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Betreft: inspraakreactie nieuw geluidbeleid voor Amsterdamse
evenementen

Verzenddatum

Geacht college,

Kenmerk

Wij hebben kennisgenomen van uw nieuwe geluidbeleid
voor evenementen. Dit geluidbeleid is gericht op het beperken van
overlast door duidelijke keuzes te maken. In het nieuwe
evenementenbeleid spelen locatieprofielen een belangrijke rol. Voor 76
locaties heeft u bepaald onder welke condities er op deze locaties
evenementen kunnen plaatsvinden. In onze reactie op de plannen ten
aanzien van Haven Stad (24-7-2017 met kenmerk 965776/976419)
hebben wij u reeds laten weten dat dit beleid onze belangen raakt.
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Uw kenmerk

Afstemmen in het voortraject

Helaas moeten wij constateren dat uw nieuwe beleid wederom niet met
ons is afgestemd. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om via deze brief te
reageren op uw beleid. Zoals wij eerder hebben laten weten streven wij
er naar om in het voortraject met elkaar af te stemmen om zoveel
mogelijk te voorkomen dat wij als overheden elkaar inspraakreacties
moeten sturen.
Bestuursplatform NZKG

In het Bestuursplatform van 19 september jl. is uitgebreid stilgestaan
bij de afstemming van diverse plannen in Amsterdam met de partners
in de regio. De samenwerking in het Noordzeekanaalgebied is er
immers op gericht dat de partners gezamenlijk een integrale afweging
maken over de ontwikkelingen in de regio. Het Noordzeekanaalgebied
wordt immers zowel fysiek als qua milieuruimte druk gebruikt. Hierdoor
hebben ontwikkelingen binnen de ene gemeente invloed op een andere
gemeente en/of de regio.
De leden van het Bestuursplatform hebben aan uw wethouder de heer
Van den Burg gevraagd hoe uw gemeente in de toekomst met de
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gemaakte afspraken in het Bestuursplatform wil omgaan. Welke
procesafspraken kunnen er worden gemaakt om te voorkomen dat
partners elkaar inspraakreacties moeten sturen, maar dat er in
gezamenlijkheid wordt gewerkt aan het versterken van de internationale
concurrentiepositie van de regio?
De heer Van den Burg heeft aangegeven dat hij dit in uw college zal
agenderen en dat hij de uitkomst van de bespreking in uw college aan
de voorzitter van het Bestuursplatform terugkoppelt.
Provinciale belangen
Hieronder gaan we in op een aantal specifieke aandachtsgebieden, te
weten geluid, externe veiligheid, het regionaal evenementenbeleid en
natuur met betrekking tot de locaties Nl en Ruigoord.
Geluid
Industrieterrein Westpoort is in de Provinciale Milieuverordening
aangewezen als industrieterrein van regionaal belang. Dit terrein is
bedoeld voor het faciliteren van zware industriële activiteiten met een
hoge milieucategorie. De geluidruimte die nodig zou kunnen zijn voor
grootschalige evenementen beperkt het benutten van kavels bestemd
voor zware industriële activiteiten. Hiermee bestaat het risico dat het
provinciale belang wordt aangetast. In de visie NZKG 2040 is met alle
partners in de regio afgesproken bestaande industrieterreinen te
intensiveren. Het is ons niet duidelijk hoe het evenementenbeleid bij dit
doel uit de visie past.
Wij zien tevens graag een toelichting hoe het toestaan van evenementen
voor 14-1 6 dagen op locaties N l en Ruigoord past binnen de geldende
geluidcontour en de vastgestelde hogere waarden en MTG's (Maximaal
Toelaatbare Geluidbelasting) rondom deze locaties. In het
geluidverdeelplan voor Westpoort dat de gemeente Amsterdam heeft
opgesteld en dat onlangs ter inzage heeft gelegen, is geen rekening
gehouden met evenementen op locaties binnen Westpoort.
In de huidige voorstellen voor het evenementenbeleid wordt op zijn
beurt geen relatie met het geluidverdeelplan gelegd.
Daarnaast zouden we graag meer duidelijkheid willen over hoe het
evenementenbeleid past binnen de ontwikkelingen die Amsterdam met
Haven-Stad voorstaat. Daarbij is het noodzakelijk dat industriële
activiteiten juist worden uitgeplaatst naar locaties buiten de ring. Het nu
voor lange tijd reserveren van kavels voor evenementen strookt niet met
deze beweging.
Externe Veiligheid
De keuze om meerdere malen per jaar grote groepen mensen toe te
laten in met name Ruigoord heeft gevolgen voor de omliggende
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bedrijven en specifiek voor de overschrijding van de oriëntatiewaarde
van het groepsrisico. Wij vragen ons af of in dit kader afstemming
plaats heeft gevonden met de bedrijven in het omliggende gebied.
Het belang van evenementen kan naar ons oordeel niet zo ver gaan dat
dit andere economische belangen zoals de bedrijfsvoering van de haven
en de bedrijven belemmert.
Tevens wijzen wij u er op dat wij bevoegd gezag zijn voor de
omliggende bedrijven bij Ruigoord. Bij overschrijding van de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico dient door ons de bestuurlijke
afweging te worden gemaakt. Uw beleidsvoorstellen raken onze
bevoegdheden op het gebied van deze afweging.
Regionaal evenementenbeleid
Uw nieuwe geluidbeleid evenementen wijkt af van de gemaakte
afspraken op MRA-niveau. Er is afgesproken om een regionale
evenementenstrategie op te stellen. Doel hiervan is om zowel de
overlast als de opbrengsten van evenementen evenwichtiger over de
regio te spreiden. Gedeputeerde Tekin is voorzitter van de stuurgroep
voor deze evenementenstrategie, Amsterdam is ambtelijk betrokken.
Momenteel wordt gewerkt aan een procesplan om te komen tot
regionale afspraken en het aanwijzen van locaties.
Samenwerking in het recreatieschap Spaarnwoude

Zowel Amsterdam als de provincie werken samen aan een duurzame
instandhouding van het recreatieschap Spaarnwoude. Het bestuur spant
zich gezamenlijk in om inkomsten en uitgaven in balans te brengen. De
signalen uit de omgeving m.b.t. overlast worden in het bestuur
regelmatig besproken en brengen beperkingen met zich mee qua aantal
evenementen. Ook op dit punt is afstemming gewenst.
Op basis van het bovenstaande en de gemaakte afspraak met uw
wethouder de heer Van den Burg hopen wij dat uw college weer de
samenwerking met de regio wil oppakken en in gezamenlijkheid de
afwegingen wil maken.
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Wij zien uw reactie op de samenwerking en onze inhoudelijke
aandachtspunten dan ook met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.C.

der Hoek

Deze beslissing is namens gedeputeerde staten genomen door het lid
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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