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Geacht college,
Naar aanleiding van de ter inzagelegging van de beleidsregel Geluidbeleid voor evenementen in
Amsterdam en de Locatieprofielen juli 2017, maken wij onze inspraakreactie op de voorliggende
stukken kenbaar. In het laatst genoemde stuk zal de inspraak zich voornamelijk richten op de
locatieprofielen Tuinen van West, hierna te noemen Polderheuvel en de N1 locatie.
In Amsterdam is de grens van het aantal evenementen langzamerhand bereikt. De stad probeert de
evenementen zoveel mogelijk te spreiden in tijd en plaats. De Polderheuvel en de N1 werden in de
raadsbrief Voortgangsrapportage nieuw evenementenbeleid van 16 november al genoemd als
locaties waar nog ruimte is voor groei van het aantal evenementen. Beide festivallocaties liggen op
gehoorafstand van het Nieuwe Bijenpark, een van de vier bedrijfsrecreatieve volkstuincomplexen in
de Tuinen van West.
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Geluidsoverlast 2017
De afgelopen jaren hebben wij op het Nieuwe Bijenpark al veel last gehad van doorgaans jaarlijks
terugkomende evenementen in de buurt. In 2017 ging het tot nu toe om de volgende evenementen:
Data

Tijd

Festival

Locatie

5 mei

12.00 - 23.00

6-7 mei
26-28
mei
10 juni

10.00 - 22.00
Overdag en
‘s avonds
12.00 - 23.00

Sportpark de
Eendracht
Abe Lenstralaan 6
Sportpark de
Eendracht
Polderheuvel

17 juni
18 juni

10.00 - 23.00
11.00 - 17.00

Amsterdams Verbond, muziekevenement
met 3 podia.
Kadirga, dancefeest met versterkte muziek.
Amsterdam Sevens Rugby Toernooi,
versterkte muziek.
24+ Komm schon Alter, dancefestival 5000
bezoekers.
Over de Rand Festival, geeft veel overlast
omdat het vlak bij het NP is, Hollandse hits.

24-25
juni
12 aug

12.00 - 23.00

Awakenings, dancefestival .

13.00-23.00

Land van Ooit, nostalgische popmuziek.

26 aug

13.00-23.00

The Brave muziek, singer songwriters, BBQ
kampvuur, versterkte muziek.

Hoek
Osdorperweg/Joris
vd Berghweg
Spaarnwoude,
Houtrak
Sportpark de
Eendracht
Fruittuin van West

Polderheuvel
Van deze locaties komt alleen de Polderheuvel voor in Locatieprofielen juli 2017. Hierin staat dat op
deze locatie 9 evenementendagen mogen worden ingevuld met maximaal 85 dB(C) op de gevel en 5
dagen met 75 dB(C) op de gevel.
In het nieuwe beleid mag er maximaal 85 dB(C) gemeten worden op de gevel van de dichtsbijzijnde
woning . Deze maximale geluidsbelasting ligt bij 85 dB(C) omdat uitgegaan wordt van een
geveldemping van 20 dB(C). In een woning zou maximaal 50 dB(A), wat gelijk staat aan 65 dB(C),
acceptabel zijn (beleidsregel p.5). Op een tuinpark is er geen sprake van geveldemping van 20 dB(C)
omdat de tuiniers buiten zijn of in heel slecht geïsoleerde houten huisjes. Zij zullen bij zowel 85 dB(C)
als 75 dB(C) onacceptabele geluidshinder ondervinden.
Als de evenementen tot 75 dB(C) en tot 85 dB(C) opgeteld worden zullen wij dus 14 dagen hinder
hebben van geluid van de Polderheuvel. Als de norm verlaagd wordt naar 80 dB(C) krijgt het gebied
klasse II - Geschikt. Bij dit geluidsniveau mogen 10-13 festivaldagen plaatsvinden, dus maximaal 18
dagen overlast.
N1
Het Nieuwe Bijenpark ligt voor de helft binnen de 80 dB(C) geluidscontour van de
evenementenlocatie in Westpoort, de N1 (Onderzoek Evenementenlocaties 1.1 p. 118). Deze locatie
wordt als meest geschikte locatie van de stad aangemerkt. Hier zal de stad zoveel mogelijk
evenementen proberen onder te brengen, die elders niet meer geplaatst kunnen worden. Dit kan het
Nieuwe Bijenpark 16 dagen per jaar overlast bezorgen, vooral omdat in het locatieprofiel gericht
wordt op grote dance en festival-evenementen.
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Sportpark de Eendracht
In het locatieprofiel van de Polderheuvel is opgenomen dat er ook een locatieprofiel voor sportpark
de Eendracht gemaakt zou moeten worden en dat er op dit moment maximaal 6 evenementen
gehouden mogen worden. De afgelopen jaren heeft het Bijenpark al regelmatig overlast ervaren van
dit sportpark. Tijdens tournooien is harde muziek te horen, maar er worden ook nietsportgerelateerde dancefestivals gehouden. Dit jaar betrof het al 5 evenementendagen. In dit
locatieprofiel zou rekening gehouden moeten worden met het maximale aantal evenementendagen
op de Polderheuvel . Aangezien de locaties aangrenzend zijn en de geluidscontouren zullen
overlappen zal hierdoor niet veel plaats zijn voor meer evenementen.
Overige locaties
De Polderheuvel is weliswaar aan een maximaal aantal evenementendagen gebonden, op overige
locaties buiten de s100 zijn ook 3 evenementendagen toegestaan met een maximaal vergunbare
grenswaarde van 85 dB(C) per locatie (beleidsregel p.7). Onbekend is hoeveel evenementen met een
grenswaarde van 75dB(C) hier kunnen worden gehouden. In de beleidsregel staat ook niet precies
beschreven hoe de overlap tussen deze locaties geregeld is. Daarbij wordt wel aangegeven dat
overlap geldt voor de 85 dB(C) contour. Voor de maatwerklocaties geldt dat er al puntenaftrek is bij
overlap tussen 75 dB(C) contouren. Waar het aantal dagen en de bezoekersaantallen gereguleerd is
voor de locaties met locatieprofielen wordt er nauwelijks een kader geschapen voor de
vergunningverlening op andere locaties.
Een van de locaties in bovenstaande tabel ligt buiten de stadsgrens. Het betreft Spaarnwoude Houtrak in gemeente Haarlemmerliede Spaarnwoude. Op Spaarnwoude mogen jaarlijks maximaal 3
muziekevenementen plaats vinden (Evenementenbeleid gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude 2016).
Aantal dagen overlast op het Nieuwe Bijenpark
In een conservatieve berekening ervaren wij op het park volgens het nieuwe geluidbeleid de
volgende overlast:





Polderheuvel, 14 dagen - als uitgegaan wordt van klasse III – Redelijk geschikt
N1 locatie, 16 dagen
Sportpark de Eendracht, 6 dagen - bij meerdaagse festivals kan dit meer worden.
Overige locaties, 7 dagen - als de festivals van 2017 jaarlijks terugkeren.

In totaal 43 dagen die op feest- en weekenddagen vallen. Het tuinseizoen van het Nieuwe Bijenpark
loopt van 1 mei tot 1 oktober en telt dus 47 feest- en weekenddagen. Daarbij is het onbekend of het
aantal festivals op sportpark de Eendracht en de overige locaties nog verder zal groeien. De
beperkingen die gelden voor de Polderheuvel, lijken de tuiniers en omwonenenden geen enkele
garantie te bieden tegen verdere toename van het aantal evenementen op overige locaties.
Cumulatie
In het Onderzoek Evenementenlocaties 1.1 wordt de onderlinge geschiktheid van de 21
maatwerklocaties mede bepaald door de overlap van geluidscontouren van de locaties. In deze
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berekening is de overlap met locaties zonder locatieprofiel niet meegenomen, waardoor de
geschiktheid overgewaardeerd is. Zowel de N1 locatie als de Polderheuvel zouden meer aftrek
moeten krijgen voor de overlap met de in bovenstaande tabel genoemde locaties zonder
locatieprofiel.
Ook zou er rekening gehouden moeten worden met de geluidsoverlast die tuiniers en omwonenden
al ervaren door vliegverkeer boven deze gebieden. De Tuinen van West liggen gedeeltelijk binnen de
Lden 58 dB contour rond Schiphol in een beperkingengebied voor woningbouw (maps.noordholland.nl). In een hinderbelevingsonderzoek van januari 2017 onder 1000 omwonenden bleek dat
36 % van de mensen binnen de Lden 58 dB (A) contour ernstige geluidshinder ervaart
(omgevingsraadschiphol.nl).
Grote evenementen
In de Structuurvisie Amsterdam 2040 staat over Tuinen van West: “Rust is een belangrijk speerpunt
in het kader van de voorbeeldstatus die het gebied heeft voor duurzaamheid. Met het oog hierop
mogen in de Tuinen van West uitsluitend kleinschalige en zo af en toe middelgrote evenementen
worden georganiseerd en is er een aanbod dat naast activiteit ook nadrukkelijk op rust is gericht” ( p.
50).
In het locatieprofiel, dat de gemeente met bewoners en andere belanghebbenden in 2016 heeft
opgesteld, wordt hiervan afgeweken (Locatieprofielen juli 2017 p. 197). Hierin zijn drie grote events
(theater, food, cultureel,..) toegestaan, met een maximaal van 20.000 bezoekers op het piekmoment.
Bij deze festivals is muziek aanwezig, maar in ondergeschikte rol. Dit betekent dat de grensnorm voor
deze festivals zou moeten liggen op 75 dB(C) (beleidsregel paragraaf 2.2, punt 2). Verderop in het
locatieprofiel p.198 wordt de geluidsruimte die bepaald is in het rapport Onderzoek
Evenementenlocaties 1.1 verwerkt. Hier wordt echter gesteld dat er ruimte is voor 5 evenementen
met maximaal 85 dB (C) op de gevel met maximaal 20.000 bezoekers.
Samenvattend is het locatieprofiel in strijd met de structuurvisie en de specificaties op het gebied
van geluid uit bovengenoemd onderzoek in strijd met het in 2016 opgestelde locatieprofiel. Het
maximaal aantal evenementendagen dat in het onderzoek is vastgesteld lijkt leidend. Het is de vraag
of er iets terecht komt van de in het locatieprofiel genoemde denkrichting “Singer/songwriter/indie
en folkmuziek zoals festival The Brave”. The Brave vond vorig jaar nog op de Polderheuvel plaats,
maar is dit jaar gehouden bij de Fruittuin van West, een van de ondernemers in de Tuinen van West.
Op de Polderheuvel werd daarentegen een groot dancefestival van 5000 bezoekers gehouden.
Betekenis geluidbeleid voor het Nieuwe Bijenpark
Amsterdam wil zoveel mogelijk evenementen blijven faciliteren omdat deze de stad aantrekkelijk
maken voor bewoners en bezoekers. De aantrekkelijkheid neemt hierdoor voor een groot aantal
Amsterdammers juist af. Zij zullen op mooie dagen gebruik willen maken van de groene ruimte in de
stad om rust, verkoeling en schone lucht te vinden. In de stadsparken kunnen zij vaak niet terecht
omdat commerciële partijen als festivalorganisaties en bootcampclubs intensief gebruik maken van
de parken of doordat het daar blauw staat van de barbecuerook die op privéfeestjes geproduceerd
wordt. Als ze de fiets pakken om nog verder buiten het centrum van groen te genieten dan worden
zij daar oók geconfronteerd met festivals. Wij vragen ons af hoe serieus Amsterdam zijn groene
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longen neemt. Het is vooral in de zomerse weekenden dat men hiervan wil genieten. De weekenden
die steeds voller raken met festivals.
Dit jaar heeft het Nieuwe Bijenpark op 13 dagen overlast ervaren van evenementen, wat wij al te
veel vinden. In het nieuwe geluidbeleid zouden daar nog eens 30 dagen bij kunnen komen in een
conservatieve schatting, het beleid biedt ruimte voor meer dagen. Dit zou er toe kunnen leiden dat
tuiniers uiteindelijk hun tuin gaan opzeggen. De verkoopbaarheid van de tuinhuisjes zal navenant
verslechteren. Het nieuwe geluidbeleid vormt dus een serieuze bedreiging voor het voortbestaan van
het Nieuwe Bijenpark.
Inspraakreactie










De 16 grote festivals die gehouden mogen worden op de N1 locatie doen een te groot beslag
op de waarde van de groene ruimte in de verre omtrek. Voor het Nieuwe Bijenpark
betekenen zij al meer dan een verdubbeling van het huidige aantal dagen met
geluidsoverlast. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij de standpunten van actiegroep
GEEN N1.
Wij vinden dat er geen plaats is voor grote evenementen in de Tuinen van West, de
Structuurvisie Amsterdam 2040 is hier duidelijk over, niet op de Polderheuvel maar ook niet
op de overige locaties.
Bij de bepaling van de geschiktheid van de maatwerklocaties N1 en Polderheuvel zouden er
ook punten afgetrokken moeten worden voor overlap met de overige locaties in
bovengenoemde tabel. Hierdoor zou het maximaal aantal evenementendagen op de
maatwerklocaties mogelijk naar beneden bijgesteld moeten worden.
In het nieuwe geluidbeleid zou ook een duidelijk kader voor de vergunningverlening van
evenementen op locaties zonder locatieprofiel geschapen moeten worden. Nu kunnen
evenementenorganisaties uitwijken naar deze locaties als de locatieprofielen geen
mogelijkheden bieden.
In het locatieprofiel dat voor sportpark de Eendracht opgesteld gaat worden, zou rekening
gehouden moeten worden met de overlap van geluidscontouren van de Polderheuvel en
overige locaties. Dit biedt ons inziens niet veel ruimte voor meer festivals op dit sportpark.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Bijenpark Amsterdam
Paul Toebes, voorzitter
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