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Betreft: Inspraakreactie conceptnota evenementenbeleid 
 
 
Geacht College,  
 
Hierbij vindt u mijn zienswijze t.a.v. de Conceptnota evenementenbeleid Stadsdeel Zuid 2011. 
 
Allereerst vraag ik mij af of het Stadsdeel wel bevoegd is vergunningen te verlenen voor evenementen 
op de Zuidas, zoals dit voorgesteld wordt in de Nota voor evenementen op het Zuidplein en 
Mahlerplein. 
 
Voor wat betreft het voorgestelde beleid van evenementen op het Zuidplein, heb ik de volgende 
opmerkingen en bezwaren: 
 
Te veel en te vaak: 
12 evenementen, waarvan 8 met zware of middelzware geluidsbelasting. Natuurlijk voornamelijk in het 
zomerseizoen, omdat het vaak gure klimaat op het Zuidplein in de rest van het jaar ongeschikt is voor 
dit soort evenementen. Dit betekent in de zomer minstens een keer per week een evenement. Dit is 
veel te belastend voor de omgeving.  
 
Quota van aantallen evenementen vaak overschreden door gedoogbeleid gemeente 
Herhaaldelijk is gebleken dat de gemeente forse overschrijdingen van gestelde limieten gedoogd. Zie 
de situatie rond het Museumplein, waar vorig jaar bijna twee keer zoveel grote evenementen 
plaatsvonden als officieel toegestaan en waarbij de bezwaren van de omliggende woonbuurten 
werden weggewuifd, terwijl hier toch telkens sprake was van gigantische overlast en 
omgevingsschade. Nu dus in het verleden is gebleken dat de gemeente in dit opzicht vaak haar eigen 
regels bewust overtreedt, is het niet onwaarschijnlijk dat dit in de toekomst, bv. op het Zuidplein, ook 
zal gebeuren.  
 
Gemeentelijke handhaving is een farce 
Tijdens eerdere evenementen op het Zuidplein werden de normen van tijdsduur en geluidssterkte fors 
overtreden zonder dat de gemeente hier tegen optrad, ondanks talloze klachten van buurtbewoners. 
Voorbeelden: op 21-3-2011 ging het feest op het Zuidplein tot ver na middernacht door totdat de 
politie, na klachten van buurtbewoners, er een eind aan maakte. Op het Zuidplein bereikte de 
geluidssterkte toen soms waarden van 105 dB(A) en 110 dB(C) ! en de herrie was nauwelijks zwakker 
in de Minervalaan: 88 dB(A) en 94 dB(C). Ook tijdens het evenement op 24-6-2011 was de herrie 
oorverdovend en onverdraaglijk voor de bewoners van de aanliggende woonwijk. Tenzij de nota wordt 
uitgebreid met een vergaand en streng handhavingsbeleid, is niet te verwachten dat organisatoren 
van evenementen zich in de toekomst iets zullen aantrekken van welke norm dan ook.  
 
Elders in de stad ook geen handhaving 
In de sporadische gevallen dat tijdens een evenement gemeenteambtenaren aanstalten maken om ter 
plaatse metingen te verrichten met geluidsapparatuur, wordt het geluid door de organisatoren meestal 
snel wat zachter gezet, waardoor de vaststelling van een eventuele overtreding meestal niet mogelijk 
is. Na vertrek van de ambtenaren gaat de geluidsinstallatie vaak weer op volle sterkte verder. 
Bezoekers gedragen zich soms agressief tegen de metende geluidstechnici. 
 
Nota niet in overeenstemming met bestemmingsplan Irenebuurt  
Het bestemmingsplan kwalificeert onze buurt als een groene en rustige  woonbuurt. Met 12 
evenementen op het Zuidplein aan de rand van de buurt (en nog meer elders in de directe omgeving 
van de woonbuurt) met zware en middelzware geluidsbelasting kan geen sprake meer zijn van rustig. 
 
 



Veel overlast elders in Stadsdeel Zuid 
Het lijkt erop dat Stadsdeel Zuid in een permanent feestterrein moet veranderen, terwijl is gebleken 
dat meerdere woonbuurten in Zuid nu al lijden onder grote overlast, blijkens de talloze protesten en 
bezwaren van bewoners rond Museumplein. Heinekenplein, Gerard Douplein, enzovoort. De 
gemeente moest voor vele honderdduizenden Euro’s bewoners rond het Heinekenplein schadeloos 
stellen voor de overlast. Dit heeft precedentwerking voor andere woonbuurten, bv. voor de Irenebuurt. 
Wie gaat dat betalen? 
 
Gemeente beschermt mensen in kantoren ten nadele van bewoners Irenebuurt  
De Conceptnota verbiedt Zuidplein-evenementen van de zware en middelzware categorie tijdens 
kantooruren, ter vermijding van enigerlei overlast voor de kantoormensen aldaar. Zodoende verplaatst 
de gemeente deze evenementen naar de avond, nacht en weekeinden met als gevolg een maximale 
overlast voor de omwonenden die immers juist op die tijdstippen thuis zijn en bovendien op eenzelfde 
of zelfs kortere afstand van de evenementen verblijven. Omdat dit soort evenementen vooral in het 
zomerseizoen plaatsvindt, kunnen omwonenden zich hiertegen ook niet wapenen door bv. deuren en 
ramen potdicht te houden en zich niet meer buitenshuis te begeven. Deze overlast voor omwonenden 
dient te worden voorkomen door geen zware en middelzware evenementen op het Zuidplein toe te 
staan, 
 
Maximale geluidslimieten onverantwoord hoog 
Algemeen bekend is dat geluidsniveaus van meer dan 90 dB(A) een zeer grote kans op blijvende 
gehoorschade kunnen veroorzaken (zie bijlage) Het is onverantwoord dat de gemeente dit toestaat. 
Voor mensen op minder dan 25 m. van de geluidsbron is deze kans nog groter. Bovendien is 
gebleken dat organisatoren zich vaak niets aantrekken van gestelde limieten en dat gemeentelijke 
handhaving tekortschiet. 
Gaat het in de Conceptnota om een gemiddelde waarde tijdens de tijdsduur van het evenement of 
over de maximale piekbelasting? Bevat de Conceptnota voorschriften over de aanwezigheid van 
geluidsbegrenzers, tijdsduurbegrenzers en permanente geluidssterkteregistratie? Indien dit niet het 
geval is, pleiten wij voor het verplicht stellen van het gebruik van dit soort hulpmiddelen tijdens 
evenementen met een hoop herrie. 
 
Grote geluidsoverlast voor bewoners Irenebuurt 
Het evenemententerrein van het Zuidplein grenst aan de Irenebuurt. Daarvandaan straalt geluid 
ongehinderd uit over de woningen. Het geluid van het Zuidplein wordt zelfs versterkt doorgegeven 
naar de woonbuurt vanwege het klankkasteffect en geluidsreflecties van de hoge, glazen 
kantoorwanden rond het Zuidplein. Bovendien vindt door interferentie van weerkaatsende 
geluidsgolven op het Zuidplein opslingering van de geluidssterkte plaats. Door de (overheersende) 
zuidwestelijke windrichting verplaatst het geluid zich nog makkelijker naar de woonbuurt. Tijdens 
evenementen zijn er waarden tot 94 dB(A) ! gemeten in de Minervalaan. Evenementen met zwaar en 
middelzwaar geluid moeten worden verboden op het Zuidplein.  
 
Lage geluidsfrequenties veroorzaken extra overlast 
Lage tonen, dB(C) schaal, planten zich ‘t verst voort zonder snel aan kracht te verliezen (www.NSG.nl) 
De absorptie van laagfrequent geluid in de atmosfeer is veel lager dan van hoger frequent geluid. 
Hierdoor kunnen laagfrequente bronnen op grote afstand hoorbaar zijn en overlast veroorzaken. 
Laagfrequent geluid dringt veel beter door in woningen en geluidsisolerende maatregelen zijn 
daardoor minder effectief. De verhoogde dB(C) norm in de Conceptnota maakt de hinder in de 
woonbuurt nog erger en dit is eens te meer reden om dit niet toe te staan. 
 
Nadelige effecten op gezondheid van mensen Irenebuurt 
Zowel de Nederlandse Gezondheidsraad als de WHO (in een op 31 maart 2011 verschenen rapport, 
(noise effecting Europeans’ health) hebben vastgesteld dat een te hoge geluidsbelasting in de woon- 
en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt. Storende geluidsniveaus in de woning veroorzaken 
vooral hinder en slaapverstoring. Daardoor kan blootstelling aan geluid vooral via lichamelijke 
stressreacties leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hart- en vaataandoeningen. 
 
Behalve geluid, ook andere overlast van Zuidpleinfeesten voor bewoners 
De rotzooi, vuil en smerigheid van de Zuidpleinfeesten blijft nog lang onopgeruimd achter op het plein 
en verspreiden zich naar de woonbuurt (zie foto’s) de volgende dagen hangt op het plein een 
doordringende pislucht van de achtergebleven urinoirs. De bomenbakken daar zijn asbak en 

http://www.nsg.nl/�


vuilnisbak tegelijk. Na afloop, ver na middernacht, gaan de bezoekers luidruchtig door de slapende 
woonwijk huiswaarts. De nota dient maatregelen te bevatten om dit soort toestanden uit te sluiten. 
 
Informatievoorziening naar omwonenden slecht 
Organisatoren en gemeente namen tot dus ver nooit de moeite buurtbewoners te informeren over op 
handen zijnde evenementen. Het blijkt elke keer weer een grote verrassing te zijn. Bekendmakingen 
en vergunningverleningen worden niet of te laat gecommuniceerd. Beslissingstermijnen, ter inzage 
legging zijn onvoldoende geregeld. Bezwaren en klachten over overlast worden genegeerd. Overleg 
tussen bewoners en gemeente hierover leveren niets op, ondanks allerlei gemeentelijke 
toezeggingen. Er zijn geen regels voor een bezwaar en beroepsprocedure in de nota. 
De nota dient een adequate voorbereidingsprocedure te bevatten die rekening houdt met de belangen 
en bezwaren van gehinderden. 
 
Zuidplein ongeschikt en niet bedoeld voor (grote) evenementen  
De functie is stationsplein, uitsluitend bedoeld OV-reizigers te bedienen en te faciliteren. Het Zuidplein 
is een publieke doorgangsroute naar station Zuid en de openbare ruimte dient vrij en schoon te 
blijven, iets wat tijdens voorgaande evenementen absoluut niet het geval was. 
 
In overeenstemming met deze argumenten en feitelijke observaties verzoek ik de Conceptnota te 
wijzigen, zodanig dat geen grote evenementen van een zware en middelzware geluidscategorie 
worden toegestaan op het Zuidplein. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Tjeerd Eernstman 
W. Pijperstraat 73 
1077 XL Amsterdam 
 
Bijlage: 1  
 
 
 
 
   
 
 


