Geachte leden van de Bestuurscommissie Oost,
Met verbijstering hebben de Vrienden van de parken van Oost geconstateerd dat het stadsdeel de zware
geluidsbelasting van evenementen niet wil verminderen, maar juist sterk wil verzwaren (van 90 naar 105110 dB(A) en van 105 naar 110-115 dB(C)). Dit ondanks het aanhoudende verzet van omwonenden en
parkbezoekers tegen de huidige geluidsoverlast.
Met deze verzwaring is de toegezegde filtering van bassen onder 40 Hz feitelijk een wassen neus. De
filtering heeft bovendien geen effect op de midden- en hoge tonen (dB(A)), die eveneens tot 10 dB
verhoogd worden. Met een verhoging van 10 dB spreken we over geluid dat meer dan acht keer zo sterk is,
gegeven de logaritmische schaal waarin decibels worden gemeten. Met deze extreme verzwaring van
lasten zijn uitsluitend de belangen van organisatoren gewogen en hebben die van omwonenden en
parkbezoekers geen enkele rol gespeeld.
Wij vinden een verzwaring van het maximaal toegestane aantal decibels boven 90 dB(A) en 105 dB(C)
onacceptabel en een ernstige verslechtering van het leefklimaat van omwonenden. Wij verzoeken u via een
amendement een verhoging van de toegestane maximale dB voor alle evenementlocaties in Oost te
verhinderen.
In de verschillende evaluaties die het stadsdeel nu gepresenteerd heeft is geen enkel argument of
deskundige onderbouwing te vinden voor verruiming van de toegestane geluidsoverlast. Ook niet voor de
wellicht minder opvallende maar evenmin beargumenteerde verhoging van de decibelgrens in de categorie
‘kleine evenementen’. In elk geval voor de locaties Flevoparkbad, Flevopark en Frankendael gaat die
bovengrens van 70 dB(A), resp. 85 dB(C) naar 75 dB(A), resp. 90 dB(C). Ook hiervoor geldt: wij verzoeken
u via een amendement een verhoging van het maximaal toegestane aantal decibellen voor alle
evenementlocaties in Oost te verhinderen.
Ook constateren wij dat de bepaling, dat meerdaagse evenementen als één evenement tellen, de weg
vrijmaakt om de overlast (geluidsoverlast en schade) te verveelvoudigen. In de locatieprofielen limiteert u
het aantal grote evenementen conform de draagkracht van een locatie. Wij verzoeken u te verhinderen dat
deze beperking uitgerekt kan worden en vragen u dan ook vast te leggen dat bij de bepaling van het
maximale aantal grote evenementen niet gesproken wordt van ‘evenementen’ maar van ‘evenementdagen’.
Zoals dat tot op heden ook gebeurde.
Voorts is het woord ‘indicatief’ bij de bezoekersaantallen te vrijblijvend. In het belang van de gewenste
duidelijkheid aan bewoners en organisatoren is het noodzakelijk dat er maxima gesteld worden. Deze
kunnen dan na een jaar geëvalueerd worden met alle betrokken om te bepalen of deze maxima voldoen.
Wij verzoeken u dan ook om te amenderen dat ‘indicatief’ gewijzigd wordt in ‘maximaal’.
Ook dienen deze maxima gefundeerd vastgesteld te worden – het is geen 'natte-vingerwerk'. Niet alleen de
ruimte, ook de aan- en afvoerwegen en de draagkracht van het terrein dienen hierbij in beschouwing te
worden genomen.
Wij wensen u wijsheid bij het afwegen van de belangen van alle partijen.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het Diemerpark
Vereniging Vrienden van het Flevopark
Vereniging Vrienden van Frankendael
Vereniging Vrienden van het Oosterpark

