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Onderwerp 

 
Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Boutkan inzake geluidsoverlast door 
de festivals DGTL en Awakenings bij de start van het evenementenseizoen. 
 

Aan de gemeenteraad 

 
Toelichting door vragensteller: 
 
In het Paasweekend 20-22 april 2019 vonden tijdens de start van het 
evenementenseizoen twee grote festivals plaats in Amsterdam. Het gaat om DGTL 
op het NDSM-terrein en Awakenings op het Westergasterrein. Gedurende deze 
festivals is er op alle festivaldagen op diverse plekken in de stad sprake geweest van 
geluidsoverlast en blijkend uit de vele berichten op social media was het 
klachtennummer 14 020 niet goed bereikbaar. Ook zijn er signalen dat 
de evenementorganisatoren niet goed bereikbaar waren tijdens het event, terwijl 
dit conform afspraken wel het geval moet zijn. 
 
Diverse media – zoals Het Parool – schreven over honderden klachten.1 
De gemeente Amsterdam heeft in 2018 nieuw evenementenbeleid vastgesteld, 
na langdurig beraad tussen alle belanghebbenden. Een belangrijk element hierin 
betreft het geluidsbeleid. Diverse experts hebben hier advies over uitgebracht. 
Er is mede op verzoek van de fractie van de PvdA Amsterdam een expertsessie 
georganiseerd en er zijn uitgebreide consultaties geweest tussen 
evenementorganisatoren en geluidsexperts. 
 
Tevens is op initiatief van de fractie van de PvdA een breed gedragen motie 
aangenomen om vast te stellen hoeveel er nodig is aan investeringen om het 
evenementenbeleid adequaat uit te voeren in de gehele keten van 
vergunningaanvraag tot aan handhaving. Een belangrijk element hierin is het 
handhaven op geluidsnormen en tegengaan van geluidsoverlast. Het loopt al geruime 
tijd niet goed bij de uitvoering van het evenementenbeleid, waarbij 
vergunningstermijnen niet worden nagekomen en locatieprofielen onvoldoende 
worden gebruikt als kader bij het vergunnen. Naar aanleiding van deze ontwikkeling, 
gecombineerd met de grote hoeveelheid klachten afgelopen weekend, wil de fractie 
van de PvdA opheldering over de uitvoering van het huidig evenementenbeleid. 
 
Gezien het vorenstaande heeft het lid Boutkan, namens de fractie van de PvdA, 
op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en 
wethouders gesteld: 

                                                   
1 https://www.parool.nl/amsterdam/honderden-klachten-over-lawaai-van-festivals~a4626371/ 
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1. Hoeveel klachten zijn er binnengekomen bij 14.020 vanwege geluidsoverlast  van 
beide festivals. Kan inzichtelijk worden gemaakt per festivaldag en stadsdeel om 
welke klachten het ging? Was het servicenummer in staat om alle meldingen 
adequaat op te volgen? 

 
Antwoord: 
Er zijn in totaal 778 klachten over geluidsoverlast van de evenementen Awakenings 
en DGTL (Digital) geregistreerd in het stedelijke meldingssysteem Signalen 
Informatievoorziening Amsterdam (SIA). Van deze meldingen zijn er 329 bij 14 020 
binnengekomen. De overige 449 meldingen zijn door de Amsterdammers zelf 
gemaakt via het online meldingsformulier. In onderstaand overzicht staan de 
meldingen per festival en dag. Uit het overzicht blijkt dat 405 meldingen over DGTL 
gaan en 332 over Awakenings. Ook waren er 41 meldingen waarin de melder 
aangeeft van beide festivals overlast te ervaren. Op zaterdag zijn er 332 meldingen 
gedaan. Op zondag zijn er 446 meldingen gedaan, waarvan er 250 betrekking 
hadden op DGTL. 
 
Festival Zaterdag          

20 april 2019 
Zondag             
21 april 2019 

Totaal Percentage 

Awakenings 168 164 332 43% 

DGTL 155 250 405 52% 
Awakenings en/of 
DGTL 9 32 41 5% 

Totaal 332 446 778 100% 
 
In onderstaand overzicht de uitsplitsing van meldingen per evenement naar 
stadsdeel. Van de meldingen over Awakenings komt 94% uit stadsdeel West en 6% 
uit stadsdeel Centrum. Van de meldingen over DGTL komt  68% uit stadsdeel Noord, 
22% uit stadsdeel West en 10% uit stadsdeel Centrum. Voor het maken van een 
melding is het niet verplicht adresgegevens in te vullen. Hierdoor is niet van alle 
meldingen te zeggen of het om inwoners van het stadsdeel gaat. Voor beide 
evenementen lijkt de overgrote meerderheid van de meldingen gedaan te zijn vanuit 
het stadsdeel waar het evenement plaatsvond en vanuit het Centrum (gesitueerd 
tussen de locaties van beide evenementen). 
 
Festival Stadsdeel 

Centrum 
Stadsdeel 
Noord 

Stadsdeel 
West 

Totaal 

Awakenings 18 1 313 332 

DGTL 40 275 90 405 

Awakenings en/of DGTL 10 4 27 41 

Totaal 68 280 430 778 
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Het servicenummer 14 020 is in het paasweekend uitsluitend ingezet voor de 
registratie van de meldingen van bellers. De opvolging van de meldingen was 
belegd bij de gebruiksinspecteurs van de stadsdelen West (voor Awakenings) en 
Noord (voor DGTL). 
 
Bij het bepalen van de vereiste personele inzet is uitgegaan van een verwacht 
aantal gesprekken van 200 á 250 per dag. Deze aantallen zijn gebaseerd op de 
ervaringscijfers uit voorgaande jaren in het paasweekend verhoogd met de 
procentuele groei in het aantal oproepen, die al enkele jaren continu zichtbaar is. 
In het paasweekend  verwerkte  14 020  twee keer zoveel gesprekken als 
verwacht, 423  op zaterdag 345 op zondag. Het zwaartepunt van het aantal 
binnenkomende gesprekken lag op beide dagen tussen 20:00 en 24:00 uur.  
 
Met de beschikbare capaciteit is geprobeerd zoveel mogelijk gesprekken af te 
handelen, maar die was al met al ontoereikend om de enorme hoeveelheid 
telefoontjes allemaal af te kunnen handelen.  

 
2. Op hoeveel dB zijn beide evenementen vergund? Is hier zogenaamde 

meteocorrectie toegepast? 
 

Antwoord: 
Voor DGTL is op beide evenementdagen een gevelnorm van 80 dB(C) vergund. 
Voor Awakenings – een binnenevenement – is vergund op een geluidsniveau van 
maximaal 118 dB (C), gemeten op de dansvloer. Voor wat betreft  de zondag kan 
worden gesteld dat vanwege de krachtige noordoostelijke wind de meteocorrectie 
toegepast had kunnen worden. Hierdoor zouden meetwaarden gecorrigeerd 
kunnen worden met 3dB ten opzichte van de normstelling. De meteocorrectie is 
feitelijk niet toegepast. 

 
3. Is er op enig moment sprake geweest van overschrijding van de vergunde 

geluidsnormen? Indien ja, op welke wijze is hierop gehandhaafd? 
 
Antwoord: 
Voor binnenevenementen zoals Awakenings geldt een ander wettelijk regime dan 
voor buitenevenementen, namelijk dat van de Wet Milieubeheer/ 
activiteitenbesluit. Voor Awakenings was een FOH-norm van toepassing, en die is 
niet overschreden. Het geluidsniveau van DGTL is beide dagen binnen de 
normen van 80 dB(C) gebleven. Opgemerkt dient te worden dat er rond 22.00 uur 
– vanwege het aantal binnenkomende klachten – Handhaving de organisatie 
heeft verzocht om het geluidsniveau te reduceren. De organisatie heeft aan dat 
verzoek gehoor gegeven, daarop is het geluidsniveau stapsgewijs tot 75 dB(C) 
gereduceerd, gemeten op het maatgevende meetstation Silodam. 
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4. Indien er geen sprake was van overschrijding, hoe verklaart het college het grote 
aantal klachten? Graag een uitgebreide toelichting. 
 
Antwoord: 
Bij gebrek aan feitelijk en systematisch inzicht in de redenen van 
Amsterdammers, die geklaagd hebben over geluidsoverlast van de festivals 
DGTL en Awakenings 20/21 april 2019, is het op dit moment niet mogelijk om 
onderbouwde en valide verklaringen te geven voor het grote aantal klachten. Het 
aantal klachten bij deze evenementen is beduidend hoger dan gewoon. De 
afgelopen jaren sprong een evenement met enkele tientallen klachten er al in 
negatieve zin uit. Evenementen met honderden klachten komen zelden voor. Al 
valt dan wel meteen op dat er met Hemelvaart ook weer meer geklaagd is over 
evenementen. Voor een vollediger en juister beeld is nader onderzoek nodig. 
 
Een eerste focus zou daarbij kunnen liggen op het verkennen van bijzondere 
weersomstandigheden, zoals temperatuurinversie in combinatie met wind uit 
ongebruikelijke hoek, waardoor geluid veel verder draagt dan gebruikelijk. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat dit het geval was bij DGTL. Een andere mogelijke reden 
van relatief veel meldingen kan zijn dat bewoners in nieuwbouw 
(Houthavengebied) voor eerst geconfronteerd worden met een zekere 
geluidbelasting. Oprukkende nieuwbouw rondom evenementenlocaties zorgt voor 
meer bewoners in het effectgebied van een evenement een en dus een extra 
potentieel aan melders. Het is van belang verder uit te zoeken voor welke locaties 
dit mogelijk speelt.  

 
Daarnaast is er wellicht sprake van een veranderend stedelijk/maatschappelijk 
draagvlak voor geluidsoverlast afkomstig van evenementen, in het bijzonder 
muziekfestivals. Voor een vollediger en juister beeld hierover is nader onderzoek 
onder de bevolking een eerste vereiste, waarbij de meldingen niet geïsoleerd 
worden beschouwd, maar wordt bezien of er over het hele evenementenseizoen 
gemeten tendensen zijn waar te nemen. Het kan dan bijvoorbeeld in eerste 
instantie gaan om een nadere afbakening, bijvoorbeeld met behulp van 
focusgroepen, gevolgd door een brede representatieve peiling onder 
Amsterdammers. Nader onderzoek kan ook leiden tot concrete aanbevelingen 
over gewenste stappen voor het wegnemen van de ervaren overlast. Het college 
schaart zich achter het laten verrichten van dergelijk onderzoek. 

 
5. Is het college het met de fractie van de PVDA eens dat indien het geluid binnen 

de vergunde normen was en er toch zoveel klachten zijn ontvangen, bekeken 
moet worden in hoeverre dit soort evenementen op dit geluidsniveau kan 
worden? 
 
Antwoord: 
Het college is van mening dat bij voldoende aanleiding ruimte moet bestaan voor 
eventuele aanpassing van vergunningsnormen. Ook hier zal nader onderzoek 
uitsluitsel moeten geven. 
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6. Klopt het bericht dat de nummers van de evenementenorganisatoren DGTL en 
Awakenings niet goed bereikbaar waren? Indien ja, welke afspraken gaat het 
college maken over telefonische bereikbaarheid tijdens festivals?   
 
Antwoord: 
De organisatie van DGTL heeft aangegeven dat de binnenkomende klachten alle 
zijn ontvangen. Waar mogelijk is gebeld met (digitale) melders. Dat er op enig 
moment meerdere telefoontjes binnen zijn gekomen en het nummer dus in 
gesprek was, wordt niet ondenkbaar geacht. 

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 
  

Femke Halsema, burgemeester Peter Teesink, secretaris 
 


