Aan het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West
stadsdeelcommissie.nieuw-west@amsterdam.nl info@nieuwwest.amsterdam.nl
m.jannink@amsterdam.nl m.boekel@amsterdam.nl

Amsterdam, 19 mei 2019

Geacht bestuur,
Dit is de aanvulling van onze zienswijze van 3 mei jl, naar aanleiding van de aanvraag voor
het verlenen van een evenementenvergunning voor Loveland, op 10 en 11 augustus 2019,
in het Sloterpark/bij Sloterplas, President Allendelaan, dossiernummer: Z/18/314818.
Mokum Reclaimed volgt het beleid van gemeente en stadsdelen kritisch bij het verlenen
van (evenements)vergunningen aan festivalorganisaties.
Wij onderzoeken of de gemeente en de stadsdelen zich houden aan de regels voor het
verlenen van evenementenvergunningen en aan de verschillende locatieprofielen en wij
komen op voor correct uitvoeren van het evenementenbeleid. Alle leden van Mokum
Reclaimed zijn inwoners van Amsterdam. Inwoners van Amsterdam zijn belanghebbenden
bij het correct uitvoeren van het door de gemeente vastgestelde evenementenbeleid en
het toepassen van de locatieprofielen.
Deze zienswijze heeft betrekking op het (eventueel) niet toepassen van de in het
evenementenbeleid vastgestelde termijnen voor een aanvraag van (grote) evenementen.

Na het bestuderen van het ecologische onderzoek hebben we de volgende opmerkingen:
1. Het verslag van de firma Tauw, die het onderzoek deed, is vooral gebaseerd op
literatuuronderzoek. Het veldbezoek dateert van 2017. Dat is niet conform de regels.

2. Het gebied waar het evenement gaat plaatsvinden is groter dan het onderzochte gebied.
(bijlage 1)
3. In het onderzoek wordt gemeld dat de aanwezige vleermuizen geen schade zullen
ondervinden omdat het nacht-actieve dieren zijn. Echter, de op- en afbouw vindt niet alleen
plaats bij daglicht maar ook in de late avonduren (tot 22.00u)
Dit zijn drie redenen waarom, op basis van dit onzorgvuldig opgestelde
ecologische onderzoek, ons inziens de vergunning geweigerd moet worden.

Ook met betrekking tot het geluidsplan hebben we een aantal opmerkingen:
1. In paragraaf 2, normstelling (pag 5) worden correcties gestapeld. Dat is echter niet
toegestaan. Er is voldoende ruimte om in het vrije veld te meten. Gevelcorrecties noemen
is onzin. Daarnaast is de meteo-correctie alleen in uitzonderlijke gevallen te gebruiken.
91dB(c) op de gevel is dus niet toegestaan.)
2. In paragraaf 6 worden geluidsniveaus genoemd die niet bij de podia passen: 88dB(c) op
de gevel is meer dan de norm. Er wordt gesteld dat bepaalde podia terug zouden moeten
in volume. Dat is inderdaad terecht. Dat had dus moeten dienen als input voor het
rekenmodel zodat er wordt aangetoond dat dit geluidsplan binnen 85dB(c) blijft. Ook hier
is een voorschot genomen op het toepassen van de meter-correctie en dat is niet
toegestaan. (bijlage 2).
Het lijkt ons evident dat we, samen met de eerder ingediende zienswijze, nu voldoende
redenen hebben aangedragen de evenementenvergunning voor Loveland 2019 niet toe
te kennen.
In afwachting van uw reactie,
Namens Mokum Reclaimed,
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