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   AFGEVEN 
 Aan de Rechtbank Amsterdam 
  Sector Bestuursrecht Algemeen 
  Postbus 75850 
  1070 AW Amsterdam             
 

   
 

Amsterdam, 12 november 2018 
 
 
 
Uw kenmerk: AMS 18 / 5466 VEROR 
 
Betreft: aanvullende gronden & verzoek verkorte procedure (art. 8:52-8:53 AWB) 
 
 
 
Geachte Mevrouw, Mijnheer, 
 
In vervolg op uw brief van 7 september jl. en daarna 16 oktober jl., waarin u toch om gronden 
verzoekt in de procedure tegen de Beslissing op bezwaar Pride 2018 d.d. 27 juli 2018 berichten 
wij u het volgende, mede namens de bewonerscomités Woonboten Prinsengracht, Walbewoners 
Prinsengracht en Westelijke Grachtengordel.  
 
Haast 
In de procedure betreffende de vergunning Pride 2017 bij de Raad van State (bij de Afdeling 
bekend onder het nummer: 201805462/1/A3) stelt ook de gemeente het op prijs dat er een 
spoedig oordeel voor ligt. Dat komt omdat binnenkort bij de gemeente de procedure voor de 
vergunning Pride 2019 wordt gestart. En wanneer op basis van “oude” argumenten van de 
gemeente zo’n vergunning weer verleend gaat worden, rest ons niets anders dan in 2019 
wederom eenzelfde procedure te starten. Dat is niet efficiënt.   
 
Gelet op het herhalingskarakter van het evenement, en de bovengenoemde wens van de 
gemeente,  is ook in deze procedure betreffende de vergunning voor Pride 2018  haast geboden. 
Een uitspraak in de 2018 procedure zal in de vergunningverlening 2019 een belangrijke rol 
kunnen spelen.  
 
De procedures 2016 en 2017 zijn enorm vertraagd bij uw rechtbank, zodat de Raad van State zich 
nog niet heeft kunnen uitspreken. Om te voorkomen dat hetzelfde weer zou gebeuren in 2018  
probeerden wij vergeefs in eerste instantie deze beroepsprocedure bij uw rechtbank over te 
slaan en de kwestie meteen voor te leggen bij de Raad van State. Daarom rest ons nu uw 
rechtbank te verzoeken om een verkorte procedure, zo mogelijk/nodig zien we zelfs af van een 
zitting (artt. 8:52-8:53 AWB). Ook de gemeente kan daar niet tegen zijn, gelet op haar uitlatingen 
bij de Raad van State, waar een van de partijen in deze zo mogelijk/nodig uw uitspraak in deze 
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alsnog snel kan voegen bij de hoger beroepsprocedure 2017. De aangevoerde gronden zijn in 
2017 en 2018 voor het grootste deel hetzelfde.  
 
Persisteren 
Hetgeen wij in de bezwaarprocedure naar voren hebben gebracht blijft onverkort gehandhaafd.  

./. Bijgevoegd treft u de bezwaarschriften, inclusief de bijlagen. Omdat er nauwelijks verandering 
ten goede is geweest sinds de Europride 2016 in de hele gang van zaken rond de Pride, nog 
steeds te luid, te druk, en met falende handhaving, hebben wij ons genoodzaakt gevoeld 
opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Met name vanwege de uitbreiding:  drie feestlocaties 
in het Centrum erbij en een weer langer feest op het Amstelveld. Deze bezwaargronden zijn een 
onlosmakelijk deel van de gronden in deze procedure over de vergunning 2018 en moeten hier 
als ingelast worden beschouwd. 
 
We hebben in dat bezwaarschrift extra aandacht geschonken aan de woonboten op de 
Prinsengracht. Die worden tijdens de Pride, tegen het algemene geluidsbeleid in, niet behandeld 
als woningen. De bewoners (ook kinderen) krijgen tijdens de botenparade de podiumnorm van 
100 dB(A), het absolute maximum, over zich heen. Moeten ze maar weggaan, kun je denken. 
Maar dat kan niet, zij moeten hun woning beschermen tegen hufterige bezoekers.  
 

./. Als bijlage hebben wij bijgevoegd een plaatje van een dwarsdoorsnede van de Prinsengracht ter 
hoogte van de Beren- en Runstraat, met een correcte maatvoering en met een foto van de 
drukte op het water. Je zal er maar je woonboot hebben liggen. Onduidelijk blijft waarom 
bijvoorbeeld tijdens de botenparade een maximale geluidsnorm gehanteerd van 95 dB(C) op de 
gevels van de woningen op de wal en niet van de gevels van de woonboten (zie ook hierna Solar). 

 
 Maar voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om het feestje op het water alleen. Het gaat ook 

om de feesten die meerdaags op diverse pleinen en straten plaatsvinden, sommige heel dicht op 
elkaar, zodat sprake is van cumulatieve effecten van met name geluid. 
 
Uitspraak rechtbank 
De gemeente verwijst in haar motivering in de beslissing op bezwaar van de Pride 2018 naar de 
uitspraak van de rechtbank in de kwestie Pride 2017. Wat de rechter echter vaststelt is:  
 

Als vaststaand gegeven beschouwt de rechtbank het dat bewoners inderdaad 
geluidshinder hebben ondervonden van de Pride 2017. Ook stelt de rechtbank vast dat in 
diverse woningen tijdens activiteiten van de Pride 2017 niet zonder stemverheffing kon 
worden gesproken. 

 
Die feiten in 2017 kunnen wat dat betreft een op een overgenomen worden voor 2018. 
Overigens hebben wij op heel goede gronden hoger beroep aangetekend tegen die  

./. uitspraak over 2017. De (aanvullende) hoger beroepsgronden 2017 zijn bijgevoegd en wij achten 
die hoger beroepsgronden in de procedure 2017 een onlosmakelijk deel van de gronden in deze 
procedure over de vergunning 2018 en moeten hier als ingelast worden beschouwd.  
 

     Wetenschappelijk!  
Wat de gemeente doet in haar beslissing op bezwaar met het verwijzen naar de uitspraak van de 
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rechtbank in de zaak 2017, is dat zij, net als de rechtbank, van mening is dat er geen 
wetenschappelijk onderbouwde harde grens is wanneer binnenshuis onduldbare hinder bestaat. 
Al tijdens de zitting gaf de rechter zelfs aan dat hij in de bewuste uitspraak van de Raad van State 
van 11 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1245) las dat onduldbare geluidshinder een subjectief begrip 
is. De gemeente sluit zich in de beslissing op bezwaar aan bij de uitspraak en daarbij bij die 
mening. 
 

./. Bijgevoegd hebben wij een deskundigenrapport van de NSG  met de titel Nadere duiding ISO-R 
1996. Dat rapport haalt voorgaande stelling onderuit. Deskundigen zeggen dat dergelijke overlast 
wel degelijk objectiveerbaar is. Onduldbare geluidshinder is daarin goed gedefinieerd. De 
conclusie in het deskundigenrapport is ook gemeld tijdens de zitting over 2017, maar de rechter 
bleek ongevoelig voor elk argument van de zijde van omwonenden. Net als de gemeente in die 
bezwaarprocedure over 2017 en in onderhavige over 2018. Dat NSG-rapport ligt uiteraard ook 
voor bij de Raad van State. Net als het rapport van de NSG over de Zeedijk, bijlage bij het 
bezwaarschrift Pride 2018 van d’Oude Stadt. 

 
Gelijkwaardige belangen 
In de door de rechtbank aangehaalde uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van 
State van 11 mei 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1245), geeft de Afdeling duidelijk aan dat de 
burgemeester in ieder geval de belangen van de bewoners moet afwegen tegen de belangen die 
zijn gediend met het evenement. Het melden door de gemeente dat de burgemeester “een 
belangenafweging heeft gemaakt” en “dat de geluidshinder aanvaardbaar” is, geeft aan, gezien 
de mate van overlast, dat de belangen van omwonenden niet of nauwelijks zijn meegewogen. 
Misschien wel die van bewoners in de rest van de stad (bezoekers dus).  
 
In de uitspraak van de rechtbank Amsterdam over de Pride 2017 wordt vervolgens uitvoerig 
ingegaan op het maatschappelijk belang van het evenement en het belang van “de beleving” van 
de bezoekers. Dat is ook het standpunt van de gemeente in de beslissing op bezwaar over de 
vergunning 2018;  ook de jaren daarvoor. Daarbij geldt voor de gemeente dat het belang van de 
beleving voor de bezoeker te allen tijde voorop staat, terwijl de belangen van de bezoekers niet 
als eerste onder het beleid vallen en die belangen dus niet mogen worden meegewogen, laat 
staan dat de burgemeester aan deze belangen een doorslaggevend gewicht heeft mogen 
toekennen.  
 
Sterker nog: de gemeente identificeert zich als organisator door in de beslissing op bezwaar te 
stellen (pagina 14 onderaan): Met de Pride laat de gemeente Amsterdam zien aan de hele wereld 
dat je kunt zijn wie je wilt zijn. Daaruit blijkt niet een onbevangenheid van degene die op 
bezwaar moet besluiten (diezelfde gemeente). Op pagina 10 onder 5.3 vermeldt de beslissing op 
bezwaar dat het ook gaat om: “dat de beelden de wereld overgaan”. Ons blijft dan onduidelijk 
waarom bij het vormen van een beeld het geluid zo enorm hard moet zijn.   
 
Doordat de gemeente in de bezwaarprocedure simpel verwijst naar de uitspraak van de 
rechtbank over de vergunning 2017 en dat te herhalen in de procedure 2018,  worden de 
belangen van de woonbootbewoners zonder meer buiten beschouwing gelaten. Zelfs voert de 
gemeente aan dat de muziek op de Prinsengracht niet zo hinderlijk is vanwege het afnemende en 
weer aanzwellende karakter. Alsof dat bij muziek iets afwijkends is. Wij benadrukken nogmaals 
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de ongerijmdheden zoals bij  smalle woonstraten, waar het feestje eigenlijk niet kan, en daarom 
harder mag (o.a Zeedijk en Spuistraat).  
 
Over de belangen van de omwonenden wordt nauwelijks tot niets, door de gemeente in de 
beslissing op bezwaar opgemerkt, behalve dat bewoners nu eenmaal “enige overlast” hebben te 
accepteren, nu dat inherent is aan het leven in de binnenstad.  Dat vinden wij onaanvaardbaar.  
Bewoners dienen niet iedere vorm en mate van overlast te dulden, zeker ingeval de grenzen van 
het onduldbare worden overschreden. Omdat 75 dB(A) op de gevel betekent dat een inwoner 
binnenshuis 60 dB(A) te duchten heeft (met gesloten ramen en deuren). Let wel, de grens van 
spraakverstaanbaarheid ligt op 50 dB(A). Tevens had de burgemeester onderzoek moeten doen 
naar de gevelwering en had technische maatregelen en voorzieningen moeten treffen. 
 
Tijdens de eerste (regie-)zitting over de vergunningen 2016 en 2017 merkte de rechter goed op 
dat het onderliggende probleem was dat bewoners niet gehoord zijn. Maar in zijn oordeel gaat 
de rechter zelf ook niet in op de argumenten van omwonenden. Dat doet de gemeente nog 
steeds met bewoners: als laatste, en op de eerste plaats de organisatoren (en de commercie) en 
de bezoekers, terwijl nu juist uitspraken in ons bezwaarschrift staan, die gelijkheid van alle 
partijen voorstaat. De gelijkheid in diversiteit is het nobele uitgangspunt van de organisatoren 
van de Pride. Wrang is dat de Pride door zowel gemeente en organisatoren “de viering van 
mensenrechten” wordt genoemd. Waarbij wij nota bene een beroep doen op Europees recht 
(o.a. artikel 8 EVRM), en de beslissing op bezwaar (2018), in een terzijde vorm, dit afdoet met de 
opmerking dat er geen inbreuk is (pagina 13 onderaan).  
 
Ook uit voorliggende beslissing op bezwaar (2018) blijkt dat de Burgemeester wederom volledig 
voorbijgaat aan de belangen van de omwonenden van de evenementen in de binnenstad, 
evenals het geval was in de jaren hiervoor. Het evenement mag en moet volgens hem een 
beleving blijven voor bezoekers, maar dat zou ook moeten kunnen en kan ook volgens ons 
zonder het woon- en leefklimaat van de bewoners aan te tasten. 
 
De organisatie en de gemeente blijken jaar op jaar niet in staat te zijn om de overlast in de hand 
te houden, maar toch steeds weer dezelfde vorm te vergunnen die veel apieskijkend fout volk 
aantrekt. De gemeente draait het wederom om in de beslissing op bezwaar en zegt dat op grond 
van de APV er geen vergunning  geweigerd wordt, omdat er telkens (extra) maatregelen worden 
genomen en vastgelegd in de vergunning, zodat die weigering niet hoeft. Maar in de uitwerking, 
jaar op jaar dus, ondanks vrijwel steeds dezelfde “extra” maatregelen, zijn die extra maatregelen, 
om de vergunning maar niet te hoeven weigeren of het evenement in te krimpen, loze beloften 
(ook omdat er geen mankracht bijgeleverd wordt, 300 handhavers plus 60 op 600.000 
bezoekers?). De gemeente verwart hier papier met realiteit en ervaringen vanuit het verleden 
worden opgelost met een extra regeltje… 
 

./. Bijgevoegd een lezersbrief van het Gay-icoon Dolly Bellefleur in het Parool van 9 augustus 2018, 
die dit illustreert. Het is echt niet leuk meer! En dat van een deelnemer. Terwijl bewoners er al 
jaren genoeg van hebben van het gepruts met “steeds weer op papier aanpassen van de regels” 
zodat het feestje wel kan. Bewoners weten al jaren beter. Zo werkt het niet. 
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 Nieuw beleid 
Draait het in de procedure 2017 om vigerend beleid en het “vooruitlopen” op nieuw geluidbeleid 
bij evenementen, in deze procedure over de vergunning 2018 draait alles om dat nieuwe beleid, 
maar let wel ook om de nog steeds geldende “oude” regels!  
 
De totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid is onder de maat geweest. Zodra er 
sprake was van een nieuw evenementenbeleid hebben wij en andere bewoners(organisaties) in 
2016 al beleidsvoorstellen bij de gemeente neergelegd. Dat leidde weliswaar tot gesprekken met 
de opstellers van het beleid, waarbij de bewoners aangehoord zijn, maar niet gehoord. Daarvan 
getuigt ook de gezamenlijke zienswijze van vele bewonersorganisaties op het voorstel van het 
college, waaruit niets is overgenomen. 
 
Zoals bijvoorbeeld, zonder uitputtend te willen zijn dus:  
 

 locatieprofielen, waarbij de jurisprudentie stelt dat iedere woning moet worden 
beoordeeld, hanteren de onderzoekers en daarmee gemeente plotseling “cohorten 
woningen” en “berekenen” gemiddelden en suggereren daarmee een “zorgvuldigheid”, 
die feitelijk echt niet in acht is genomen. Waarbij panden in de binnenstad veelal oud zijn, 
een slechte geluidswering hebben en waarin dubbelglas meestal niet is toegestaan. 
Overigens hadden bij Pride 2018 7 van de 13 locaties van plein/straatfeesten niet eens 
een locatieprofiel. Locaties die volgens de beslissing op bezwaar als geschikt beschouwd 
worden omdat er gay-cafés zijn. 

 het doen van geluidsonderzoek bij evenementen, waaruit geconcludeerd wordt dat de 
maximumnormen geen onduldbare overlast binnenshuis opleveren, terwijl de metingen 
aantonen dat er helemaal niet bij dat maximum is gemeten. Dat was ook het geval tijdens 
Pride 2017, of de metingen binnenshuis werden genegeerd. Op de meeste plein-of 
straatlocaties is niet gemeten, o.a. de Westermarkt in 2017, terwijl het 
onderzoeksrapport Westerveld dat wel suggereerde. Metingen in 2018 zijn ons niet 
bekend.  

 de gemeente meent  normen op te mogen rekken. Voorbij de uitgangspunten die de 
burgemeester in 2017 nog als redelijk bestempelde. In onze ogen zijn waarden boven de 
70 dB(A) en equivalenten daarvan in dB(C) onrechtmatig.  Immers ze borgen binnenshuis  
de spraakverstaanbaarheid, een absolute grens, NIET. 

 
Maar  ook: de gekozen gemeenteraad kon niet eens stemmen over het “Nieuwe beleid”. Ja een 
beetje over moties, maar daarbij merkt de Beslissing op Bezwaar over op dat die nog niet zijn 
uitgewerkt, terwijl het in Amsterdam niet ongebruikelijk is om aangenomen moties überhaupt 
niet uit te voeren. 
 
Uit ons hoger beroepschrift 2017 (bijlage 3): Uitgangspunt van zowel het nieuwe als het oude 
beleid is: het zoveel mogelijk respecteren van de spraakverstaanbaarheid binnenshuis, het 
voorkomen van slaapverstoring en preventie van gehoorschade. Die uitgangspunten zijn – in 
ieder geval voor wat betreft het nieuwe evenementenbeleid – door de (oud) burgemeester in een 
raadscommissievergadering Algemene Zaken op 8 december 2016 bevestigd.  
 



P a g i n a  | 6 

 

Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Kerkstraat 123 ● 1017GE Amsterdam 

 ● tel: 020 -638 22 05 ● e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 

Maar dat uitgangspunt wordt meteen losgelaten tijdens o.a. Pride. Ergo, er wordt in onderhavige 
vergunning tegen de eigen beleidsregels in gehandeld.  
 
Discretionaire bevoegdheid 
De burgemeester gaat over de openbare orde en niet over de decibellen. Zoals de Afdeling 
eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 24 december 2014 in zaak nr. 
201303444/1/R1) geschiedt regulering van evenementenvergunningen in de APV vooral vanuit 
het oogpunt van handhaving van de openbare orde, en waarborgt zij niet de vereiste 
planologische rechtszekerheid.  Dat gaat over “ruimtelijk aanvaardbaar”. Dat is niet aan de 
burgemeester, ook niet die van Amsterdam.  
 
In tegenstelling tot wat in de beslissing op bezwaar wordt gesteld meet de burgemeester zich 
dus een bevoegdheid aan waar hij dus duidelijk niet over gaat. Sterker nog bepaalt zelf, geheel 
naar eigen inzicht, dat voor een beperkt aantal evenementen “met een hoog maatschappelijk 
belang” er nog verder ten nadele van de omwonenden afgeweken mag worden. Waarbij normen 
toegestaan worden die inherent binnenshuis tot onduldbare, dus onaanvaardbare hinder leiden. 
En in de beslissing op bezwaar komt de gemeente steevast tot de conclusie dat alles wat strijdig 
is met vigerende regelgeving door de “speciale” bevoegdheden van de burgemeester 
rechtgebreid mag worden. Het einde daarvan lijkt zoek. Volgens ons ontbreekt de bevoegdheid 
van de burgemeester om discretionair, naar eigen bevind, alsnog te handelen buiten alle zelf 
gestelde kaders en o.a. voor de omwonenden onduldbare overlast toe te staan, waardoor het 
woon- en leefklimaat van de omwonenden niet wordt gewaarborgd en het woongenot ernstige 
schade wordt toegebracht. 
 
Hoewel  art. 2.43 van de APV aangeeft in welke gevallen de burgemeester vergunningen (deels) 
kan weigeren, draait de gemeente het steevast om en blijft ieder jaar art. 2.43 aanvoeren als 
argument dat de burgemeester de onduldbare geluidsoverlast voor de omwonenden mag 
toestaan. En dat terwijl die APV regeling juist het woon- en leefklimaat van de omwonenden 
beoogt te beschermen.  
 
Niet alleen worden bestaande geluidsregels niet toegepast of opgerekt, zoals slapen met open 
raam is de norm, want dat is volgens de beslissing op bezwaar “ander beleid, andere wetgeving ( 
door dezelfde gemeente)”, daar waar het gaat om openbare orde laat de burgemeester het 
duidelijk afweten (zie o.a. bijlage 5). Jaar op jaar. En omdat de handhaving op structurele basis te 
wensen overlaat en de organisator niet in staat is om in samenwerking met de gemeente een 
effectieve handhaving te bewerkstelligen, heeft de burgemeester conform de APV een grond 
voor weigering. En dan speelt bij de gemeente de niet-onbevangenheid op, door coûte que coûte 
toch te vergunnen. 
 
Solar 
De Raad van State heeft in de uitspraak 201704403/1/A1 tegen Solar Festival B.V en de 
gemeente Roermond bewoners in het gelijk gesteld. Wij doen een nadrukkelijk beroep op deze 
uitspraak in deze kwestie. In de beslissing op bezwaar wordt “Roermond” afgedaan als zou het 
alleen maar over de nota Limburg gaan en verder niet relevant voor dit beroep. Deze uitspraak 
van de Afdeling geeft bij evenementen duidelijke kaders aan de vergunningverlener die in 



P a g i n a  | 7 

 

Wijkcentrum d’Oude Stadt ● Kerkstraat 123 ● 1017GE Amsterdam 

 ● tel: 020 -638 22 05 ● e-mail: wijkcentrum@oudestadt.nl ● www.oudestadt.nl 

essentie  de grondslag zijn voor onze Zie: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-
uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96199 
Wij wijzen in het bijzonder op de volgende rechtsoverwegingen:  
 

 5  er is altijd onderzoek naar de gevelwering (van geluid) nodig. Bij elke woning!;  

 6  over geluidgevoelige bestemmingen. De Afdeling noemt  het feit dat in het gebied waarin 
een woonboot ligt, door het bestemmingplan, de woonboot een woning is en de ligplaats een 
geluidgevoelig object. Zie het Besluit geluid milieubeheer artikel 2 lid i: “Als geluidsgevoelig 
object als bedoeld in artikel 11.1 van de wet wordt aangewezen een ligplaats in het water, 
bestemd om door een woonschip te worden ingenomen”.  

./. Bijgevoegd hebben wij de pagina’s 5 t/18 van het rapport Tauw (Akoestisch onderzoek 
ligplaats 9 woonboten Amsterdam), waarin de gemeente Amsterdam de regelingen voor 
woonboten en geluidsbelasting serieus neemt bij het bepalen van mogelijke ligplaatsen van 
woonboten. De Beslissing op bezwaar gaat daaraan te eenvoudig voorbij. Nu de woonligplaats 
beschermd is, mag een beleidsregels bij evenementen daar niet negatief van afwijken; 

 7 waarbij de Afdeling opmerkt dat bij de maatgevende woningen de woonboot afgeleide 
bescherming tegen geluid toekomt. De gemeente Amsterdam ontkent dit echter in 
onderhavige beslissing op bezwaar; 

 8 waarbij de Afdeling aansluit bij het argument dat gelet op het sterk fluctuerende 
muziekgeluidniveau bij de optredens het volgens de StAB in de Solar procedure niet doelmatig 
is om een langere meetduur dan 1 minuut  te hanteren, immers de nota Limburg gaat ook uit 
van een meettijd van 1 minuut voor het vaststellen van het LAeq. Ook wij zeggen in ons 
bezwaar dat 3 minuten te veel geluidruimte biedt aan de organisatoren, ten nadele van 
bewoners;  

 9 de Afdeling gaat daar in op eindtijden en hoeveelheid (lagere) dB-en waarbij kaders zijn 
opgesteld om slaapverstoring bij omwonenden te voorkomen en een aantal woningen op zeer 
korte afstand van herrie is gelegen. Daar gaat de Beslissing op bezwaar niet op in: Hierbij 
merken wij op: 
Luidheid: Het begrip ‘luidheid’ karakteriseert hoe sterk een geluid subjectief wordt ervaren. 
De luidheid van geluid hangt primair af van het fysische geluidsniveau van dat geluid, maar 
ook van de frequentie van het spectrum van dat geluid. Ondanks het subjectieve karakter 
hiervan is het wel mogelijk de luidheid van geluid in een getal uit te drukken. Zo is het verschil 
in luidheid van een geluid in de 50 Hz (lage toon) bij 5 dB toe- of afname al goed 
waarneembaar als een verdubbeling cq halvering van het geluid. Bij 1000 Hz is dit een verschil 
van 10 dB. Dus bij lagere frequenties dan 50 Hz klinkt dat alleen maar luider (de bassen waar 
zoveel mensen last van hebben maar die vrijwillige toehoorders juist prettig vinden omdat ze 
de muziek voelbaar maken). 
 
Aan ‘luidheid’ is veel wetenschappelijk onderzoek verricht en heeft de ISO dit vastgelegd in 
een norm met een grafiek. De lijnen geven de gemiddelde waarden voor een grote groep 
normaalhorende personen en dit is vastgelegd in de ISO 226 normen (1987). 
 
Hinder: Rond het begrip “hinder” is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan en heeft de ISO 
dat vastgelegd in normen. De norm die hiervoor veel gebruikt wordt is de ISO-R 1996 (uit 
1971). Hierin is weergegeven het geluid van een omgeving door o.a. een evenement ten 

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96199
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=96199
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opzichte van het normale geluidniveau van die omgeving. Hoe hoger het verschil hoe meer 
hinder. Dit is ook de tabel uit de zogeheten Nota Limburg. 

 
 

 10 de Afdeling  gaat duidelijk in op het verschil tussen dB(A) en dB(C). En de gemeente 
Amsterdam hanteert in de norm bij woningen alleen dB(C), ondanks de bezwaren van de 
gezamenlijke bewonersorganisaties. Het maximale bronvolume wordt dan wel weer 
uitgedrukt in dB(A) en niet dB(C). Het is bekend dat dB(C) meer doordringt in woningen, maar 
daarmee wordt geen rekening gehouden, terwijl juist de bassen tot zoveel klachten leiden. 
Door slechts uit te gaan van een dB(C) gevelnorm kan de dB(A) norm ongehinderd variëren, 
waarbij het meten in dB(A) wereldwijd de standaardcategorie voor meten is. Aangezien het 
vaststaat dat het verschil tussen dB(C) en dB(A) geen constante is, kan de werkelijke dB(A) 
waarde niet van de werkelijke dB(C) waarde worden afgeleid ;  

 11 de Afdeling  staat voor dat rekening gehouden moet worden met cumulatie van 
geluidhinder. De beslissing op bezwaar Pride 2018 roept daar iets over dat: “omdat men in de 
hele stad geen twee boxen door elkaar hoort”. Daaruit blijkt dat de gemeente niet weet waar 
ze het over heeft. 

 12 de Afdeling  merkt op dat de op- en afbouw beter te regelen is in verband met de te 
verwachten geluidoverlast; 

 13 + 14 Dat gaat dus over bestemmingsplannen ruimtelijkheid etc. Waarbij wij opmerken dat 
in Amsterdam geen enkele bepaling over welk deel van de stad dan ook als gebruik voor 
evenementen in bestemmingsplannen is opgenomen en een omgevingsvergunning ook 
ontbreekt  en de Afdeling hier een duidelijk standpunt inneemt over hinder veroorzaakt door  
bezoekers zelf. Terwijl de beslissing op bezwaar zich er van afmaakt met het argument dat het 
hier om een evenementenvergunning op grond van de apv gaat. Daarmee miskent de 
gemeente onze grief dat aan die evenementenvergunning rechtmatigheid ontbreekt; 
 

Conclusie  
Concluderend kunnen wij stellen dat een deugdelijke belangenafweging ontbreekt, de gemeente 
Amsterdam heeft haar besluit onzorgvuldig  voorbereid, zonder deugdelijke motivering en gaat 
nog steeds voorbij aan de bezwaren van bewoners(-organisaties) in ons werkgebied, terwijl de 
Afdeling in de zaak Solar toch echt kaders stelt, waar ook de gemeente Amsterdam, zich aan 
moet houden!  
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De gemeente oordeelt ten onrechte dat de afgegeven evenementenvergunning van de Pride 
2018, bekrachtigd in de beslissing op bezwaar, rechtmatig tot stand is gekomen en dat de 
burgemeester aan het belang dat is gediend met het evenement doorslaggevend gewicht heeft 
mogen toekennen. Daarmee miskent de gemeente de bezwaren van ons en diegenen wiens 
belangen wij vertegenwoordigen.  
 
Tevens  wordt ongemotiveerd voorbijgegaan aan het feit dat de burgemeester, door het 
toestaan van een zeer belastend meerdaags evenement zoals de Pride, voorbijgaat aan de eigen 
uitgangspunten van het beleid en dit rechtvaardigt onder de noemer “maatschappelijk belang”.  
 
Op deze wijze garandeert de gemeente Amsterdam niet een aanvaardbaar woon- en leefklimaat 
en biedt zij geen waarborg voor het voorkomen van onduldbare geluidshinder. Terwijl besloten is 
tot een fatsoenlijk/strenger evenementenbeleid waardoor overlast zou moeten verminderen, 
wordt bij voorbaat besloten dat het temperen van het geluid niet gaat gebeuren wanneer 
iemand oordeelt dat een evenement maatschappelijk belang heeft.  
 
Hiermee stelt de burgemeester de inwoners van Amsterdam bloot aan een rechtsonzekere 
situatie. Het schept een precedent voor toekomstige evenementen. In 2018 zijn op de 
Westermarkt zelfs 3 evenementen van “groot maatschappelijk belang” vergund met bijbehorend 
verhoogd geluidsniveau, hoewel niet toegestaan volgens het locatieprofiel. Dit terwijl het 
stadscentrum al steeds meer overbelast wordt.  
 
Terwijl de maximale geluidsnorm voor de botenparade en straat- en pleinfeesten van 95 dB (C) 
te hoog is en heeft geleid tot onduldbare geluidshinder. In dat kader is dan ook verwezen naar 
artikel 8 van het EVRM.  
 
Het Wijkcentrum heeft belang bij een vernietiging  van de beslissing op beswaar en daarmee de 
onderhavige vergunning 2018, mede omdat het een jaarlijks terugkerend evenement is en de 
gemeente rekening met uw uitspraak dient te houden bij toekomstige af te geven vergunningen. 
Teven behouden wij het recht voor om de gronden als nog nader aan te vullen en zo nodig te 
veranderen.  
 
Wij verzoeken uw rechtbank derhalve dit beroep gegrond te verklaren en voornoemde beslissing 
op bezwaar te vernietigen, althans een beslissing te nemen die uw rechtbank geraden acht. 
Voorts verzoeken wij uw rechtbank om de burgemeester te Amsterdam te veroordelen in de 
proceskosten, de kosten van mogelijke gemachtigde, daaronder begrepen de kosten van  
deskundigen.  
 
Hoogachtend,  
namens het Wijkcentrum d´Oude Stadt 
 
  
                         w.g. het bestuur  
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Bijlagen:   
1. Bezwaarschrift Wijkcentrum d’Oude Stadt (incl. bijlagen) 

Bezwaarschrift Comité Walbewoners Prinsengracht en Comité Woonboten Prinsengracht 
Bezwaarschrift Westelijke Grachtengordel 

2. Bijlage dwarsdoorsnede Prinsengracht 
3. De (aanvullende) hoger beroepsgronden 2017 
4. Deskundigenrapport van de NSG: Nadere duiding ISO-R 1996 
5. Lezersbrief van Dolly Bellefleur in het Parool van 9 augustus 2018  
6. Rapport Tauw: (pagina 5-18), Akoestisch onderzoek ligplaats 9 woonboten Amsterdam 12 

mei 2017 


