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Beantwoording op uw raadadres d.d. 9 januari 2021

Geachte mevrouw De Waal,
Dank voor uw raadadres d.d. 9 januari jongstleden waarin u pleit voor het niet toestaan van
dance festivals op zowel de Tuinen van West als op de N1 locatie. U heeft dit pleidooi al in
eerdere raadsadressen d.d. 7 januari en 24 maart 2020 verwoord en ook in uw recentelijke
inspraakbijdrage op de locatieprofielen. In de nota van beantwoording is het standpunt van
het college over het geluidbeleid in het algemeen en het locatieprofiel Tuinen van West
verwoord. Het heeft geen toegevoegde waarde dit opnieuw hier uiteen te zetten.
Wel hecht ik aan nog iets aan te geven over de jaarplanning voor evenementen in 2021. Laat
ik duidelijk zijn: evenementen kunnen pas weer plaatsvinden als dit 100% verantwoord is
vanuit het oogpunt van bestrijding van de corona pandemie. Als er weer ruimte voor
evenementen ontstaat, dan zullen we als gemeente ons uiterste best om deze mogelijk te
maken. Amsterdammers snakken er naar weer samen naar evenementen te kunnen gaan.
Wanneer die ruimte ontstaat, is op dit moment nog volstrekt onzeker. Er wordt gewerkt aan
een kalender die anders dan andere jaren met grote onzekerheden is omgeven. Alles in deze
kalender, staat er als het ware in potlood.
In deze omstandigheden is mijn insteek om zoveel ruimte open te houden, en zodra er ruimte
ontstaat, kijken hoe die het beste is in te vullen. Dit vraagt flexibiliteit van alle partijen. Voor
locatie N1 zal ik kijken naar de belasting in eerdere jaren en ben ik bekend met de ongelukkige
situering van de woonwagenlocatie ten opzichte van het tijdelijke evenemententerrein. Hier is
goed contact met de bewoners extra belangrijk en juich ik de compensatieregeling die in het
verleden door organisatoren met bewoners is afgesproken toe. Binnenkort spreek ik in de
driehoek over hoe de jaarplanning er uit zou kunnen zien.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Femke Halsema
Burgemeester
Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl

