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Betreft: Zienswijze aanvraag vergunning d.d. 3 mei 2016 voor evenement  

EuroPride van 23 juli tot 7 augustus 2016 

 

 

Geacht College, 

 

Wij-Amsterdam laat u hierbij haar zienswijze op en bezwaren tegen de huidige vergunningaanvraag 

van 3 mei jl. voor de Euro Pride (Gay Pride) weten. 

 

Het evenement duur 17 dagen, en is daarmee een zeer groot en langdurig evenement. Veel 

activiteiten, met aangevraagde versterkte muziek en bars, vinden in het centrum van Amsterdam 

plaats in de openbare ruimte; in woonbuurten en -wijken. Slechts enkele daarbuiten zoals op het 

Javaplein en in het Vondelpark. Tijdens voorgaande edities van de Gay Pride, met name de 

Botenparade, was er veel overlast door in de openbare ruimte en in portieken, geveltuinen en 

souterrain-toegangen overgevende, urinerende en ontlastende bezoekers. Ook het etensafval wordt 

veelvuldig in de openbare ruimte en op privé-terrein van bewoners gedeponeerd. 

 

Onze zienswijze is en bezwaren zijn de volgende: 

1. Het organiseren van een dergelijk grootschalig evenement is in volstrekte tegenspraak met 

het huidige beleid van de gemeente Amsterdam om grootschalige evenementen te spreiden 

over de stad, met festiviteiten naar de randen van de stad. Dit beleid wordt als sinds enkele 

jaren met bijvoorbeeld Koningsdag uitgevoerd en in staand beleid om de bewoners van het 

Centrum van Amsterdam, dat door de toegenomen drukte door bezoekers van de laatste 

jaren al zeer veel te verduren krijgt, te ontzien. De vergunningaanvraag dient hierop 

aangepast te worden. Relevante nota’s zijn Stad in Balans (28 mei 2015) en Hernieuwing 

Coalitieakkoord (maart 2016). het evenement vindt hoogzomer plaats, als al een maximum 

aan toeristen Amsterdam bezoekt. Het verzadigingspunt is reeds bereikt.  

2. Volgens de Nota Buitenevenementen in de Binnenstad moet de vergunning voor 

evenementen met meer dan 2000 bezoekers, wat de Euro Pride is, uiterlijk voor 1 september 

van het voorgaande jaar moeten worden aangevraagd. De aanvraag voor 2016 had dus 
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uiterlijk op 1 september 2015 moeten zijn aangevraagd. De aanvraag dateert van 3 mei 2016 

en is derhalve te laat. De aanvraag kan hierdoor niet in behandeling worden genomen. 

3. Met evenementen die langer dan vijf dagen duren is in de Nota Buitenevenementen in de 

Binnenstad geen rekening gehouden. Derhalve is hierin niet voorzien en dient de aanvraag 

hierop te worden aangepast. 

4. Volgens de Nota Buitenevenementen in de Binnenstad van 9 juni 2006 (§3.10) wordt 

versterkte muziek bij evenementen van 4 dagen en langer vergund tot ten hoogste 22:00 

uur. In de vergunningaanvraag is meestal sprake van 24:00 (of 0:00) uur. Er staat bij +1 uur 

voor geleidelijke leegloop. De +1 uur moet in de uiterlijke tijdsduur worden opgenomen en 

de eindtijden uit de nota mogen niet worden overschreden. De evenementen dienen dus tot 

21:00 uur (+1 uur) te duren. Dit evenement duurt langer dan 4 dagen. De aanvraag dient 

hierop te worden aangepast. 

5. In de aanvraag wordt versterkte muziek aangevraagd van >70dB(A). Dit betreft zowel de 

discant (hoge tonen) als de bastonen die hiermee in één waarde zijn samengevat. Bastonen 

dringen veel meer door muren heen dan hoge tonen. Tot op grotere afstand, straten ver, 

hebben mensen in hun woningen last van het allesoverheersende gedreun van de bastonen 

van evenementen. Deze bastonen worden in dB(C) weergegeven. Voor de dB(C) dient per 

podium een separate norm te worden gesteld, waarbij de verhouding tussen de hoge tonen 

en de bastonen van groot belang is. Deze bastonen (dB(C)) dienen gedurende het evenement 

separaat van de hoge tonen (dB(A)) door de controleurs te worden geregistreerd. In de 

vergunningaanvraag dient per podium de verhouding tussen hoge en lage tonen te worden 

aangegeven. 

6. Eveneens over de aangevraagde versterkte muziek van >70 dB(A): In de evenementennota 

worden per locatie in het Centrum normen voor geluidsbelasting op de gevel gegeven van 80 

dB(A) of 85 dB(A)m, afhankelijk van de breedte van de straat of grootte van de locatie. De 

norm is dat binnenshuis in woningen een geluidssterkte van 55 dB(A) heerst. De 

geluidsisolerende werking van het gemiddelde woonhuis in de Amsterdamse binnenstad is -

15 dB(A). Hierdoor mag in de nabijheid van woningen de geluidsbelasting de norm van 

70dB(A) niet overschrijden om het voor de bewoners leefbaar te houden. De 

vergunningaanvraag dient hierop te worden aangepast.  

7. Evenementen op de Dam mogen volgens de Nota Buitenevenementen in de Binnenstad 

slechts één dag duren. Er is een pleinfeest van 2 dagen aangevraagd, hetgeen in tegenspraak 

met de nota is. De vergunningaanvraag dient hierop te worden aangepast. 

8. Zaterdag 23 juli wordt vuurwerk op dak Krasnapolski afgestoken. Op Oudejaarsnacht 2015 is 

de Oude Kerk door vuurwerk bijna in brand gevlogen (een bijgebouwd stond al in brand dat 

de brandweer met moeite heeft geblust. Het is niet wenselijk in een monumentale en 

kwetsbare binnenstad vuurwerk af te steken. Dit kan bijvoorbeeld aan de IJ-oevers 

plaatsvinden. De vergunningaanvraag dient hierop te worden aangepast.  

9. Prinsengracht Botenparade: Het aantal verwachte bezoekers met de botenparade is niet 

genoemd. Dit is wel verplicht in een vergunningaanvraag. De vergunningaanvraag dient 

hierop te worden aangepast. Dit is o.a. belangrijk in verband met het aantal te plaatsen 

toiletvoorzieningen.  

10. Prinsengracht Botenparade: In de vergunningaanvraag sluiten de buitenbars om 19:00 uur. 

Wenselijk is 18:00 uur als de botenparade voorbij is i.p.v. om 19:00 uur. De bezoekers 

hebben dan al 6 of 7 uur (alcohol) staan drinken met alle gevolgen voor de omwonenden van 

dien. 

11. De omwonenden vrezen de aantrekkende werking van pleziervaartuigen met versterkte 

muziek tijdens de Botenparade en verzoeken daarom dringend eenrichtingsvaarverkeer in de 

Prinsengracht in te stellen gedurende de gehele Botenparade en dringen er op aan de 

pleziervaart niet na 20.00 uur weer toe te laten maar de Prinsengracht tot de volgende 



3/4 

WijAmsterdam@gmail.com  20.05.2016    

ochtend afgesloten te houden. Het enige dat er mee wordt bereikt de Prinsengracht eerder 

open te stellen is dat dronken mensen langer langs de wallekant blijven lopen en daar 

“feestjes bouwen”, evenals op het water, er meer rommel langs de kant en in de gracht 

wordt gedeponeerd en de overlast voor de omwonenden navenant toeneemt. Er is geen 

enkel belang bij voor de gemeente of voor de Stichting Amsterdam Gay Pride zelf om de 

gracht reeds om 20:00 uur te openen. Indien dit belang er wel is, dan horen wij dat graag. 

12. De volgende locaties in het Centrum worden niet als evenementenlocatie genoemd in de 

Nota Buitenevenementen in de Binnenstad: Zeedijk, Reguliersdwarsstraat (Vijzelstraat - 

Rembrandtplein), Amstel/Halvemaanssteeg, Elandsstraat/Hazenstraat en Amstel 178. Op 

deze locaties een evenement organiseren is daardoor niet mogelijk. De vergunningaanvraag 

dient hierop te worden aangepast. 

13. Op het Rembrandtplein, ter hoogte van de Bakkersstraat, een woonstraat, komt een 

Beachbar/Meeting- en Infopoint in een omgebouwde zeecontainer waarvoor >70 dB(A) 

versterkte muziek gedurende 17 dagen wordt aangevraagd, dagelijks van 11:00 tot 23:00 

uur. Dit is volstrekt niet toelaatbaar voor de omwonenden. Versterkte muziek zou hier niet 

moeten worden toegestaan omdat dit voor de omwonenden ondraaglijk is gedurende zo’n 

lange tijd. De vergunningaanvraag dient hierop te worden aangepast.  

14. Toiletvoorzieningen conform het Draaiboek Evenementen (§6.3): 

Toiletvoorzieningen 

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Toiletten die 

aangesloten kunnen worden op bestaande voorzieningen zijn hygiënischer en hebben 

daarom de voorkeur.  

Als richtlijn wordt de volgende norm gehanteerd:  

• Eén toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers;  

• Minimaal twee toiletten;  

• Een toilet is binnen een loopafstand van 150 meter te bereiken;  

• Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat het aantal 

urinoirs maximaal ¼ van het totale aantal toiletten bedraagt; 

• De toiletten worden minimaal tweemaal per dag en zonodig vaker gereinigd. 

 

Plaatsingsplan voor toiletvoorzieningen 

Bij grote evenementen vanaf 10.000 bezoekers is het aan te bevelen extra urinoirs te 

realiseren door het plaatsen van plaspalen of plasgoten. Plaats deze bij voorkeur op plaatsen 

die uitnodigen tot wildplassen. Stel voor de toiletvoorzieningen een plaatsingsplan op, dat op 

basis van ervaring jaarlijks kan worden bijgesteld. Zorg ervoor dat deze tijdig worden geleegd 

en onderhouden. 

Aantal 
bezoekers 

3000 5000 10.000 50.000 100.000 200.000 

Toiletten 3 4 8 30 50 90 

Plaspalen 2 2 4 6 10 20 

Plasgoten - - 1 2 4 8 

 

De vergunningaanvraag. Het aantal bezoekers voor de Botenparade is in de 

vergunningaanvraag niet opgegeven. Dit is wel verplicht bij een aanvraag volgens het 

Draaiboek Evenementen. De inschatting, conform berichtgeving in de pers is dat er tijdens de 

Botenparade op 6 august 600.000 bezoekers (conservatieve schatting) komen. Volgens de 

vergunningaanvraag worden tijdens de Botenparade 6 toiletwagens en 31 plaskruizen 

geplaatst. Plasgoten worden in het geheel niet genoemd. Conform de regels (zie voorgaande 
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tabel) dienen bij 600.000 bezoekers 270 toiletten en 60 plaskruizen te worden geplaatst. Het 

aantal toiletten is derhalve volstrekt onvoldoende en het aantal plaskruizen dient op z’n 

minst te worden verdubbeld. In de vergunningaanvraag dient gespecificeerd te worden 

hoeveel toiletten in een toiletwagen aanwezig zijn en dient het aantal plaskruizen, toiletten 

en plasgoten overeenkomstig de vereiste aantallen te zijn.  

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor alle overige locaties waar toiletwagens en plaskruizen 

geplaatst dienen te worden. De vergunningaanvraag dient hierop te worden aangepast. Het 

aantal bezoekers tijdens de botenparade dient in de vergunningaanvraag te worden 

genoemd. 

15. Bewonerscompensatie. Voor alle bewoners die vanwege de geluidsoverlast, tijdens het 

evenement of uit voorzorg, elders verblijven omdat ze niet langer in hun huis kunnen blijven 

wonen of werken (kantoorwerk), dient de organisatie of de vergunningverlener (de 

gemeente Amsterdam) een regeling te treffen waarbij de hotelkosten en bijkomende 

verhuiskosten en overige hogere kosten (maaltijden) volledig worden vergoed.  

16. De horeca-exploitanten, faciliteerde gemeente Amsterdam en de organisatie Stichting 

Amsterdam Gay Pride dienen aansprakelijk te worden gesteld voor door hun bezoekers 

veroorzaakte schade aan eigendommen van bewoners. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 


