maar slechts één is afgeschaft, op 6 augustus op
het Amstelveld. Op alle 9 andere locaties waar afkoeluren waren aangevraagd, zijn deze ook vergund, 17 in
totaal.
Dat 14020 gedurende de gehele EuroPride bereikbaar is voor klachten is mooi, maar niet zo bijzonder. Dat is
namelijk altijd zo (volgens amsterdam.nl). Helaas laten de bereikbaarheid en het melden van klachten te wensen
over. Dat is overigens niet te wijten aan de medewerkers van 14020.
Dat uw ambtenaren van mening zijn dat de genomen maatregelen “steeds weer leidden tot nieuwe wensen van
bewoners” kunnen wij niet plaatsen. Alle klachten, alle problemen zijn in de zienswijzen genoemd, dus niet
“nieuw”.
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De extra toezeggingen die in uw brief worden genoemd:
- De verlengde stremming van de Prinsengracht: fantastisch.
- De beveiligers van de organisator houden ook toezicht op woonboten: hoopvol.
Die punten zullen wij uit ons verzoek aan de rechtbank schrappen.
De geluidsoverlast
De Amsterdam Gay Pride is inderdaad een toonaangevend evenement, waar met trots de zichtbaarheid van
diversiteit wordt geuit, maar die uiting kan ook minder hard en lang.
De toegestane geluidswaarden en de duur van de feesten zijn vrijwel hetzelfde als vorig jaar. Als er
verbeteringen zijn, zien wij die niet terug in de vergunning.
Wij zijn blij dat u tijdens het gesprek liet blijken dat de verhalen van de bewoners indruk op u maakten.
Helaas zijn er vervolgens geen maatregelen genomen om de langdurige geluidshinder voor de bewoners te
verminderen.
Het ongetwijfeld goed bedoelde smartphone-app onderzoek naar de “beleving van geluidsonderzoek bij zowel
omwonenden als bezoekers” roept vragen op. Wat er ook mee bedoeld wordt, het helpt de bewoners niet bij
deze editie van de GayPride.
Toch zouden wij heel graag meer willen weten over een dergelijk onderzoek: de opzet, de (meet)methode, de
dataverwerking, normen, bij welke bewoners op welke locatie, binnen of buiten de woning, wat voor woningen
(oud, nieuw, woonboot, isolatie), hoe de begeleidingscommissie van het onderzoek is samengesteld, hoe de
resultaten van het onderzoek worden gevalideerd, hoe de resultaten van het onderzoek openbaar worden
gemaakt, enz.
En ook: hoe wij kunnen meehelpen om zulke onderzoeken (bij kleinere evenementen?) tot een succes te maken.
Wij hopen dat de locatieprofielen in het nieuwe evenementenbeleid meer dan de huidige profielen in balans
komen met de omgeving, de bewoners en de bezoekers.
De punten waarvoor wij de voorlopige voorziening hebben aangevraagd zijn voor wat betreft de stremming van
de Prinsengracht dus opgelost.
Echter, tegen de genoemde urenlange geluidsoverlast die bewoners ondervinden en de al lang bekende
problemen op de Zeedijk zijn geen maatregelen voorgesteld.
Daarom voelen wij ons helaas genoodzaakt om het verzoek tot voorlopige voorziening toch door te zetten.

Hoogachtend,
Namens Wijkcentrum d’ Oude Stadt
w.g.
Het bestuur.
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