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Sterke woonfunctie (1.1).

Het aantrekken van hoogwaardige
evenementen met internationale
allure past bij Amsterdam en zij kunnen
plaatsvinden in het Centrum.(1.4)

Wel wordt naast kwaliteit door het stadsdeel
gericht gestuurd op spreiding van
evenementen om hiermee de balans tussen
wonen-werken en recreëren in stand te
kunnen houden. (1.4)

Het overzicht noemt ook locaties die wel
geschikt zijn om evenementen te organiseren
maar waar dat tot nu toe (bijna) niet gebeurt.
Het spreiden van evenementen over de
binnenstad is een belangrijke doelstelling van
het beleid. (2.1)

Hernieuwing Coalitieakkoord (Amsterdam
blijft van iedereen)
(maart 2016)

Amsterdam heeft echter ook
haar beperkingen. De hoge
bevolkingsdichtheid, de oude
bin- nenstad met veelal dichte
bebouwing en de smalle straten
hebben consequenties voor
bijvoorbeeld het toegestane
geluidsniveau of het
bezoekersaantal. Daarnaast is
het onwenselijk dat door
stremming van het verkeer delen
van de stad onbereikbaar zijn:
overlast voor bewoners, winkels
en bedrijven kan niet
ongelimiteerd plaatsvinden.
(inleiding)
De Partij voor de Dieren nam het initiatief
om het grootschalige oplaten van
heliumballonnen aan
banden te leggen. Aangezien deze de natuur
ernstig vervuilen en gevaarlijk zijn voor met
name vogels die er in kunnen stikken.
Voortaan zijn deze niet meer toegestaan bij
grote evenementen. (p18)
We stimuleren
spreiding van bezoekers over de hele stad
door
de toeristenbelasting te differentiëren (p 5).
De toeristenbelasting wordt ingezet als
instrument
om drukte over de stad te spreiden en te
reguleren. (p 25)
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Straatfeesten woensdag 3 t/m
zondag 7 augustus;
- Spuistraat 109 (Prik)
- Utrechtsestraat 4 (Lellebel)
- Stopera Plein
- Noordermarkt
- NZVBWal
- (geen in Reguliersdw.str.)
- Beach Meeting Point op
Rembrandtplein

Geschikte evenementenlocaties (2.3). Er zijn
er 43 genoemd, met aantal per jaar, max.
bezoekers, max duur per evenement, max.
geluidsbelasting.

(maart 2016)
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 urinoirs maximaal ¼ van
het totale aantal toiletten
bedraagt;

Experimenten om parken buiten het
centrum beter te benutten en
evenementen te spreiden (p. 7 en
56)
Spreiding van evenementen in tijd
en plaats zoals op Koningsdag, waar
nu veel evenementen al buiten het
centrum plaatsvinden. (p 57)

• De toiletten worden minimaal
tweemaal per dag en zonodig
vaker gereinigd;
EuroPride duurt 2 weken (23 juli
t/m 7 augustus)

Grachten: max 2 per locatie. Max 85 dB(A) op
gevel 1 dag (staat ook: 80 dB(A)) of 70 dB(A)
2 dagen. ()

Hernieuwing Coalitieakkoord (Amsterdam
blijft van iedereen)

Het aantal evenementen in Amsterdam
nam toe van 161 in 2010 tot 264 in
2014. (p 45)
Evenementen zijn gewilde
publiekstrekkers, maar zij veroorzaken
ook geluidsoverlast, overcrowding,
vervuiling en schade aan parken. Dit
vraagt om een afweging tussen de
evenementen (aantal en type) en de
randvoorwaarden van leefbare buurten
en parken. Samen met
evenementenorganisaties, geluidexperts en omwonenden kijkt het
gemeentebestuur hoe geluidsoverlast
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kan worden aangepakt. (p. 68)

Aanvragen evenementenvergunning (3.3 buitenevenementen): dit zijn zaken die in de afgegeven vergunning zullen komen te staan
Aanwezig

Evenemententerrein

Aanwezig

Geluidsniveaus

Aanwezig

Begin- en eindtijden

Aanwezig

Vrijhouden nood- en hulpdiensten

Aanwezig

Veiligheidsplan

Er is een Beheersplan maar
vertrouwelijk

Afvalplan

Nergens genoemd

Gebruik Ecobekers verplicht

Nergens genoemd

Terugbrengen terrein in oorspronkelijke staat

Nergens genoemd

Objectvergunningen

Nergens genoemd

Bouwkundige toetsen (objecten hoger dan 1
m)
Ontheffing Drank & Horecawet
>2000 bezoekers: aanvragen voor 1
september voorgaande jaar
>500 bezoekers: aanvragen uiterlijk 4
maanden tevoren

Op grond van artikel 2.11 lid 5
van de APV moet een aanvraag
voor een evenement ten minste
acht weken voor de datum van
het evenement worden
ingediend. De burgemeester kan
van deze termijn afwijken, of
voor bijzondere, periodiek
terugkerende evenementen
gelet op de benodigde
voorbereidingstijd de uiterlijke
datum afzonderlijk bepalen.
Toetsen vergunningaanvraag (3.6 buitenevenementen): dit zijn zaken waarop de vergunning wordt getoetst

Hernieuwing Coalitieakkoord (Amsterdam
blijft van iedereen)
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Mate beslaglegging op openbare ruimte
Bezoekersaantal
Aard evenement in relatie met karakter en
bestemming locatie
Gevaar openbare orde, gezondheid en
veiligheid
Geluidsbelasting voor omgeving in relatie tot
duur evenement
Aantasting woon- en leefklimaat
Verontreiniging, aantasting uiterlijk en
aanzien binnenstad
Waarborgen goed verloop evenement
Waarborgen organisatie schade aan milieu
Door een weloverwogen plaatsing van de
geluidsbronnen, waarbij reke-ning wordt
gehouden met bebouwing en natuurlijke
barrières als bomen en het toepassen van
apparatuur zoals een geluids-begrenzer, het
scheiden van hoge en lage tonen en nieuwe
geluidssystemen kan de overlast worden
beperkt.
Bij evenementen met versterkt geluid
worden de volgende richtlijnen gehanteerd evenementen tot drie dagen worden vergund
tot ten hoogste 24:00 uur; - evenementen tot
vijf dagen worden vergund tot ten hoogste
22:00 uur. (3.10)

Maatregelen voor korte termijn:
Aanscherpen regels tegen
geluidsoverlast door evenementen (p.
7 en 56)

Inhoud aanvraag (4.2 Draaiboek)
Aanwezig

Gegevens ANW organisator

Aanwezig

Locatie evenement

Aanwezig

Aard en doelstelling
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Aanwezig

Begin- en eindtijd

Aanwezig

Activiteiten (aard muziek, aard
dranken)

Aanwezig

Soort muziek, geluidssterkte,
afstand tussen boxen en
dichtstbijzijnde woning

Aanwezig

Verwachte aantal bezoekers

In vertrouwelijk Veiligheidsplan

Veiligheidsmaatregelen

Aanwezig

Te plaatsen objecten (tenten,
podia, tribunes) inclusief
tekening

Aanwezig

Sanitaire voorzieningen

Aanwezig (doet Stadsreiniging)

Reiniging terrein

Aanwezig

Gevolgen voor verkeer (auto’s,
fietsen, voetgangers, openbaar
vervoer)

Aanwezig

Mobiliteitsplan

Aanwezig

Veiligheidsplan

Niet zeker of dit verplicht is

(Milieuplan)

In vertrouwelijk Veiligheidsplan

Norm bewaking (1.5): 1
toezichthouder op 250
bezoekers.

Aanwezig (de vraag is of het
voldoende is)

Sanitaire voorzieningen (tabel
6.3): per 100.000 bezoekers 90
toiletten, 20 plaspalen met
urinoirs en 8 plasgoten voor 8
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personen

Aanwezig

Bewegwijzering naar de
toiletvoorzieningen (6.3) Om
wildplassen te voorkomen is het
ook van belang dat de
toiletvoorzieningen duidelijk zijn
aangegeven. Zorg voor duidelijk
leesbare, uniforme wegwijzers
op palen naar de toiletten. Deze
moeten iets boven ooghoogte en
goed verspreid over het
evenemententerrein worden
geplaatst.
8.2: Checklist (p. 104-108)

Straatfeesten/buitenbars
Toetsen aan Nota Evenementen in de Binnenstad
AGP: Locatie

6.18 Beachbar / Infopoint
Rembrandtplein,

Pleinfeest op de Dam

AGP: Datum en
duur

Nota: Omvang en duur

22.07-07.08
(17 dagen)

Max 4 even. met >2000
bezoekers en 4 even met
<2000 bezoekers. Max duur 3
dagen/even.
Aantal bezoekers: max op
advies politie en brandweer.
Max 1 dag

23.07 en 24.07
(2 dagen)

Nota: Regels
geluid

Rembrandtpl.:
2 x 85 dB(A) gevel
6 x 80 dB(A) gevel
10 x 90 dB(A)
(25m van bron)
10 x 85 dB(A) (2
(25m van bron)

AGP:
Aangevraagde
tijdsduur *

AGP aantal
bezoekers

AGP:

500 pd mix

>70 dB

Za: >10.000
Zo: >15.000

>70 dB

Aangevraagd geluid

11:00 - 23:00

16:00 - 20:00
daarna afbouw

Overig

Overschrijding duur

AGP: Locatie

AGP: Datum en
duur

Nota: Omvang en duur

6.1 Open-air Filmfestival,
Nieuwmarkt

27.07, 28.07
(2 dagen)

Max. 2000 bezoekers. Max 8
even. max 2 dagen.

6.2 Pleinfeest Javaplein

03.08 (1 dag)

Niet in Nota Binnenstad
genoemd

6.1 Open-air Filmfestival,
Nieuwmarkt

03.08 - 04.08
(2 dagen)

Max. 2000 bezoekers. Max 8
even. max 2 dagen.

6.4 Grachtenconcert
SeniorPride, Oudezijds
Voorburgwal

04.08 (1 dag)

6.8 Pleinfeest en
slotfeest Rembrandtplein

05.08 - 07.08
(3 dagen)

Max 2x per deellocatie max 6
alle grachten. 3 dagen/even.
Omvang afhankelijk van
locatie (maar denk niet dat
OZVBW hieronder valt)
Max 4 even. met >2000
bezoekers en 4 even met
<2000 bezoekers, Thorb.pl: 8
even./jr. Max duur 3
dagen/even.

6.3 Pleinfeest
Westermarkt,

04.08 - 06.08
(3 dagen)

Max 5 even/jr, max 2000
bezoekers, max 3 dgn

6.5 Straatfeest Zeedijk

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

05.08 - 06.08 (2
dagen)
05.08 - 06.08 (2
dagen)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie
Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

6.6 Straatfeest Spuistraat
109 (Prik),
6.7 Straatfeest
Regulierdwarsstraat 2

Nota: Regels
geluid

3 x 80 dB(A) (25m
van bron)
4 x 80 dB(A) gevel
2 x 75 dB(A) gevel
2 x zonder
geluidsversterking

AGP:
Aangevraagde
tijdsduur *

AGP:

300 (mix)

>70 dB

250 (bewoners
Oost, jong en
oud)
300 (mix)

>70 dB

750 (mix 50+)

>70 dB

Vr 2.500
Za 5.000
Zo 5.000

> 70 dB
> 70 dB
> 70 dB

04.08: 1000 mix
05.08: 1500 alto
& queer
06.08: 1500 alto
& queer

> 70 dB

Vr 1.500 gay
mix 30+
Za 3.000 gay
mix 30+
Vr 500 mix 18+
Za 500 mix 18+
Vr 750
caribbean

> 70 dB
> 70 dB

Overig

Aangevraagd geluid

21:00 - 23:30

15:00 - 22:00
4 x 80 dB(A) gevel
2 x 75 dB(A) gevel
2 x zonder
geluidsversterking
Max 2x 85 dB(A)
gevel voor één
dag
2x 70 dB(A) gevel
max 3 dagen
Rembrandtpl.:
2 x 85 dB(A) gevel
6 x 80 dB(A) gevel
Thorbeckeplein:
2 x 85 dB(A) gevel
gedurende 1 dag
4 x 75 dB(A) gevel
gedurende 2 dgn
1 x 80 dB(A) gevel
3 dgn
3 x 80 dB(A) gevel
1 dag
1 x 75 dB(A) gevel
3 dgn

AGP aantal
bezoekers

>70 dB

21:00 - 23:30
daarna afbouw

17:00 - 23:00
(+1)

18 - 23 (+1)***
Zo. 14-22 (+1)

17:00 - 23:00
(+1)
Weekend: 1824 (+1)

Vr 18-23 9+1)
Za 13-24 (+1)
Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)
Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)

> 70 dB
> 70 dB
> 70 dB (Sur. Band)
> 70 dB (Antill. Band)

Uitstekend in het kader van de
spreiding van de drukte over de
stad.

AGP: Locatie

AGP: Datum en
duur

Nota: Omvang en duur

Nota: Regels
geluid

AGP:
Aangevraagde
tijdsduur *

AGP aantal
bezoekers

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)

6.10 Paardenstraat/sv
Amstelstraat

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)

6.11 Amstel/
Halvemaansbrug

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)

6.12 Amstelveld

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Nota: 3x tot 2000 bezoekers
en 1x vrij. Max 1 dag en 1x pj
meerdaags

Max. 85 dB(A) op
25m van de bron

Vr 16-24
(+1)****
Za 13-24 (+1)

6.13 Stopera

05.08 - 06.08 (2
dagen)

Nota: Omvang vrij, max. 2
dagen, 8 even./jr.

max. 85 dB(A)
woonboten

Vr 18-24 (+1)
Za 13-24 (+1)

6.16 Noordermarkt

06.08 (1 dag)

Max 3 even/jr max 2000
bezoekers

Max 2x 80 dB(A)
gevel voor één
dag
1x 75 dB(A) gevel
max 3 dagen

13:00 - 23:00
(+1)*****

6.14 Elandsstraat/
Hazenstraat
(vrouwencafé)
6.15 Buitentap met
muziek Amstel 178
(Roque)
Buitentaps (22) zonder
muziek (Canal Parade)

06.08 (1 dag)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

13:00 - 24:00
(+1)

250 vrouwen

> 70 dB

06.08 (1 dag)

Niet in nota genoemd, geen
evenementenlocatie

13:00 - 22:00

500 mix

> 70 dB

06.08 (1 dag)

Max 2x per deellocatie max 6
alle grachten. 3 dagen/even.
Omvang afhankelijk van
locatie.

Foodkarren (16) zonder
muziek (Canal Parade)

06.08 (1 dag)

Max 2x per deellocatie max 6
alle grachten. 3 dagen/even.

13:00 - 19:00**

13:00 - 19:00

Overig

Aangevraagd geluid

(Vijzelstraat Rembrandtplein),
6.9 Utrechtsestraat
(Lellebel)

Max 2x 85 dB(A)
gevel voor één
dag
2x 70 dB(A) gevel
max 3 dagen
Max 2x 85 dB(A)
gevel voor één

Za 1.250
caribbean
Vr 150
drags&lovers
Za 250
drags&lovers
Vr 500 vrouwen
Za 1000
vrouwen
Vr 2500
Hollands mix
Za 2500
Hollands mix
Vr 6000 trendy
openminded
Za 6000 trendy
openminded
Vr 1500 trendy
mix
Za 2500 idem
1500 trendy
mix

AGP:

> 70 dB
> 70 dB

> 70 dB
> 70 dB

> 70 dB
> 70 dB

Koningsdag

> 70 dB
> 70 dB
> 70 dB

Café ter plaatse baat buitenbar
uit. Vergunning daarvoor wordt
dus door AGP aangevraagd.
Gebeld door AGP (omdat ze
moeten spreiden) AGP vraagt
vergunning aan. Café koopt af en
runt het. Tot 18 uur beveiliging.

AGP: Locatie

AGP: Datum en
duur

Nota: Omvang en duur

Omvang afhankelijk van
locatie.
Prinsengracht (Canal
Pride)

06.08 (1 dag)

Max 2x per deellocatie max 6
alle grachten. 3 dagen/even.
Omvang afhankelijk van
locatie.

6.17 Weesperzijde 104605.08 - 06.08
Niet in nota Binnenstad
1094 (Love Swim)
(2 dagen)
genoemd, geen Binnenstad
* +1 = uur langer voor geleidelijke leegloop
** bij de beschrijving van de Canal Parade zelf staat 12:00 - 19:00 uur
*** bij de beschrijving zelf staat 24:00(+1)
**** bij de korte lijst staat tot 24uur +1)
***** bij de beschrijving zelf staat 24:00(+1)

Nota: Regels
geluid

dag
2x 70 dB(A) gevel
max 3 dagen
Max 2x 85 dB(A)
gevel voor één
dag
2x 70 dB(A) gevel
max 3 dagen

AGP:
Aangevraagde
tijdsduur *

AGP aantal
bezoekers

AGP:

13:30 - 18:00

Niet genoemd

Vr 9:00 - 16:00
Za 21:30 - 24:00

150 pd mix

Ontheffing
aangevraagd van
12:30 tot 18:30 uur.
Decibellen worden
niet genoemd.
> 70 dB

Overig

Aangevraagd geluid

Afsluiting van 10 - 20 uur

Over de decibellen: 85 dB(A) is schadelijk gebied voor het gehoor, 80 is zeer druk verkeer
Vraag: Komt het uur langer open van bars voor geleidelijke leegloop bovenop de eindtijden die genoemd zijn?
Omvang:

Insteek mogelijk bezwaar:
- Evenement zo geconcentreerd in het centrum is in strijd met het nieuwe beleid van de Gemeente: de
spreiding van evenementen over de stad. Het evenement wordt voor 17 dagen lang voornamelijk in
het centrum gehouden.
- Het evenement duurt 17 dagen. Daardoor mogen buitenactiviteiten maar tot 22:00 duren. Een aantal
locaties gaat hier een of twee uur overheen (mogelijk meer met het uur leegloop meegerekend).
- Evenementen op de Dam mogen maar 1 dag duren. Maar de kermis duurt ook altijd langer dus
blijkbaar zijn er uitzonderingen mogelijk.
- Za 23 juli vuurwerk op dak Krasnapolski. Oudejaarsnacht 2015 is de Oude Kerk door vuurwerk bijna in
brand gevlogen (een bijgebouwd stond al in brand dat de brandweer met moeite heeft geblust. Het
lijkt niet wenselijk in een monumentale en kwetsbare binnenstad vuurwerk af te steken. Kan aan de IJoevers plaatsvinden.
- Prinsengracht: Het aantal verwachte bezoekers met de botenparade is niet genoemd. Dit is o.a.
belangrijk in verband met het aantal te plaatsen toiletvoorzieningen. Bars: sluiten om 18:00 uur als de
botenparade voorbij is i.p.v. om 19:00 uur. De bezoekers hebben dan al 6 of 7 uur staan drinken.
- Het aantal sanitaire voorzieningen (zie spreadsheet met bezoekersaantallen) is in het algemeen ver
beneden de normen conform het evenementendraaiboek (en dus geen wonder dat telkenmale veel
bezoekers hun behoefte elders doen tot grote ergernis van de bewoners).
- Voorstel: evenementen naar de randen van de stad verspreiden als met Koningsdag.
- Evenemententerrein inrichten in Westpoort om daar toekomstige grote evenementen organiseren.

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 urinoirs maximaal
¼ van het totale aantal toiletten bedraagt;
• De toiletten worden minimaal tweemaal per dag en zonodig vaker gereinigd;\
Plaatsingsplan voor toiletvoorzieningen
Bij grote evenementen vanaf 10.000 bezoekers is het aan te bevelen extra urinoirs te rea-liseren door het
plaatsen van plaspalen of plasgoten. Plaats deze bij voorkeur op plaatsen die uitnodigen 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 onderhouden.
Aantal bezoekers
Toiletten
Plaspalen
Plasgoten

3000
3
2
-

5000
4
2
-

10.000
8
4
1

50.000
30
6
2

100.000
50
10
4

200.000
90
20
8

