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Burgemeester van Amsterdam 
t.a.v. Directie Juridische Zaken 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
 
Halfweg, 25 mei 2018 
 
Betreft: Omgevingsvergunningvergunning; het houden van het eendaagse 
muziekevenement Het Amsterdams Verbond in de Tuinen van West; kenmerk 79555-UIT-18-
00830 
 
Geachte burgemeester, 
 
Ondergetekende is woordvoerder van GEEN N1 en gemachtigd door de hierna volgende 
bewonersverenigingen. De bijbehorende machtigingen zijn bijgesloten. Ondergetekende 

maakt namens: 
 

• Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Postbus 159, 1160 AD Zwanenburg,  

• Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude, Postvak 75, Zuiderweg 2, 
1165 NA  Halfweg,  

• Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Zijkanaal F Oost 18, 1165 LX Halfweg,  

• Tuinpark Groote Braak, Daveren 25, 1046 AP Amsterdam, 

• Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg, 
Wethouder van Essenweg 18, 1047 AW Amsterdam,  

 
bezwaar tegen het verlenen van bovengenoemde evenementenvergunning en wel op de 
volgende gronden.  
 
In de vergunning wordt het volgende aangegeven: ‘[…] woonwagens worden in het 
activiteitenbesluit niet gezien als geluidsgevoelig object. Wel is in het kader van een goed 
woon- en leefklimaat mogelijk om te anticiperen op een lagere geluidsbelasting bij het 
opstellen van de geluidsvoorschriften’. Echter, dit is onjuist en in strijd met de wet. 
 
Verder overlapt de geluidscontour van Tuinen van West met die van N1. De vergunning 
geeft aan dat deze overlapping leidt tot een hogere geluidsbelasting van de omwonenden. 
Bij de woonwagens aan de Wethouder van Essenweg is er zelfs sprake van een 
overschrijding van de geluidsnorm. De vergunning staat dit dus toe.  
 
Beide festivals hebben inmiddels plaatsgevonden en de geluidsoverlast beperkte zich niet 
alleen tot meer decibellen. Het evenementenlawaai van twee festivals blijkt een mix te 
maken die op zichzelf al bijzonder irritant is. De gemeente houdt hier geen rekening mee in 
de programmering. Wij vinden dit verwijtbaar.   
 
De belangen van de bewoners van de woonwagens aan de Wethouder van Essenweg zijn 
niet goed behartigd en de overlapping van evenementenlawaai afkomstig van twee festivals 
voor omwonenden leidt tot een kakefonie van geluid, die extra hinder toevoegt die zich niet 
laat meten in alleen maar meer decibellen.  

https://geenn1.nl/
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Het stadsdeel schiet te kort in haar zorgplicht voor een goed woon- en leefklimaat. 
 
De conclusie moet zijn dat de omgevingsvergunning in deze vorm niet in stand kan blijven en 
wij verzoeken u daarom ons bezwaar gegrond te verklaren en de vergunning te herroepen. 
 
Wij beraden ons op eventuele aanvullingen op dit bezwaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

Bijlagen: 4 machtigingen 
 
Actiegroep GEEN N1 is een samenwerking van Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Belangenvereniging Eigenaren 
Droompark Spaarnwoude, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak, 
Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg en een aantal bewoners uit 
Halfweg Noord. 
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