1 maart 2022

Pleidooi voor het
agenderen van robuuste
burgerparticipatie
BIJ PLANVORMING MET GROTE IMPACT VOOR DE WOONOMGEVING
ZOALS DANCE-EVENEMENTEN EN WINDMOLENS IN NIEUW WEST
BEWONERS EN TUINPARKERS IN EN OM NIEUW WEST
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1. INLEIDING
Sinds 2017 participeren wij als bewoners en tuinparkers in en om Amsterdam Nieuw West bij
planvorming en besluiten die grote impact hebben op omwonenden. Tenminste, dat is onze
intentie. Want in de praktijk pakt het anders uit dan we ons voorstellen op basis van de nieuwe
omgevingswet en op de website van de gemeente Amsterdam. Volgens ons wordt er niet
uitgehaald wat erin zit.

Doel
Wij pleiten voor een robuuste burgerparticipatie, zoals Amsterdam zelf ook aangeeft op haar site1.
Alleen de realisatie daarvan in de praktijk moet nog volgen. In ieder geval als het gaat om
evenementen en windturbines in Amsterdam Nieuw West.
Burgers zijn bekend met inspraakprocedures waarbij reeds voorgekookte plannen beoordeeld mogen
worden. Dat leidt vaak tot frustratie bij burgers. Burgers voelen zich niet serieus genomen als telkens
blijkt dat hun bijdrage geen aandacht krijgt. Terwijl burgers in de praktijk minder op hun eigen gewin
uit zijn dan gemeenten vaak veronderstellen. Het is daarom tijd voor echte burgerparticipatie in
Amsterdam, direct vanaf de start van de planvorming met een goede representatie van alle
belanghebbenden zoeken naar gemeenschappelijkheid, op basis van co-creatie, meer zeggenschap
en mede-eigenaarschap.

Onze aandachtspunten
Op dit moment spelen twee onderwerpen een hoofdrol in onze woonomgeving in Nieuw West en
Halfweg en omgeving:
Festivaloverlast
Binnen een straal van circa 4 km zijn 4 locaties totaal 21 grootschalige dance-evenementen
toegestaan. Dit betekent 3-4 dagen zeer ernstige overlast voor de direct omwonenden plus
– afhankelijk van de windrichting – nog eens een flink aantal dagen erbij met festivallawaai op enige
afstand. Dat kan zomaar rond de 12 weekenden (of meer) betekenen, in een zomerperiode met 20
weekenden, uitgerekend als bewoners de ramen open hebben en graag buiten zijn.
Windturbines
Als er windturbines in de stad gaan komen, dan is de kans groot dat deze in het havengebied gaan
komen. Het Geuzenbos en de Bretten zijn juridisch verankerd in de Hoofdgroenstructuur van
Amsterdam, de Bretten is tevens onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Maar beide
gebieden zijn onderdeel van het havenzoekgebied. We nemen aan dat het stadsbestuur wijs genoeg
is om natuur te sparen (uit belang voor het ecosysteem en voor bewoners om in te recreëren) maar er
zijn voorbeelden2 waar dat toch anders liep, dus uit voorzorg nemen wij deel aan de participatie
hierover.
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amsterdam.nl/participatie
Zoals bijvoorbeeld in Heinenoord waar 1014 bomen gekapt zijn voor de aanleg van 5 windmolens
www.pointer.kro-ncrv.nl/verzet-tegen-windmolens-heinenoord-5-vlakbij-natura-2000 of kwz.me/hfN
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2. FESTIVALOVERLAST
Overlast van dance-evenementen leidt tot potentiële schade voor de volksgezondheid (stress,
concentratieverstoring en slaapverstoring voor kinderen) veroorzaakt door de informatierijkheid van
het geluid en de continue lage bassen die op grote afstand nog irritant aanwezig blijven. Daarnaast
leiden de evenementen tot verkeersinfarcten en bezoekers die door de woonwijken dwalen.

Dance-evenementen
Dance-evenementen onderscheiden zich doordat er langdurig (10-12 uur) en continu (zonder pauze)
EDM wordt gedraaid. EDM staat voor Electronic Dance Music, in de volksmond dancemuziek
genoemd. Het is een verzamelterm voor elektronische muziek met duidelijk aanwezige lage bastonen
die door dj’s of in live-acts zo luid mogelijk wordt gedraaid om de bassen te laten voelen.

•
•
•
•

De locaties van de dance-evenementen in onze woonomgeving:
De Polderheuvel in Tuinen van West;
Het N1-terrein in Westpoort;
Ruigoord;
Spaarnwoude Houtrak.
Het aantal dance-evenementen
Wij hebben in maart 2020 het werkelijke aantal dance-evenementen onderzocht3. Daaruit blijkt dat
er geen sprake is van een daling zoals de burgemeester aangeeft, er is zelfs sprake van een lichte
stijging van het aantal dance-evenementen. Er ontbreken 13 dance-evenementen (met 17
festivaldagen) op de lijst van het Stedelijk Evenementenbureau. Om de vermeende daling te stoppen
is besloten dat - vanwege de schaarste van locaties - de Polderheuvel en N1 nodig zijn voor danceevenementen. En op dezelfde onjuiste basis gaat de burgemeester er ook van uit dat de overlast flink
is afgenomen. Wij willen graag hierover in gesprek maar worden niet gehoord.

Robuuste burgerparticipatie
Het stadsbestuur gaat ervan uit dat evenementen van groot belang zijn voor de stad en dat de
overlast van die evenementen voor omwonenden zoveel mogelijk wordt beperkt maar niet kan
worden voorkomen.
Hierbij is wel evenwicht vereist tussen de verschillende belangen. Het evenementenbeleid is
participatie-plichtig vanwege de impact op de omgeving en daarom moeten omwonenden
de kans krijgen om te participeren vanaf de start van de planvorming.
Vanuit een onafhankelijke benadering naar een gemeenschappelijk gedragen eindresultaat.
Wij hebben in november ons pleidooi voor een robuuste participatie4 over de Polderheuvel
gepresenteerd. Maar een reactie van de gemeente ontbreekt nog. Op deze manier open staan voor
invloed van betrokken burgers heeft blijkbaar veel tijd nodig.
Help ons om robuuste burgerparticipatie ‘normaal’ te maken bij plannen zoals voor de
Polderheuvel en dat het nieuwe stadsbestuur dit een plaats geeft op de agenda!
3
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geenn1.nl/downloads/2020/impactvolle-muziekevenementen-amsterdam-2018-2019.xlsx of kwz.me/h1a
geenn1.nl/downloads/dialoogtafel/voorstel-robuuste-participatie-tuinen-van-west.pdf of kwz.me/hf5
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3. WINDTURBINES
Draagvlak van bewoners
Het Geuzenbos is onderdeel van het havengebied en is een uniek ruig struingebied. De Bretten is de
laatste stadswildernis in Amsterdam. Groen is belangrijk voor een gezonde leefomgeving.
De openbare ruimte in Amsterdam staat al onder grote druk, er is sprake van schaarste voor
evenementenlocaties, hoe passen de windmolens hier nog bij? Kan groene stroom niet beter op een
andere manier verzorgd worden? Waarom hebben nog niet alle distributiecentra in onze omgeving
zonnepanelen, waarom wordt er niet eerst ingezet op woningisolatie, dubbelglas?
Wat niet helpt zijn de datacenters die de minister heeft gelokt en die groene stroom slurpen. En het
ontbreken van alternatieven op zee dankzij de licenties in de Noordzee die zijn verkocht ten behoeve
van groene stroom die naar het buitenland gaat. Zo ook de voorziene groei van Schiphol waardoor
de CO2-uitstoot zal stijgen terwijl de windmolens nodig zijn om de CO2-uitstoot te verlagen.

Robuuste burgerparticipatie
Net als bij de dance-evenementen gaat het stadsbestuur voor de windturbines uit van het grote
belang voor de stad en wordt de overlast ervan voor bewoners zoveel mogelijk beperkt maar kan
deze niet worden voorkomen.
In de participatie die heeft plaatsgevonden bleek het belang voor de stad zo groot dat standaardnormen om de overlast te beperken terzijde werden geschoven en werden opgerekt op basis van
globale, zelfbevestigende onderzoeken.
Bewoners werden tijdens de participatie voor het blok gezet met ultrakorte termijnen zodat de raad
nog kon besluiten in de laatste vergadering voor de verkiezingen. Bewoners in en om Nieuw West
zijn niet geïnformeerd over de participatie en pas in het laatste stadium van de reeds langer lopende
participatie min of meer bij toeval betrokken geraakt.
Onze belangrijkste uitgangspunten zijn:
1. De gezondheid en veiligheid van burgers moet voorop staan;
2. Offer geen groen op voor groene stroom;
3. Neem bewoners serieus door deze vanaf het begin bij de planvorming te betrekken met echte
participatie.
Zowel de wethouder als de organisator van de participatie bevestigen dat er (essentiële) dingen niet
goed zijn gegaan in de participatie. Wij waren erbij en kunnen slechts concluderen dat een robuuste
participatie veel onvrede en gedoe had kunnen voorkomen. Het betreft hier windturbines met een
grote impact op de woon- en leefomgeving. Voorkom polarisatie en organiseer bij zulke impactvolle
projecten een robuuste burgerparticipatie5 die bij aanvang van de planvorming vanuit een
onafhankelijke benadering naar een gemeenschappelijk gedragen eindresultaat toewerkt.

Help ons om robuuste burgerparticipatie op de agenda te zetten!
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geenn1.nl/downloads/dialoogtafel/rob-de-wilde-hoe-echte-participatie-te-organiseren.pdf of kwz.me/hf3
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4. ROBUUSTE BURGERPARTICIPATIE BEGINT BIJ AANVANG PLANVORMING
Het is goed dat er door de overheid bewust wordt gewerkt aan inhoudelijke burgerparticipatie.
Burgers en andere belanghebbenden actief betrekken bij beleid en plannen moet zelfs van de
nieuwe omgevingswet waarin verder slechts globale handvatten daartoe worden gegeven.
Maar echte participatie in de praktijk realiseren betekent een robuuste aanpak ontwikkelen,
gebaseerd op onafhankelijke sturing en het serieus nemen van de deelnemers. Het zoeken naar
en vinden van gemeenschappelijk belang helpt enorm en kan – mits georganiseerd door een
deskundige, professionele partij – leiden tot wederzijdse redelijkheid en een gezamenlijk gedragen
eindproduct. Daar kan toch niemand tegen zijn?
Met vriendelijke groet,
Frances de Waal
T. 06 50 64 03 91
•
•
•
•
•
•
•

Namens:
GEEN N1
Dorpsraad Oud Osdorp-Sloten
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg
Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg
Buurt 10
Deelnemers dialoogtafel Tuinen van West
Tuinparkers in Nieuw West

5

