Brengt het nieuwe beleid
de balans terug?
Balans tussen leefbaarheid en levendigheid,
tussen vergunnen en verdragen

Type Omwonende
Waar ruimte is…

Waar geen ruimte is…

Ontstaan van probleem
• 20 jaar oude norm, beleid slecht gericht op zware bassen
• Faciliterende houding, makkelijk vergunnen, on-kritisch handhaven.
• Betere technieken (met name richtbare subwoofers) werden ingezet voor
Pressure Wave Experience, niet voor ontlasten omwonenden.
• Hoefde ook niet, gevelnorm hield geen rekening met bassen
• Ruimte in Amsterdamse vergunning werd met bassen opgevuld
• DJ en bezoeker gewend aan zwaar geluid, het is nu ‘nodig’
• Evenementenbranche kon zijn eigen probleem creëren
• Klacht? Juridisch ongegrond, vanwege respecteren (achterhaalde) norm.
• Zo hield het systeem zichzelf in stand

Uitgangspunten en dilemma
• Evenementen horen bij de stad
• Bewoners moeten (beter) beschermd tegen overlast

• Volgens APV kan er eigenlijk niets, B&W dient aanvullend beleid op te
stellen.
• Evenementen zijn te gast in de stad, de stad is voornamelijk om te wonen.
• Om toch evenementen mogelijk te maken, is de Burgemeester
genoodzaakt aan zijn inwoners te vragen enige overlast te dulden.

Uitgangspunten vanuit inwoners
• Je moet binnenshuis, met de ramen dicht, een gesprek kunnen voeren
• Je moet binnenshuis, met de ramen dicht, in slaap kunnen vallen
• Het gehoor van de bezoekers moet beschermd
• Wordt onderschreven door de raad: We zijn het er allemaal over eens dat
dit wel ondergrenzen zijn:

Voor je iets kunt vragen van je inwoners moet je:
• Weten hoeveel decibel binnenshuis redelijk is
• Weten hoeveel uur per dag duldbaar is
• Weten hoevaak per jaar nog redelijk is
• Weten van hoeveel bewoners je dit vraagt
• Mag de Amsterdam dit vragen? Nieuw Beleid beloofd balans te zoeken.
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Nieuw Beleid: Uitlegbaar is succesvol
• Amsterdam vraagt van zijn inwoners ‘enige’ overlast te dulden.
• Dat mag, als men kan motiveren waarom.
• Als het beleid ‘uitgelegd’ kan worden, zijn alle bezwaren ongegrond.
• Ook als dat beleid niet redelijk is, maar wel uitgelegd kan worden, wordt
het gezien als succesvol.
• Er ligt een onderzoek dat Amsterdam alles in handen geeft voor een
geweldig goed geluidsbeleid.
• Is nieuw beleid, op basis van dat onderzoek, gericht op zo dicht mogelijk
tegen oude geluidsniveaus aanzitten, of gaan we echt een grote stap
terug?

Nieuw Beleid: Verbeteringen
• Meten aan de gevel, in dB(C)
• Meten per 3 minuten, niet per 5 of per festival.
• Af-filteren onder 40 Hz
• Luide festivals moeten een geluidsplan (laten) maken.
• Sport-, theater- of food-festival? Minder hard!
• Aandacht voor gehoorschade
• Uniformiteit ( uitgezonderd de uitzonderingen….)
• Beperking in aantal malen per jaar overlast.
• Focus op toekomstige verbeteringen, BBT. Uitwerking is afwachten.
• Al deze ‘verbeteringen’ zijn toch relatief…

Nieuw Beleid: Valkuilen
➡ Het nieuwe beleid maakt evenementen van vrijwel dezelfde zwaarte mogelijk
➡ Er is geen solide onderbouwing voor de keuze van 85 dB(C) als basisnorm
➡ De gehanteerde definitie van overlast kijkt niet verder dan spraakverstaanbaarheid.
➡ Wind, Meteo-correctie, is een onterechte uitzondering.
➡ De gevelcorrectie is zelden terecht, werk gesjoemel in de hand.
➡ Uitzondering op Dagen met Hoog Maatschappelijk Belang.10 dB is meer dan nodig, en grotere
locaties behoeven helemaal geen uitzondering.
➡ De nacht begint om 23:00, niet middernacht.
➡ De bepaling van geschiktheid van de 21 locaties bevat ernstige denkfouten.
➡ Kans op gehoorschade neemt eerder toe dan af
➡ Filteren hinderlijke tonen, keuze voor “40 Hz en lager” of vanaf 40 Hz?
➡ Het succes van het beleid toetsen door klachten te tellen geeft een vals positief beeld.

Het nieuwe beleid maakt evenementen van vrijwel dezelfde zwaarte mogelijk

• Een landelijk geaccepteerde, wetenschappelijk onderbouwde gevelnorm in
dB(C) zou heel waardevol zijn. Is de Heilige Graal gevonden?

Geen solide onderbouwing voor de keuze van 85 dB(C) als basisnorm
• “Uit akoestisch onderzoek (Het GeluidBuro (2016), Geluid bij evenementen
en Gemeente Amsterdam (2017), Evaluatie evenementenseizoen 2017)
blijkt dat met een gevelwaarde maximaal 85 dB(C) beneden het 50 dB(A)
niveau wordt gebleven in woningen. ”
• De meetgegevens zijn verzameld met gemiddeld 60 dB(A) en 81 dB(C) op
de gevel. Specifiek karakter van 85 dB(C) niet onderzocht.
• De conclusie dat een gemiddelde gevel 17 dB(C) dempt is niet sterk
onderbouwd, en er is geen enkele relatie gelegd tussen
spraakverstaanbaarheid binnenshuis en 85 dB(C) op de gevel.

Het nieuwe beleid maakt evenementen van vrijwel dezelfde zwaarte mogelijk

• 85 dB(C) is uiteindelijk een beleidskeuze.
• Een norm, die het midden houdt tussen conservatief laag zoals
omwonenden vragen, en de huidige -echt te hoge- praktijk.
• Het grootste “lek” is gedicht (bas meten aan de gevel)
• Relatief hoge gevelnorm, uitzonderingen, gunstige rekenmethodes en
mogelijkheden tot smokkelen
• Festivals van vrijwel hetzelfde kaliber mogelijk.

Definitie van overlast kijkt niet verder dan spraakverstaanbaarheid
• Trilling, in een bepaald ritme, stoort meer dan verkeersgeruis of
vlieglawaai
• Ook 75 dB(C) op de gevel geeft een zekere hinder;
Je kunt elkaar wel verstaan, een gesprek volgen is lastiger
• Het beleidsplan belooft het wel, maar maakt het niet waar.
“De complexiteit van het fenomeen geluidoverlast als zodanig; niet alleen objectief
vast te stellen zaken spelen een rol, zoals geluidniveaus en bijvoorbeeld effectiviteit
van de afscherming, maar ook factoren die door mensen verschillend worden beleefd,
zoals de duur van de blootstelling, het soort muziek, het aantal keer per jaar, de
eindtijd et cetera…”

Trilling <> spraakverstaanbaarheid
• Pressure Wave Experience
• Gevels dempen 17 dB(C) gemiddeld. 85 - 17 = binnen 68 dB(C)
• Pressure Wave Experience, Local Proxy demonstratie
• Gemiddelde geveldemping. Dus de helft van huizen dempt minder.

PWELP-unit

Meteo Correctie 3 dB
• Niemand in Amsterdam hoeft meer geluid te dulden dan 85 dB(C) op de
gevel. “Basisnorm”
• Wind blaast geluid richting woningen, om binnen 85 dB(C) te blijven moet
het podiumvolume omlaag.
• Op 7 locaties kan er met ‘wind’ niet op vol vermogen worden gedraaid.
• Maar Amsterdam wil die locaties toch gebruiken voor evenementen!
• Dus moeten omwonenden meer accepteren, anders past het niet.
• 3 dB extra, ook bij windstil weer.

Meteo Correctie 3 dB
• Op 21 locaties 198 voorgenomen draaidagen.
• Op 7 locaties, goed voor 76 draaidagen (39%) extra decibels.
• 3877 woningen op de eerste lijn.
• Minimaal 28.000 huishoudens > 85 dB(C)
• Mogelijk tot 50.000 huishoudens
• Meteo-correctie werkt sjoemeldecibels in de hand
• demo

Meteo Correctie en geschiktheid
• Van 21 locaties is de geschiktheid bepaald met straf- en
bonuspunten. Categorie bepaalt geschiktheid
• Isolatie Woningen, Aantal belaste woningen, Cumulatie…
• is Meteo-correctie ‘nodig’ om überhaupt op vol volume te
kunnen draaien? dan 10 strafpunten.
• Er zijn 50 strafpunten nodig voor een lagere categorie.
• Geen enkele locatie levert een draaidag in vanwege het offer
van tienduizenden omwonenden

Case: Loveland Sloterpark & Sjoemeldecibels
• Advies OD volgt Stedelijke expertgroep: “Onder bijzondere weersomstandigheden
mag bij een meetpunt, waar onder meewind conditie wordt gemeten, een meteocorrectie worden
toegepast van 3 dB.”

• Vergunning volgt advies. Geeft geen drempel mbt windkracht.
• Adviesbureau: “Er was sprake was van een krachtige westelijke wind”
• Laatste uur echter praktisch windstil
• Toch had Loveland die 3 dB extra “nodig” en nam gewoon. Zonder Sanctie.
• Sloterpark met basisnorm, past geen Dance-event.
• Directeur van Adviesbureau zit in de Stedelijke Expertgroep.
• Dat geeft te denken…

Gevel Correctie 3 dB
• Vlakke gevels kunnen geluid weerkaatsen, en zo de meting beinvloeden.
• Meten bij de gevel is niet nieuw. 70 dB(A) = 70 dB(A). Daar is 85 dB(C) op
gebaseerd.
• Nieuw beleid laat gevelcorrectie toe, 3 dB.
• Controle lastig, werkt fraude in de hand.
• Meestal hoeft het niet. Meet naast de gevel.
• Als het echt niet zonder gevelreflectie reflectie lukt (Nieuwmarkt), dan
foto’s overleggen.

Feestdag Correctie 10 dB
• Dagen van hoog maatschappelijk belang.
• Waar het écht niet lukt met 85 dB(C)
• Maar dan alleen dáár. Niet op andere locaties
• Geeft wat terug: Eindtijd 20:00.
• Er past heel veel met 5 dB extra, waarom 10?
• Fout voorbeeld voor zomerse bezoekers-per-boot
• Gay Pride & Amstelveld
• Niet: Stadionplein, Museumplein, Westerpark.
• Niet: Keti Koti, 5 mei, Suikerfeest, Holi, Dag van de Arbeid.

De Nacht
• Tot 2017 vergund tot 23:00
• Een op de drie Amsterdammers is kind of 65+
• Bepaald % is ziek
• Bepaald % wisseldienst: weekenddag geldt niet voor iedereen
• Veel mensen dragen een festival door te verkassen, eindtijd 24:00 maakt
dat veel lastiger.
• Waarom de verruiming?

Vaststellen geschiktheid locatie

ZW

• Voorbeeld Vondelpark
• 60 nieuwbouw woningen ver van het
podium compenseren 68 hele slecht
geisoleerde woningen vlakbij podium.
• Je kunt niet geluid uit de ene woning
weghalen door een andere woning goed
te isoleren. Ook Sloterplas,
Appeltjesmarkt, Museumplein
• Deze situatie is scheef, ongewenst en
waarschijnlijk onbedoeld.

Vaststellen geschiktheid
• Recreatiefunctie Parken is niet meegewogen in beleid.
• Evenementenbeleid is meer dan decibel-beleid

Gehoorschade
• Max 100 dB(A) op 25 meter van speakers.
• Dat is minder dan “Convenant” (103 dB(A) )
• Zonder oordopjes niet na 3 minuten blijvende schade, maar pas na 10
minuten…
• Voorste rij? 130 dB(A)? Oordopjes dempen 25 dB…
• Hoeveel dB(C)? Wat is het gevolg van dB(C)?

Gehoorschade, verschil met 2016?

• voor 60% van outdoor festivals biedt beleid juist de mogelijkheid tot méér
geluid dan voorheen.
• Kans op gehoorschade neemt juist toe!

Af-filteren hinderlijke lage tonen
• 40 Hz, laagste noot Basgitaar.
• “Filteren vanaf 40 Hz, 6 dB per terts”; eerste 6 dB korting pas op 31 Hz.
• Beter: “40 Hz en lager”, of “vanaf 1 terts hoger” (±50 Hz)
• Omwonenden gaven dit in de gesprekken duidelijk aan
• “De Expertgroep is van mening dat bij evenementen binnen de stedelijke omgeving
frequenties onder de 40 Hz in bepaalde mate af-gefilterd kunnen worden”
• Stedelijke Expertgroep, 8 man waarvan 4 directeuren van
geluidsadviesbureaus.

Nieuw Beleid Aanbevelingen
➡ Onderbouw Basisnorm (leidt tot lagere basisnorm) of kies een conservatiever
basisnorm
➡ kijk daarbij verder dan spraakverstaanbaarheid.
➡ Hou vast aan uniformiteit: Geen Meteo-correctie, Gevelcorrectie vraagt bewijs
➡ Hoog Maatschappelijk belang? Verruiming 5 dB voldoet, alleen kleine locaties.
➡ De nacht begint om 23:00.
➡ De puntentelling moet eerlijker, ontzie de parken.
➡ Kijk werkelijk naar vermindering kans op gehoorschade
➡ Pas op voor belangenverstrengeling Expertgroep
➡ Zonder kritische handhaving is alles verloren

Kan er dan niks meer?
• Tuurlijk wel. Niet “harder harder” maar “mooier mooier”
• BBT? Meer motivatie door lagere normen
• Balans moet eerlijk.
• Broekspijpen moeten wapperen? Dan indoor. Bouw desnoods hallen bij.
• 1 PWELP-unit per 100 bezoekers

Festivals zijn te gast in de stad.
Wat als het op een plek niet past?

Dan moet het festival veranderen. Niet de stad!

Vragen

www.lagertoontje.nl

