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Betreft: Zienswijze aanvraag vergunning d.d. 3 mei 2016 voor evene-

ment EuroPride van 23 juli tot 7 augustus 2016, onderdeel Bo-

tenparade 2016 

 

 

Geachte college, 

Het Comité laat u hierbij haar zienswijze op en bezwaren tegen de huidige vergunningaanvraag van 3 mei 

jl. voor de Euro Pride (Gay Pride), met name het onderdeel Botenparade  weten.  

De bezoekersaantallen van de Canal Pride zijn gegroeid van 20.000 in 1996 via 380.000 in 2010 en 

560.000 in 2013 naar 650.000 in 2015. De handhaving door de organisatie en de gemeente Amsterdam 

schoten echter volstrekt tekort de laatste jaren.  

Onze zienswijze is en bezwaren zijn de volgende: 

1. In de vergunningaanvraag sluiten de buitenbars tijdens de Botenparade om 19:00 uur. Wense-

lijk is 18:00 uur als de botenparade voorbij is i.p.v. om 19:00 uur. De bezoekers hebben dan al 

6 of 7 uur (alcohol) staan drinken met alle gevolgen voor de omwonenden van dien. 

2. De omwonenden vrezen de aantrekkende werking van pleziervaartuigen met versterkte muziek 

tijdens de Botenparade en verzoeken daarom dringend eenrichtingsvaarverkeer in de Prinsen-

gracht in te stellen gedurende de gehele Botenparade en dringen er op aan de pleziervaart niet 

na 20.00 uur weer toe te laten maar de Prinsengracht tot de volgende ochtend afgesloten te 

houden. Het enige dat er mee wordt bereikt de Prinsengracht eerder open te stellen is dat dron-

ken mensen langer langs de wallekant blijven lopen en daar “feestjes bouwen”, evenals op het 

water, er meer rommel langs de kant en in de gracht wordt gedeponeerd en de overlast voor de 

omwonenden navenant toeneemt. Er is geen enkel belang bij voor de gemeente of voor de 

Stichting Amsterdam Gay Pride zelf om de gracht reeds om 20:00 uur te openen. Indien dit be-

lang er wel is, dan horen wij dat graag. 

3. Toiletvoorzieningen conform het Draaiboek Evenementen (§6.3): 

Toiletvoorzieningen 

Op het evenemententerrein moeten voldoende toiletten aanwezig zijn. Toiletten die aangesloten 

kunnen worden op bestaande voorzieningen zijn hygiënischer en hebben daarom de voorkeur.  

Als richtlijn wordt de volgende norm gehanteerd:  

• Eén toilet per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers;  

• Minimaal twee toiletten;  

• Een toilet is binnen een loopafstand van 150 meter te bereiken;  

• Herentoiletten mogen vervangen worden door urinoirs, met dien verstande dat het aantal uri-

noirs maximaal ¼ van het totale aantal toiletten bedraagt; 

• De toiletten worden minimaal tweemaal per dag en zonodig vaker gereinigd. 

 

 

Datum: 20.05.2016 

Uw kenmerk: - 

Ons kenmerk: - 

Comité Walbewoners Prinsengracht 

 

E-mail:  walbewonersprinsengracht@gmail.com 

Website: www.walbewonersprinsengracht.nl 

 

 

 

 



Voor het behoud van de leefomgeving van de gezelligste Amsterdamse gracht. 
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Plaatsingsplan voor toiletvoorzieningen 

Bij grote evenementen vanaf 10.000 bezoekers is het aan te bevelen extra urinoirs te realiseren 

door het plaatsen van plaspalen of plasgoten. Plaats deze bij voorkeur op plaatsen die uitnodi-

gen tot wildplassen. Stel voor de toiletvoorzieningen een plaatsingsplan op, dat op basis van 

ervaring jaarlijks kan worden bijgesteld. Zorg ervoor dat deze tijdig worden geleegd en onder-

houden. 

Aantal 

bezoekers 

3000 5000 10.000 50.000 100.000 200.000 

Toiletten 3 4 8 30 50 90 

Plaspalen 2 2 4 6 10 20 

Plasgoten - - 1 2 4 8 

 

4. De vergunningaanvraag. Aantal bezoekers volgens de aanvraag voor de Botenparade: niet 

opgegeven. De inschatting, conform berichtgeving in de pers is dat er tijdens de Botenparade 

op 6 august 2016 600.000 bezoekers (conservatieve schatting) komen. Volgens de vergunning-

aanvraag worden tijdens de Botenparade 6 toiletwagens en 31 plaskruizen geplaatst. Conform 

de regels (zie voorgaande tabel) dienen bij 600.000 bezoekers 270 toiletten, 60 plaskruizen en 

24 plasgoten te worden geplaatst. Het aantal toiletten is derhalve volstrekt onvoldoende en het 

aantal plaskruizen dient op z’n minst te worden verdubbeld. Plasgoten worden in de aanvraag 

in het geheel niet genoemd. In de vergunningaanvraag dient gespecificeerd te worden hoeveel 

toiletten in een toiletwagen aanwezig zijn en dient het aantal plaskruizen, toiletten en plasgoten  

overeenkomstig de vereiste aantallen te zijn. De vergunningaanvraag dient hierop te worden 

aangepast. Het aantal bezoekers tijdens de botenparade dient in de vergunningaanvraag te wor-

den genoemd. 

5. Bewonerscompensatie. Voor alle bewoners die vanwege de geluidsoverlast, tijdens het evene-

ment of uit voorzorg, elders verblijven omdat ze niet langer in hun huis kunnen blijven wonen 

of werken (kantoorwerk), dient de organisatie of de vergunningverlener (de gemeente Amster-

dam) een regeling te treffen waarbij de hotelkosten en bijkomende verhuiskosten en overige 

hogere kosten (maaltijden) volledig worden vergoed.  

6. De horeca-exploitanten, faciliteerde gemeente Amsterdam en de organisatie Stichting Amster-

dam Gay Pride dienen aansprakelijk te worden gesteld voor door hun bezoekers veroorzaakte 

schade aan eigendommen van bewoners. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Comité Walbewoners Prinsengracht 

 


