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Verzoek tot handhaving van het bestemmingsplan en de vigerende voorwaarden inzake COVID 19
in verband met de evenementenvergunning Z/21/1929451-2838803 en omgevingsvergunning
Z2021-NW001520 / OLO 6134469, beide afgegeven op 28 juni jl. voor het evenement Chin Chin
Fest 2021 op 3 juli op de Polderheuvel in Tuinen van West.

30 juni 2021

Geachte burgemeester en voorzitter,
Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de brief van de burgemeester van 23 juni jl.
aan de leden van de gemeenteraad over de evenementen in de zomer van 2021.
Daarin geeft de burgemeester aan dat de politie en GGD/GHOR geen capaciteit vrij kunnen
maken voor de inzet op evenementen. Van organisatoren wordt verwacht dat zij meer dan
normaal zelf hun verantwoordelijkheid nemen en een ordelijk en veilig verloop van een
evenement kunnen waarmaken omwille van de gezondheid van de bezoekers en
Amsterdammers. De verantwoording van de openbare orde en veiligheid wordt gelegd bij de
organisatoren.
Met dat laatste voel ik mij aangesproken als omwonende en belanghebbende van de
Polderheuvel.
In de brief staat dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het in kaart brengen van
risico’s, anticiperen daarop en treffen van maatregelen om deze goed af te handelen. Maar
ook dat de bedrijven die deze diensten voor hun zouden moeten verzorgen te maken
hebben met personeelstekorten.
Kortom er is geen capaciteit beschikbaar van politie en GGD/GHOR - die wettelijke
bevoegdheden hebben - en dit moet worden opgevangen door commerciële bedrijven zonder wettelijke bevoegdheden - die eigenlijk/mogelijk ook te weinig of geen capaciteit
hiervoor hebben. U vraagt een garantiestelling van de leveranciers die deze diensten gaan
leveren voor de organisatoren.

Naar mijn mening wordt hier het onmogelijke gevraagd op een moment dat de kaartjes al
verkocht zijn en de organisator met de rug tegen de muur staat. En ik ben bang dat
omwonenden hiervan de dupe zullen worden.
Op 3 juli vindt Chin Chin Fest plaats op de Polderheuvel. Het is tot nog toe nog nooit gelukt
om de bezoekerstromen rondom de Polderheuvel tijdens de dance-evenementen ordelijk en
veilig te laten verlopen. Bewoners voelen zich onveilig, zitten soms als ratten in de val.
Omwonenden hebben bij vrijwel alle voorgaande grootschalige evenementen in
Tuinen van West ervaren dat er urenlange verkeersinfarcten optraden die om te
beginnen de weinige hoofdwegen in de eigen buurt compleet lamlegden
(waardoor letterlijk hulpdiensten met sirenes en zwaailampen zich geen weg
wisten te vinden) en daarnaast legden die verkeersinfarcten ook de (doorgaans
overdag tijdens de spitsuren al ontoereikende-) hoofdaan-/afvoerwegen in
omliggende buurten ook helemaal plat. De files staan dan al op de N200 vanaf
beide kanten komend, waarbij de dichtstbijzijnde verbinding met de N200 zich al
snel op ruim 3km afstand van de festivallocatie bevindt. Hulpdiensten dienen zich
dan ook over afstanden van enkele kilometers letterlijk een weg (of stoep, of
fietspad) te banen door de verkeerschaos. Voor hulpdiensten is dit een
onaanvaardbare situatie.

En dat was mét de aanwezigheid van politie en GDD/GHOR. De festivalorganisatoren zijn nu
zelf verantwoordelijk terwijl de situatie complexer is vanwege de maatregelen die de
organisatoren in verband met corona moeten nemen.
Er rest onduidelijkheid voor omwonenden. In de brief staat dat als de veiligheid of
gezondheid van bezoekers niet voldoende kan worden gegarandeerd er geen vergunning zal
worden verleend. Hierbij worden omwonenden niet genoemd. Zijn omwonenden wel in
beeld als het gaat om veiligheid? Wat betekent dit als er een calamiteit ontstaat op het
festival? Er wordt gesproken over lange rijen die kunnen ontstaan bij de ingang. Hoe
verhoudt zich dit toe het nieuwe mobiliteitsplan van de ondernemersvereniging in Tuinen
van West? Er staat weliswaar dat de vergunningaanvragen op alle punten getoetst worden
maar de termijn is dermate krap dat dit een onmogelijkheid lijkt. Het was voorheen al
onmogelijk om de voorgeschreven termijn te halen waardoor vooraf bezwaar maken
uitgesloten was.
De burgemeester geeft aan dat de levendigheid en vrolijkheid die evenementen met zich
meebrengen de afgelopen periode in de stad is gemist. Maar wij hebben de evenementen
niet gemist, integendeel. Tegelijk geeft de burgemeester aan dat de zorgen van
omwonenden en belanghebbenden serieus worden genomen, zorgvuldig meegewogen en
voldoende geborgd worden maar dit was in het verleden al niet het geval dus lijkt dit in de
door de burgemeester gekozen crisisaanpak eenvoudig onmogelijk, een loze belofte.
De beide vergunningen voor Chin Chin Fest zijn op 28 juni verleend maar de onderliggende
stukken zijn niet beschikbaar. Als reden wordt gegeven dat de organisator dit weigert. De
vergunningverlener kan in dit geval niets voor ons doen. Bij het indienen van een bezwaar
zijn deze stukken nodig.

Er staan te veel tegenstrijdigheden in de brief van de burgemeester om het gepresenteerde
scenario serieus te kunnen nemen. Het is wat mij betreft helaas een grote hap lucht omdat
ik ook lees dat de burgemeester alles zal doen dat in haar vermogen ligt om de
evenementen weer mogelijk te maken.
De burgemeester heeft voor zover ik het begrijp in feite afstand gedaan van haar
bevoegdheden inzake orde en veiligheid en kan daarmee rechtsonzekerheid ontstaan, en
wanorde en onveiligheid. Er is geen rechtszekerheid, er is geen personeel om te controleren,
er is nauwelijks tijd. Aan de ene kant afwijzen van de eigen verantwoordelijkheid en zelfs de
bevoegdheid van de burgemeester inzake orde en veiligheid en aan de andere kant ‘strenge’
beoordeling van de vergunningaanvragen. Het is niet met elkaar te verenigen.

Met vriendelijke groet,

