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Hoge geluidshinder Pride Amsterdam 2017 niet onduldbaar

Rechtbank Amsterdam, 22 mei 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:3575  ‐ Op SmartNewz sinds: 29 mei 2018

Naar aanleiding van de aanvraag van Stichting Amsterdam Gay Pride om de Pride Amsterdam 2017 te houden van 29 juli 2017 t/m 6 augustus 2017 heeft de
burgemeester van Amsterdam 50 zienswijzen ontvangen, onder andere van Stichting Wijkopbouworgaan d’Óude Stadt (het Wijkcentrum) en van omwonenden. De
brandweer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio en de politie hebben allen een advies over het houden van Pride 2017 uitgebracht. Ook de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (hierna: de Omgevingsdienst) heeft een advies uitgebracht, onder meer over de te vergunnen geluidsnormen voor Pride 2017.

Het Wijkcentrum heeft beroep ingesteld tegen het besluit om een evenementenvergunning te verlenen.

Rechtbank: Ondanks dat Pride 2017 inmiddels al heeft plaatsgevonden, heeft het Wijkcentrum wel een belang bij een inhoudelijke beoordeling van de rechtmatigheid
van de evenementenvergunning. Dit omdat een inhoudelijk oordeel kan worden betrokken bij een aanvraag om een evenementenvergunning voor een toekomstige
editie van Pride en bij de toetsing daarvan. Pride vindt immers jaarlijks plaats. Een evenementenvergunning voor de editie in 2018 is inmiddels aangevraagd op 23
maart 2018.

De kern van het geschil is gelegen in de hoogte van de vergunde geluidsnormen voor de botenparade en de straat‐ en pleinfeesten tijdens Pride 2017 en in de daarbij
door de burgemeester gehanteerde meeteenheid voor geluid. Ten aanzien van de meeteenheid voor geluid gaat het om het verschil tussen het meten in dB(C) en
dB(A). Het geschil over de hoogte van de geluidsnormen gaat over het aantal toegestane decibellen. In de evenementenvergunning heeft de burgemeester, onder
verwijzing naar het advies van de Omgevingsdienst, voor zowel de botenparade als de locaties waar de straat‐ en pleinfeesten mogen plaatsvinden een geluidsnorm
vergund van maximaal 95 dB(C) op de gevels van woningen. Voor een drietal locaties – het Amstelveld, de Dam en de Westermarkt – is er in het advies van de
Omgevingsdienst ook een geluidsnorm van 100 dB(A) opgenomen, gemeten op respectievelijk 15 dan wel 25 meter van de op die locaties geplaatste podia.

Tussen partijen is niet in geschil dat omwonenden geluidshinder hebben ondervonden van de activiteiten tijdens Pride 2017. Evenmin is in geschil dat in diverse
woningen tijdens activiteiten van Pride 2017 niet zonder stemverheffing kon worden gesproken. De vraag is of die geluidshinder onduldbaar was. Er valt niet op
objectieve wijze vast te stellen wanneer een geluidsniveau zodanig hoog is dat dit als voor omwonenden onduldbare geluidshinder moet worden beschouwd. Er bestaat
geen wetenschappelijk onderbouwde harde grens, in de zin van een maximale geluidsnorm in dB(A) of dB(C) op de gevel van een woning, die het verschil tussen
geluidshinder en onduldbare geluidshinder voor omwonenden duidt. De burgemeester zal in elk geval de belangen van omwonenden moeten afwegen tegen de belangen
die zijn gediend met het betreffende evenement, in dit geval Pride 2017. De burgemeester zal dan ook een afweging moeten maken tussen de belangen die met Pride
2017 én het daarmee gepaard gaande geluid gediend waren en de belangen van de omwonenden.

De burgemeester heeft in zijn besluitvorming een belangenafweging gemaakt. Deze belangenafweging houdt in dat Pride een evenement is dat thuishoort in de
Amsterdamse binnenstad. Verder betreft het niet alleen een evenement met een commercieel karakter, maar met Pride laat Amsterdam aan de wereld zien dat je in
Amsterdam kunt zijn wie je bent en dat je mag houden van wie je wilt. Er wordt aandacht gevraagd voor de rechten van LHBTI’s, met bijzondere aandacht voor de
kwetsbare groepen en diversiteit binnen de LHBTI‐gemeenschap. Het is een viering van mensenrechten en daarmee een belangrijk evenement voor de gemeente
Amsterdam, voor de bewoners van Amsterdam en voor de vele bezoekers. De bezoekers van dit evenement produceren zelf al veel geluid. Om boven dat stemgeluid
uit te komen is een geluidsnorm van 95 dB(C) op de gevels van woningen de minimum geluidsnorm om de bezoekers de muziek te laten horen. Dat is van belang voor
de beleving van de bezoekers. Dit is ook de reden dat er voor de botenparade een maximale geluidsnorm is vergund die gemeten wordt op de gevels van de woningen
op de kade en niet op de gevels van de woonboten. De burgemeester heeft met deze belangenafweging in redelijkheid doorslaggevend gewicht kunnen toekennen aan
het belang van Pride 2017. Pride 2017 heeft weliswaar aanzienlijke geluidshinder voor omwonenden opgeleverd, maar deze geluidshinder valt voor hen niet als
onduldbaar aan te merken. Van strijd met artikel 8 van het EVRM is dan ook geen sprake.

Over de meeteenheid van geluid heeft de burgemeester ten aanzien van de gevels van woningen in redelijkheid enkel maximale geluidsnormen in dB(C) in de
evenementenvergunning kunnen opnemen. Geluidshinder van bastonen voor de omgeving zijn maatgevend, omdat die verder reiken, meer energie hebben en ook als
hinderlijker ervaren worden. Deze bastonen zijn beter te meten in dB(C) dan in dB(A).

Ook de overige beroepsgronden van het Wijkplatform leiden niet tot vernietiging van het bestreden besluit.

Mw. mr.drs. C.C.J. Hartendorf (Lexquis)
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