Nieuwe evenementlocatieprofielen Centrum
Korte toelichting

Aanleiding en context
Recent zijn alle bestuurscommissies gevraagd om locatieprofielen vast te stellen voor een nieuw
evenementenbeleid.
Het verzoek komt voort uit de notitie ‘Uitgangspunten voor een nieuw evenementenbeleid’, dat
op 24 mei 2016 door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld.
De locatieprofielen worden op een eenduidige manier opgesteld binnen heel Amsterdam. In een
locatieprofiel wordt aangegeven hoe een locatie gebruikt wordt voor evenementen. In het proces
van het opstellen van de locatieprofielen vindt voorafgaand consultatie van direct
belanghebbenden plaats.
Omdat de locatieprofielen een richtinggevende rol gaan spelen bij het evenementenseizoen 2017
zullen ze uiterlijk in de maand januari 2017 moeten zijn vastgesteld door B&W.
Het nieuwe evenementenbeleid op basis van de eerder vastgestelde uitgangspunten vormt het
algemene toetsingskader voor evenementenaanvragen. Daarnaast vormen op diverse locaties de
locatieprofielen als extra toetsingsvoorwaarden.
Huidige situatie
Stadsdeel Centrum kent sinds 2008 locatieprofielen voor evenementen. In totaal zijn 43
locatieprofielen in 2008 vastgesteld. In tegenstelling tot stadsdelen waar locatieprofielen een
geheel nieuw fenomeen zijn en dit tot een nieuwe situatie leidt, zal het proces in stadsdeel
Centrum voornamelijk een herijking van de bestaande locatieprofielen inhouden.
Huidige locatieprofielen stadsdeel Centrum:
Diversen
Oost
Grachten
Amstel voor Carré
Dijksgracht
1011
Funenpark
Amstel Muziektheater
Kadijksplein
De Ruijterkade IJ-zijde
Kattenburgerplein
Jonas Daniël Meijerplein
Oostenburgerpark
Nieuwmarkt
VOC-kade e.o.
Oosterdok
Wertheimpark
Oosterdokskade
Wilhelmina Blombergplein
Waterlooplein
Wittenburgerplein
1012
Beursplein
Binnengasthuisterrein
Dam
Oudekerksplein
Rokin
Spui

West
Appeltjesmarkt
Droogbak
1ste Marnixplantsoen
Elandsgracht
Haarlemmerplein
Hendrik-Jonkerplein

Noordermarkt
Palmgracht
Raamplein
Westerdok (IJ-boulevard)
Westermarkt
Westerstraat
Zuid
Amstelveld
Frederiksplein
Leidseplein
Max Euweplein
Reguliersdwarsstraat
Rembrandt- &
Thorbeckeplein
Weteringplantsoen

De grote hoeveelheid locatieprofielen in Centrum zoals nu het geval, lijkt niet nodig. In 2008 zijn
de locatieprofielen bepaald op een tweeledige afweging. Een groot deel is opgesteld met als doel
kader stellend te zijn voor ‘populaire’ evenementen locaties. Dit is in lijn met de het doel van het
nieuwe evenementenbeleid. Een ander deel van de locatieprofielen uit 2008 is destijds
opgenomen als mogelijk geschikte plek voor evenementen, als ware het een catalogus voor
evenement-organisatoren. Hierdoor zijn enkele locatieprofielen opgesteld voor locaties waar de
afgelopen jaren niet tot nauwelijks evenementen hebben plaatsgevonden. Deze locaties zijn veel
al geschrapt als profiel.
Benadering
De handleiding voor het opstellen van locatieprofielen stelt dat een locatieprofiel vooral bedoeld is
voor locaties waar met enige regelmaat evenementen plaatsvinden óf voor kwetsbare locaties,
waar natuur, milieu of omgevingsaspecten spelen.
Uitgangspunt voor de nieuwe locatieprofielen van stadsdeel Centrum is om vooral die locaties op
te nemen die aantrekkelijkheid zijn voor grote of ‘potentieel’ overlast gevende evenementen.
Deze specifieke locaties moeten beperkt worden in het gebruik. Op deze wijze wordt het totaal
aan locatieprofielen werkbaarder en de doelstelling helderder.
Wat betreft de doelstelling om profielen op te stellen voor kwetsbare locaties, waar natuur, milieu
of omgevingsaspecten spelen, kan worden gesteld dat in de dichtbebouwde en historische
binnenstad altijd sprake is van directe bebouwing en bewoning. De leefbaarheid moet altijd een
essentieel onderdeel zijn van de toetsing van evenementenvergunningen, die ook voort vloeit uit
de reguliere toets aan de APV. Het is echter onmogelijk om voor iedere straat en plein in de
binnenstad een profiel vast te stellen.
Wat betreft milieu en natuur aspecten speelt dit alleen in de afwegingen bij het Oostenburgerpark,
het Wertheimpark en diverse groenvoorzieningen een rol.
Voor het Wertheimpark, als officieel stadpark1, gelden vanuit het algemene beleid al extra eisen
die voldoende bescherming bieden. Daarnaast geldt dat voor mogelijke evenementen in andere
parken en groenvoorzieningen in de vergunning nadere eisen gesteld kunnen worden ter
bescherming van voorzienbare schade aan flora en fauna. Hiervoor is een locatieprofiel niet
noodzakelijk.
De behouden locatieprofielen zijn voor een groot deel beperkt in de hoeveelheid
evenementdagen, grootte of duur van de evenementen. Dit om in te spelen op de drukte en
gewenste spreiding. Voor de beperkingen is rekening gehouden met terugkerende evenementen
die niet tot overlast leiden of specifieke binding hebben met de buurt. De extra ruimte die
daarnaast bestond in de profielen is veelal beperkt of weggehaald.
Gevraagd is om in het proces van het opstellen van de locatieprofielen voorafgaand consultatie
van direct belanghebbenden plaats te laten vinden. Met het streven de locatieprofielen in januari
door B&W te laten vaststellen.

1

Officiële stadsparken zijn opgenomen is opgenomen in de Atlas Stadsparken Amsterdam (voor
Centrum is dat alleen het Wertheimpark).

Geluid
De maximale geluidswaarden in de bestaande profielen zijn deels gebaseerd op de geluidstabel
die tot nu toe werd gebruik door de omgevingsdienst. Dit is echter een verouderde tabel die niet
meer gebruikt kan worden en op termijn vervangen zal worden voor een nieuwe standaard tabel.
De omgevingsdienst is op dit moment pilots aan het uitvoeren om de nieuwe tabel verder te
ontwikkelen. Uiteindelijk zal de nieuwe tabel het kader vormen voor evenementen.
Omdat op dit moment nog geen bruikbare normen zijn bepaald, is afgesproken dat de
geluidswaarden uit de oude locatie profielen geldend blijven. Bij profielen waar behoefte is om het
geluidsniveau aan te passen ten opzichte van de bestaande profielen kunnende stadsdelen
volstaan met het aangeven van de waarden ‘hoog’, ‘midden’ of ‘laag’. Deze waarden worden later
op basis van de nieuwe geluidstabel uitgewerkt.
Op dit moment is voor het stadsdeel nog niet bekend welke waarden hoog, midden en laag
feitelijk zullen inhouden.
Er is voor nu gekozen om de bestaande geluidswaarden aan te houden en daar waar de profielen
beperkt worden en er een variatie in geluidswaarden wordt gegeven, de hoogste waarden te
schrappen.
Feestdagen met een nationaal karakter
Er geldt een uitzondering voor feestdagen met een nationaal karakter. Dat wil in de praktijk
zeggen; Koningsdag en éénmaal in de vijf jaar Bevrijdingsdag. Deze evenementen vallen buiten de
locatieprofielen. Hiermee moet dan ook rekening worden gehouden bij het afwegen van het
aantal evenementen op een locatie; ‘koningsdag komt er ook nog bij’.

