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BEROEP BIJ DE RECHTBANK INGEVOLGE DE ALGEMENE WET BESTUURSRECHT
Tegen de beslissing op een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 7:1 Awb, kan door degene wiens
belang bij deze beslissing rechtstreeks is betrokken, beroep worden ingediend bij de rechtbank.
Dit beroep moet worden ingediend binnen zes weken na de verzending van de beslissing op het
bezwaar (art. 6=7Awb). Ingediend wil zeggen: ontvangen bij de rechtbank of, bij verzending in
Nederland: ter post bezorgd. Degene die beroep wil instellen, mag zich laten bijstaan door een
advocaat of een door hem te machtigen persoon, maar dit is niet verplicht.
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank te Amsterdam (sector bestuursrecht,
postbus 75850, 1070 AW Amsterdam). U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De griffier van de rechtbank
zal de indiener van het beroepschrift wijzen op zijn verplichting om griffierechten te voldoen en
hem berichten omtrent de wijze waarop kan worden betaald.
Als de rechtbank het beroep gegrond verklaart, houdt de uitspraak tevens in dat het door de
indiener betaalde griffierecht door het bestuursorgaan wordt vergoed. In de overige gevallen kán
de uitspraak inhouden dat het betaalde griffierecht geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een
beroepschrift zich wenden tot de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank met het
verzoek een voorlopige voorziening te treffen. Ook het verzoek om een voorlopige voorziening
kan digitaal worden ingediend. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Dit griffierecht bedraagt net zoveel als het griffierecht voor het indienen van
een beroepschrift. De uitspraak van de voorzieningenrechter kan inhouden dat het betaalde
griffierecht geheel of gedeeltelijk moet worden vergoed.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl
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tevens specificaties over evenementen, de omgeving en de bereikbaarheid opgenomen. De
locatieprofielen zijn op 15 mei 2018 bekend gemaakt.
Het al dan niet toekennen van een evenementenvergunning blijft maatwerk en is ter beoordeling
aan de vergunningverlener. Dit betekent dat aan u een zekere discretionaire bevoegdheid
toekomt waar het gaat om het al dan niet verlenen van een evenementenvergunning.
Overweging van de commissie
De commissie stelt voorop dat ook tegen de evenementenvergunning voor het Chin Chin Festival
2019 bezwaar is gemaakt. U hebt op 21 januari 2020 beslist op dat bezwaar. U hebt het bezwaar
gegrond verklaard en de evenementenvergunning in heroverweging geweigerd. U deed dit omdat
de dancemuziek van het festival in tijdsduur niet ondergeschikt was. Dit is in strijd met het
locatieprofiel 'Tuinen van West-de Polderheuvel'.

Toets aan het locatieprofiel?
Voor wat betreft het evenement Chin Chin Festival 2018 heeft uw vertegenwoordiger aangevoerd
dat de aanvraag van 8 maart 2018 niet is getoetst aan het locatieprofiel. Op dat moment waren de
locatieprofielen namelijk juridisch nog niet vastgesteld. Dat is ook de reden waarom niet aan
vergunninghoudster is gevraagd om per uur en per podium de decibelwaarden aan te geven. Aan
vergunninghoudster is wel gevraagd om zoveel mogelijk rekening te houden met het nieuwe
beleid en de dancemuziek te beperken tot maximaal 50%. Uw vertegenwoordiger heeft ook
gezegd dat niet te achterhalen is hoe lang dancemuziek gedraaid is.
De commissie stelt vast dat de locatieprofielen op 15 mei 2018 bekend zijn gemaakt. Dit is na de
datum van de aanvraag, maar ruim voor de vergunningverlening op 21juni 2018. In een eerdere
beslissing op bezwaar tegen een evenementenvergunning op de Tuinen van West hebt u besloten
dat bij het nemen van een besluit het recht van toepassing is zoals dit op dat moment geldt'. Dit is
ook van toepassing op beleidsregels. Er is geen reden om voor het Chin Chin Festival een
uitzondering te maken. De inhoud van het beleid was al grotendeels bekend. De commissie vindt
dat het stadsdeel de aanvraag had moeten toetsen aan het locatieprofiel.

Strijd met het locatieprofiel/woon- en leefklimaat?
De commissie ziet zich voorts voor de vraag gesteld of de evenementenvergunning in strijd is met
het locatieprofiel, zoals bezwaarde heeft gesteld. Volgens bezwaarde is met de
evenementenvergunning gedurende het gehele festival ten 100 db (A) en 115 db (C) FoH, en dus
dancemuziek, toegestaan. Volgens haar is er ook 11 uur lang dancemuziek gedraaid. Dit is in strijd
met het locatieprofiel: dancemuziek mag, maar dient ondergeschikt in tijdsduur te zijn.
De commissie overweegt dat u bij het vaststellen van de locatieprofielen - en daarbij de
geluidsnormen -onderzoek hebt gedaan naar de relatieve geschiktheid van de betreffende locatie
voor muziekevenementen. De commissie stelt vervolgens vast dat dit ertoe geleid heeft dat
dance-evenementen niet zijn toegestaan op de Tuinen van West. "Toegestaan zijn passende
festivals waarbij dancemuziek een ondergeschikte rol speelt, zowel in tijdsduur als thematisch".
Uit het Geluidbeleid maakt de commissie op dat dit in het locatieprofiel is opgenomen wegens de
bescherming van het woon- en leefklimaat. Het is algemeen bekend dat dancemuziek vaak lage
tonen heeft en deze een groter gebied kan bereiken. Dit houdt in dat dit met de geluidsfrequentie
te maken heeft en niet met het soort muziek.
Dancemuziek is niet gedefinieerd in uw beleid. Wel wordt een dance-evenement in het
locatieprofiel gedefinieerd: "Met dance evenementen bedoelen we evenementen waar (langdurig)
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Beslissing op bezwaar van 20 december 2019 inzake het festival Komm Schon Alter.
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Bijlage: Wet- en regelgeving
Algemene Plaatselijke Verordening 2008

Artikel 2.40 Vergunningplicht evenement
1.Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te houden.

(... )

Artikel 2.43 Bijzondere weigeringsgronden
De burgemeester kan de vergunning weigeren als naar zijn oordeel:
a. het evenement gevaar oplevert voor de openbare orde, de gezondheid, de veiligheid, de
brandveiligheid of voor het ontstaan van wanordelijkheden;
b. een onevenredig groot aantal bezoekers te verwachten is;
c. het evenement zich niet verdraagt met het karakter of de bestemming van de plaats op waar
het wordt gehouden;
d. het evenement een onevenredig groot beslag legt op de beschikbare ruimte of tijd dan wel de
inzet van hulpdiensten;
e. het evenement een belemmering vormt voor het verkeer of het scheepvaartverkeer;
f. van het evenement een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te
verwachten is;
g. het evenement verontreiniging tot gevolg heeft, afbreuk doet aan het uiterlijk aanzien van de
omgeving dan wel schade toebrengt aan groenvoorzieningen of voorzieningen van openbaar nut;
h. de-organisator onvoldoende waarborgen-biedt voor een goed verloop van het evenemem�-gelet
op de hiervoor genoemde belangen of
i. de organisator onvoldoende waarborgen biedt om schade aan het milieu als gevolg van het
evenement te voorkomen of te beperken.
Artikel 2.44 Vergunningvoorschriften
1. De burgemeester kan aan de vergunning bedoeld in artikel 2.40, eerste lid voorschriften en
beperkingen verbinden ter bescherming van de in artikel 2.43 genoemde belangen.

(... )

Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam en de bijbehorende Locatieprofielen

