Burgemeester van Amsterdam
t.a.v. Directie Juridische Zaken
Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Halfweg, 16 mei 2018
Betreft: Evenementenvergunning; het houden van het eendaagse muziekevenement Het
Amsterdams Verbond in de Tuinen van West; kenmerk 78625-UIT-18-00237
Geachte burgemeester,
Ondergetekende is woordvoerder van GEEN N1 en gemachtigd door de hierna volgende
bewonersverenigingen. De bijbehorende machtigingen zijn bijgesloten. Ondergetekende
maakt namens:
•
•
•
•
•

Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Postbus 159, 1160 AD Zwanenburg,
Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude, Postvak 75, Zuiderweg 2,
1165 NA Halfweg,
Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Zijkanaal F Oost 18, 1165 LX Halfweg,
Tuinpark Groote Braak, Daveren 25, 1046 AP Amsterdam,
Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg,
Wethouder van Essenweg 18, 1047 AW Amsterdam,

bezwaar tegen het verlenen van bovengenoemde evenementenvergunning en wel op de
volgende gronden.
In de vergunning wordt aangegeven dat er zoveel mogelijk conform het locatieprofiel wordt
vergund in 2018 maar dat de definitieve aanvraag voor de evenementenvergunning is
ingediend vóór de datum in maart waarop het locatieprofiel is vastgesteld. Ofwel er kon in
dit geval niet volgens het locatieprofiel worden vergund, eenvoudig omdat het locatieprofiel
nog niet was vastgesteld.
Echter, er was wel een locatieprofiel aanwezig van eerdere datum. Dit locatieprofiel was
onderdeel van het nieuwe evenementenbeleid waar de inspraakprocedure ten tijde van de
vergunningaanvraag was afgerond en waarvan de nota van beantwoording al in december
2017 bekend gemaakt was.
Voor zover wij weten is voor het verlenen van evenementenvergunningen al in 2017
aangegeven om te vergunnen volgens het nieuwe evenementenbeleid zoals dit op dat
moment bekend was. Het stadsdeel had bovendien de beschikking over de nota van
beantwoording dus er was voldoende informatie bekend over wat dit voor het locatieprofiel
van Tuinen van West zou kunnen betekenen.
Het locatieprofiel dat op moment van vergunnen bekend was, gaf het volgende aan:
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‘Toegestaan zijn passende festivals waarbij dancemuziek een
ondergeschikte rol speelt, zowel in tijdsduur als thematisch.”
De vergunningverlener geeft in de e-mail waarin hij de vergunningstukken beschikbaar stelt,
het volgende aan:
Ter aanvulling op de reactie op de zienswijzen in de vergunning
geef ik nog mee dat volgend jaar, indien het locatieprofiel in de
huidige vorm blijft gehandhaafd, alle aanvragers volledig zullen
moeten voldoen aan de daarin opgenomen richtlijn mbt
programmering. De kans bestaat dan dat het in de huidige vorm
niet wederom vergund zal worden.
Hiermee bevestigt hij onze stelling dat Het Amsterdams Verbond een festival is dat valt
onder genoemde dancemuziek.
Overlapping
De geluidscontour van Tuinen van West overlapt met die van N1. Het geluidsplan van het
Music On festival dat op 5 mei plaatsvond op N1 geeft aan dat deze overlapping leidt tot een
hogere geluidsbelasting van de omwonenden. Beide festivals hebben inmiddels
plaatsgevonden en er was in verhouding meer geluidsoverlast dan meer decibellen. Het
evenementenlawaai van twee festivals blijkt een mix te maken die op zichzelf al bijzonder
irritant is. De gemeente houdt hier geen rekening mee in de programmering. Omdat de
overlapping wordt aangegeven in het evenementenbeleid, vinden wij dit verwijtbaar.
Conclusie
Het Amsterdams Verbond had niet in Tuinen van West mogen plaatsvinden. Het past op
geen enkele wijze in het locatieprofiel van Tuinen van West, niet in het eerste nog in het
huidige locatieprofiel.
De belangen van belanghebbenden en omwonenden zijn hiermee niet goed behartigd:
•

•

Het lijkt erop dat de gemeente Amsterdam heeft toegeredeneerd naar het doel om
dit festival de ruimte te geven in plaats van de belangen van belanghebbenden en
omwonenden te behartigen;
De belanghebbenden die betrokken waren bij het ontwikkelen van het locatieprofiel
zijn hiermee totaal genegeerd.

Verder leidt overlapping van evenementenlawaai afkomstig van twee festivals voor
omwonenden tot een kakefonie van geluid, die extra hinder toevoegt die zich niet laat
meten in alleen maar meer decibellen. Het stadsdeel schiet hier tekort in haar zorgplicht
voor een goed woon- en leefklimaat.
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De conclusie moet zijn dat de evenementenvergunning in deze vorm niet in stand kan blijven
en wij verzoeken u daarom ons bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning te
herroepen.
Met vriendelijke groet,
Bijlagen: Locatieprofiel 2017 en 4 machtigingen
Actiegroep GEEN N1 is een samenwerking van Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Belangenvereniging Eigenaren
Droompark Spaarnwoude, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak,
Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg en een aantal bewoners uit
Halfweg Noord.
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