Aan:
Gemeente Amsterdam
Directeur Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
13 mei 2020,
Betreft: Zienswijze ontwerp Actieplan Geluid 2020-2023
Het actieplan verwijst kort naar het eigen uitvoeringsprogramma van het
evenementenbeleid en dat dit mogelijk nog in 2020 wordt aangepast. Onze zienswijze is dat
festivallawaai een integraal onderdeel moet zijn van het actieplan geluid.
Festivallawaai is voor omwonenden een grote bron van geluidsoverlast. Er is vaak sprake van
onduldbare hinder en het festivallawaai veroorzaakt slaapverstoring en heeft een slechte
invloed op de gezondheid.
Dit kan niet worden overgelaten aan het Stedelijk Evenementenbureau dat te weinig
capaciteit heeft en te veel onder druk staat van de belangen van de festivalorganisatoren en
van het feit dat Amsterdam haar vooraanstaande positie in de wereld van de Elektronische
Dance Muziek (EDM) wil behouden en niet zomaar zonder na te denken wil verzwakken.
De criteria van het huidige evenementenbeleid die aangehaald worden in het actieplan,
blijken in de praktijk niet allemaal even goed uitvoerbaar. Een goed voorbeeld daarvan zijn
de dance-evenementen die in 2018 en 2019 op de Polderheuvel in Tuinen van West
gehouden zijn. Deze waren allemaal in strijd met het locatieprofiel. De vergunningen zijn
met terugwerkende kracht in 2020 door de burgemeester in het besluit op bezwaar
geweigerd, de evenementen hebben inmiddels natuurlijk wel al plaatsgevonden.
Het gevolg is dat in de Voortgangsbrief Evenementen van 17 december 1 het voornemen
staat om in het nieuwe geluidbeleid dance-evenementen toe te staan op de Polderheuvel in
Amsterdam en om de restrictie ‘geen dance-evenementen’ in het nieuwe beleid te
schrappen. Het terrein dat oorspronkelijk in het onderzoek (dat in opdracht van Amsterdam
door Het Geluidburo is uitgevoerd), vanwege de bescherming van het woon- en leefklimaat
ongeschikt voor dance-evenementen is verklaard, wordt nu zonder nader onderzoek en
vanwege de schaarste van geschikte terreinen, wel geschikt verklaard voor grootschalige
dance-evenementen.
Fred Woudenberg, hoofd van de afdeling Leefomgeving van de GGD in Amsterdam, legt
in zijn artikel 2 in het blad Geluid uit dat we geluid allemaal op een andere manier beleven.
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‘Daarom is het ook niet mogelijk om beleid en maatregelen geheel te vangen in dB(A)'s of
d(B)C's. De geluidbeleving van mensen wordt door veel meer factoren bepaald dan door het
geluidniveau.'
Het huidige evenementenbeleid doet in de praktijk echter niets anders dan kijken naar het
aantal decibellen. In het nieuwe beleid worden de criteria dancemuziek en danceevenementen geschrapt om de werkdruk te verlagen, vergunningverlening en handhaving te
vereenvoudigen, terwijl CrisisLab (in hun onderzoek 3 in opdracht van het Stedelijk
Evenementenbureau) juist aangeeft dat het nieuwe evenementenbeleid duidelijke kaders
moet geven aan evenementen die in meer of mindere mate impact hebben op de stad.
Bijgesloten als onderdeel van de zienswijze, het raadsadres met toelichting dat GEEN N1
onlangs heeft ingediend en dat hier verder op ingaat.
Het moge duidelijk zijn dat festivallawaai niet stopt bij de gemeentegrens en dat er in
Amsterdam Nieuw-West drie locaties zijn langs de gemeentegrens waar danceevenementen worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
Frances de Waal namens GEEN N1
GEEN N1 is een vereniging met de volgende leden: een aantal bewoners van Halfweg Noord, de Dorpsraad ZwanenburgHalfweg, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak, Belangenvereniging Eigenaren Droompark
Spaarnwoude, Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg en zes bewonersinitiatieven uit Zaanstad
(Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf, Dorpscontact Westzaan, Belangengroep Nauerna, Bewonersgroep
HoogTijD, Bewoners Oude Haven, Bewoners Westzaan, Bewoners/belangenvereniging Westzanerdijk) plus de vereniging
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek.

Bijlagen:
1. Raadsadres over het schrappen van de restrictie 'geen dance-evenementen' 4
2. Toelichting bij het raadsadres 5
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