Bijlage Resultaten toezicht en handhaving gebruikstoezicht EuroPride
Meldingen
Gedurende het evenement Gay Pride zijn de volgende MORA meldingen in de categorie ‘overlast
horeca en bedrijven’ ontvangen:
•
•

Geluidsoverlast van de botenparade of meevarende boten met muziek: 17 (waarvan 5 ook
binnen zijn gekomen bij de meldkamer)
Horeca of evenement gerelateerd: 8 (waarvan 1 ook is binnengekomen bij de meldkamer)
2 x overlast van soundchecks op 5 aug (in strijd met vergunning)
1 x overlast speakers buiten bij Café Thijssen 6 aug
2 x geluidsoverlast van café Snappers 6 aug
2 x geluidsoverlast van evenement tegenover Amstel54 5 aug
1 x geluidsoverlast van evenement op Stoperaplein 5 aug

Inspecties bij evenementenlocaties en horeca.
Gebruikstoezicht heeft op 23 juli, 5 en 6 augustus op meerdere momenten geluidscontroles
uitgevoerd bij de volgende evenementenlocaties:
•
•
•
•
•
•
•

Dam
Amstelveld
Westermarkt
Rembrandtplein
Amstel54
Stoperaplein
Lellebel

Bij deze evenementen zijn, met uitzondering van de Dam, bij de eerste controles op vrijdag of
zaterdag overschrijdingen van de normen waargenomen. De locatiemanager en aanspreekpunt
van de vergunninghouder zijn hier telkens over ingelicht. In alle gevallen is door de locatiemanager
direct gehandeld door het muziekniveau naar beneden te brengen conform de vergunning. Bij
hercontroles is alleen bij Amstelveld een kleine herhaalde overschrijding (3,4 dB(C) waargenomen.
Bij de overige locaties waren de volumes bij hercontroles binnen de norm.
Naast bovengenoemde locaties zijn inspecties gedaan bij de volgende horecagelegenheden waar
aan de Gay-Pride gelieerde activiteiten plaatsvonden:
- Café Snappers, Reguliersdwarsstraat 21 (geen overtreding, in bezit van ontheffing)
- Spanjer en van Twist, Leliegracht 60 (overtreding, dj met muziek zonder ontheffing)
Bij een groot aantal evenementenlocaties zijn de afgegeven geluidsnormen in de praktijk moeilijk
handhaafbaar omdat 1) ‘afstand-tot-bron metingen’ door resonantie tussen nabije gevels niet
betrouwbaar zijn (dit geldt voor Reguliersdwarsstraat, Zeedijk, Spuistraat, Paardenstraat).
Daarom zijn hier ook geen metingen uitgevoerd. Of omdat 2) in de drukte niet op veilige en
betrouwbare wijze kan worden gemeten (alle evenementen). Waar de drukte dit wel toeliet, is
gemeten.
Verzoek vanuit de afdeling gebruikstoezicht stadsdeel Centrum is daarom om (het toezicht op) de
geluidsnormen in de vergunningverlening in het vervolg zodanig vast te leggen dat hierop effectief
toezicht kan worden gehouden, rekening houdend met de praktijk.

