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Inleiding 

Begin 2018 zijn nieuwe stedelijk uniforme locatieprofielen voor evenementen vastgesteld. 

Deze profielen hebben in 2018 en 2019 kaderstellend gewerkt voor de vergunningverlening 

voor evenementen op betreffende locaties. Die kaderstelling heeft o.a. betrekking op: 

 Het aantal dagen (muziek) evenementen 

 Welke omvang evenementen 

 De afbakening van het terrein; 

 Mitigerende maatregelen ter voorkoming van schade aan terreinen 

 Diverse aandachtspunten, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit 

 

Ook zijn in 2018 een aantal algemene bepalingen vastgesteld die betrekking hebben op de op- 

en afbouwtijden, geluid, duurzaamheid e.d..  

 

We staan nu voor de evaluatie van de locatieprofielen. De doelstelling van de evaluatie van de 

huidige locatieprofielen is het beoordelen in hoeverre de locaties ‘in balans’ zijn, kijkend naar 

de programmering van de afgelopen twee jaar in relatie tot consequenties voor het gebruik 

van de locatie en de druk die het legt op de omgeving. Het resulteert per locatie in een beeld 

over de mogelijke scenario’s (moet het aantal evenementendagen worden beperkt, of is er 

ruimte voor groei? Moet opnieuw gekeken worden naar de programmering?). Ook een ander 

programmatische inhoudelijk inkleuring zou daarbij een rol kunnen spelen. 

 

De beoordeling of de locaties in balans zijn, is samen gedaan met de stadsdelen.  

 

Per locatie is inbreng geleverd op de volgende aspecten: 

1. de belasting op de omgeving (aspecten geluid, mobiliteit e.d.); 

2. de consequenties voor het gebruik van de locatie;  

3. de gevolgen voor de gesteldheid van de locatie (bodem, groen, flora en fauna). 

4. de binding tussen de evenementen en de locatie 

5. de binding met de buurt. 

 

Voor die profielen die niet ‘in balans’ lijken is het de bedoeling de komende maanden een 

aangepast profiel te maken. Dat gebeurt in samenwerking tussen het SEB en de stadsdelen. Deze 

aangepaste profielen worden in de inspraak gebracht (planning februari/maart 2020) en zullen 

gaan gelden vanaf 2021. Voor deze locaties is 2020 een overgangsjaar, waarbij in beginsel het 

oude profiel nog geldt en waarbij we voor urgente kwesties een oplossing zullen. 

 

Profielen die wel in balans zijn, en waar hoogstens kleine aanpassingen nodig zijn, zullen op korte 

termijn worden aangepast (eindredactie bij het Stedelijk Evenementenbureau, in samenspraak 

met stadsdelen) en die gaan al gelden als kader voor de vergunningverlening in 2020. 

 

Hieronder per stadsdeel: 

- Van locatie onafhankelijke voorstellen/opmerkingen 

- Voor de profielen waar aanpassingen gewenst zijn een toelichting op de aanpassingen 

- Locatieprofielen op te stellen in de toekomst voor locaties waar dat nodig wordt gevonden 
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1 Centrum 

Algemeen 

Van locatie onafhankelijke voorstellen/opmerkingen 

 

a. Bij ijsbanen en het Amsterdam Light Festival worden meer op- en afbouwdagen toestaan dan 

de 10 die volgens het generieke beleid zijn toegestaan. Dit omdat deze niet binnen 10 dagen 

kunnen worden op- en afgebouwd.  

b. Bij ijsbanen en het Amsterdam Light Festival afwijken van het aantal evenementdagen dat 

volgens het generieke beleid op een locatie is toegestaan.  

c. Koningsdag en Pride binnen de profielen laten vallen en de aantallen in alle tabellen in 

Centrum lezen als ‘inclusief Koningsdag en Pride’, waarbij Koningsdag en -nacht samen als 

een dag worden beschouwd. 

d. Vaste/reguliere markten opnemen in de profielen op de locaties waar dat van toepassing is, 

zodat evenementenaanvragers daar rekening mee kunnen houden en de verplichting 

opnemen dat organisatoren hun activiteiten afstemmen met het Marktbureau. 

e. Bij evenementen die plaats vinden in de buurt van het openbaar vervoer (trambaan, boven 

metrostation etc.) moet er een vergunning Wet Lokaal Spoor worden aangevraagd. Dit 

melden in profielen waar dat van toepassing is.  

f. Bij evenementen die plaatsvinden op locaties waar camera’s hangen, moet rekening worden 

gehouden met de opstelling van het evenement. Dit moet worden opgenomen in de profielen 

van locaties waar dat van toepassing is.  

 

 Deze algemene voorstellen kunnen voor 2020 worden doorgevoerd. 

 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Jonas Daniël Meijer plein  X   

2. Nieuwmarkt  X  

3. Beursplein   X  

4. Binnengasthuisterrein   X  

5. Dam   X X 

6. Oudekerksplein   X  

7. Rokin   X  

8. Spui   X  

9. Amstel voor Carré X   

10. Stadswerf Oostenburg  X  

11. Appeltjesmarkt  X  

12. Elandsgracht  X   

13. Haarlemmerplein  X   

14. Noordermarkt X   

15. Westermarkt  X  

16. Westerstraat  X   

17. Amstelveld    X X 

18. Rembrandtplein en Thorbeckeplein    X  
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Locatieprofielen op te stellen in de toekomst 

 

Leidseplein/Kleine-gartmanplantsoen 

In 2021 wordt de fietsenstalling opgeleverd en het terrassenplein aangepast. Dan is het plein af 

waardoor er meer ruimte ontstaat die geschikt is om evenementen te houden.  

 

Reguliersdwarsstraat  

De in de straat aanwezige ondernemers organiseren steeds meer activiteiten in de straat. Met een 

profiel kan dit worden gekaderd.  

Nieuwmarkt 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Opnemen dat de bereikbaarheid van de buurt gegarandeerd moet blijven tijdens 

evenementen.  

2. In het profiel opnemen dat rekening moet worden gehouden met het gemeentelijk 

cameratoezicht. Zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten. 

 

Aanpassing 2021 

Aantal geluidsdagen met een geluidsniveau van 75-85 dB(C) voor de Aprilfeesten expliciet 

maximeren.  

Beursplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. De belastbaarheid van het dak van de fietsenstalling moet worden opgenomen in het profiel.  

2. Uitzondering voor AEX-beursgang gerelateerde activiteiten moet worden opgenomen in het 

profiel.  

3. De zin: ”in verband met herinrichting en bouw fietsenstalling locatie niet beschikbaar in 2017-

2018” verwijderen uit het profiel.  

4. In het profiel opnemen dat rekening moet worden gehouden met het gemeentelijk 

cameratoezicht. Zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten. 

Binnengasthuisterrein 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Past binnen generieke voorwaarden en wordt amper gebruikt voor evenementen. Daarom laten 

vervallen. 

Dam 

Voorgestelde aanpassingen 2020  

1. Het toegestane aantal dagen specificeren op de plaatsen waar nu staat “afhankelijk van 

aanvraag”.  
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2. Aantal geluidsdagen met een geluidsniveau van 75-85 dB(C) terugbrengen van 11 naar 6 

omdat in de praktijk blijkt dat de beschikbare geluidsruimte niet wordt gebruikt. Voor 

uitzonderlijke gebeurtenissen kan van het aantal van 6 worden afgeweken. De bevoegdheid 

hiervan ligt bij de burgemeester. 

3. In het profiel opnemen dat rekening moet worden gehouden met het gemeentelijk 

cameratoezicht. Zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten. 

 
Aanpassing 2021 
Er moet een voor een leek een duidelijkere omschrijving komen/afbakening wat als 

lof/viering/herdenking/protest moet worden beschouwd. Daar is nu vaak discussie over.  

Oudekerksplein  

Voorgestelde aanpassing 2020 

Past binnen generieke voorwaarden en wordt amper gebruikt voor evenementen. Daarom laten 

vervallen. 

Rokin  

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. De toegestane evenementen aanpassen van 8 keer minder dan 2.000 bezoekers naar 8 keer 

minder dan 500 bezoekers. In de praktijk blijkt dat evenementen met meer dan 500 bezoekers 

niet op het Rokin passen. 

2. Contouren van het profiel aanpassen. Niet het hele Rokin binnen het profiel laten vallen, maar 

alleen het ‘Rokinplein’. 

Spui 

Voorgestelde aanpassing 2020 

In het profiel opnemen dat rekening moet worden gehouden met het gemeentelijk 

cameratoezicht. Zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten. 

Stadswerf Oostenburg 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Past binnen generieke voorwaarden en wordt amper meer gebruikt voor evenementen door bouw 

nieuwe wijk. Daarom laten vervallen. 

Appeltjesmarkt 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. De oppervlakte zoals aangegeven in het profiel aanpassen. Het terrein - en daarmee de 

beschikbare ruimte voor evenementen - is kleiner geworden.  
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2. Tabel aanpassen omdat alleen nog evenementen met minder dan 2.000 personen mogelijk 

zijn.  

3. In profiel opnemen dat overleg moet plaatsvinden met de Beheerder Bomen van 

Stadswerken. 

Westermarkt 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Er zit een fout in het profiel. Het aantal dagen moet worden omgewisseld met het aantal 

evenementen. Juist is: 4 evenementdagen en 3 evenementen per jaar mogelijk in de categorie 

<2000.  

Amstelveld 

Voorgestelde aanpassing 2020 

De evenementen die nu met naam worden genoemd, verwijderen zodat als deze niet doorgaan de 

dagen door andere evenementen kunnen worden gebruikt.  

 

Aanpassing 2021 

Het jaarlijkse feest in het kader van de Pride is druk bezocht en daardoor voor deze plek en de 

directe omgeving belastend. Voorstel is daarom te onderzoeken of hier het aantal bezoekers naar 

beneden kan worden bijgesteld. Wel moet goed gekeken worden naar de consequenties voor 

crowdmanagement.  

Rembrandtplein en Thorbeckeplein 

Voorgestelde aanpassing 2020 

In het profiel opnemen dat rekening moet worden gehouden met het gemeentelijk 

cameratoezicht. Zichtlijnen moeten vrij blijven van objecten. 
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2 Zuid 

Algemeen 

Van locatie onafhankelijke voorstellen/opmerkingen 

a. Maximale duur op- en afbouw benoemen i.p.v. verwijzen stedelijke richtlijn, duidelijker 

b. Daar waar in profielen wordt gesproken over ‘Wet Natuurbescherming’ moet dit worden 

aangepast in ‘Flora- en Faunawet’ 

c. In parken is barbecueën niet toegestaan, wel is grillen op gas mogelijk 

d. Opnemen dat een waarborgsom kan worden gevraagd 

e. Nutsvoorzieningen opnemen in de plattegronden van de profielen 

 

Deze algemene voorstellen kunnen voor 2020 worden doorgevoerd. 

 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Vondelpark  X  

2. Museumplein   X  

3. Olympisch Stadionterrein   X  

4. Olympiaplein X   

5. Sarphatipark   X  

6. Marie Heinekenplein  X  

7. Martin Luther Kingpark   X  

8. Amstelpark  X  

9. Beatrixpark  X  

10. Gijsbrecht van Aemstelpark  X  

11. Zuidplein   X  

12. Gustav Mahlerplein  X  

13. George Gershwinplein  X  

Vondelpark 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Opnemen in profiel dat vergunningvrije evenementen niet zijn toegestaan 

2. Verwijderen passage over ‘3 maanden gebruiksrecht VOLT’  
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Museumplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Opnemen in profiel dat vergunningvrije evenementen niet zijn toegestaan 

2. In verband met de selectie van evenementen door een programmacommissie en de 

complexiteit van evenementen op het Museumplein moeten evenementen voor 1 november 

worden aangemeld en moeten aanvragen 16 weken van tevoren worden ingediend 

3. Het Museumplein biedt ruimte voor vrij toegankelijke evenementen (inclusief vrije 

kaartverkoop) 

4. Verplichting voor een groen- en bodemadvies opnemen in het profiel 

5. De kerstboomverbranding wordt niet meer georganiseerd en kan uit het profiel 

6. Opnemen dat samenwerking met de omliggende horeca gewenst is  

7. In de tabel bij kleine evenementen ’afhankelijk per aanvraag’ weghalen en limiteren tot 

maximaal 6 per jaar, waarvan 2 maximaal 2 dagen aaneengesloten, geluid max. 75 dB(C) 

8. Opnemen dat op- en afbouw met zwaar transport uitsluitend mag plaatsvinden vanaf fietspad 

Honthorststraat met gebruik van een platenbaan en dat voertuigen zijn voorzien van 

grasbanden 

9. Ter informatie opnemen dat er iedere 3e zondag van de maand de Museum Market 

(structurele markt) wordt georganiseerd 

Olympisch Stadionterrein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Tekst aanpassen over de voormalige Citroëngebouwen omdat deze een andere bestemming 

hebben gekregen 

2. Op plattegrond duidelijk de scheidingslijn aangeven rondom de gebouwen met als afbakening 

de stenen rand op het voorplein 

3. Samenwerking van organisatoren met de omliggende horeca is gewenst 

4. Toevoegen dat evenementen in het stadion waarbij de ruimte om het stadion niet wordt 

gebruikt, niet meetellen omdat de activiteiten in het stadion onder een ander 

vergunningstelsel (WABO) vallen 

5. In het schema ‘0’ verwijderen. Er is ruimte voor 13 evenementen, ongeacht de grootte 

6. Jaarmarkten verwijderen uit profiel, omdat deze door het Marktbureau worden vergund 

7. Op het voorplein mogen evenementen met een minimale geluidsbelasting maximaal 5 dagen 

duren i.p.v. 7 

8. Organisatoren van grote evenementen zijn verplicht in contact te treden met Vereniging van 

Woonschepen i.v.m. mobiliteit rondom het stadion 

9. Locatieprofiel: Olympiaplein 

Sarphatipark  

Voorgestelde aanpassing 2020 

Gelet op de huidige gesteldheid van het park zijn evenementen voor onbepaalde tijd niet meer 

mogelijk.  
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Marie Heinekenplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Opnemen in profiel dat vergunningvrije evenementen niet zijn toegestaan 

2. Jaarmarkten verwijderen uit profiel, omdat deze door het Marktbureau worden vergund 

3. Opnemen dat samenwerking met de omliggende horeca gewenst is  

Martin Luther Kingpark 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Aantal dagen met een geluidsniveau van 75-85 dB(C) wordt op 0 gesteld omdat voor de Parade 

een geluidsniveau op de gevel van 75dB(C) voldoende is.  

Amstelpark 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. Om schade aan het kwetsbare park te voorkomen voor culinaire evenementen meer op- en 

afbouwdagen toestaan dan de 10 die volgens het generieke beleid zijn toegestaan  

2. In het profiel opnemen dat culinaire evenementen af mogen wijken van het eindigen een half 

uur voor zonsondergang, omdat is aangetoond dat later eindigen geen invloed heeft op de 

fauna in het park 

3. In het schema ‘0’ verwijderen. Er is ruimte voor 10 evenementdagen, ongeacht de grootte 

4. Opnemen dat iedere 2e zondag van de maand de Pure markt (structurele markt) wordt 

gehouden (vergund door Marktbureau, geen evenement) 

Beatrixpark 

Voorgestelde aanpassing 2020 

In het schema ‘0’ verwijderen bij kleine evenementen omdat er ruimte is voor kleine en 

middelgrote evenementen.  

Gijsbrecht van Aemstelpark 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. In het schema ‘0’ verwijderen bij kleine evenementen omdat er ruimte is voor kleine en 

middelgrote evenementen  

2. In het schema ‘afhankelijk van aanvraag’ verwijderen omdat er ruimte is voor maximaal 5 

evenementdagen, ongeacht de verdeling van deze 5 dagen 
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Zuidplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. In het schema ‘0’ verwijderen bij kleine evenementen omdat er ruimte is voor kleine en 

middelgrote evenementen  

2. In het schema ‘afhankelijk van aanvraag’ verwijderen omdat er ruimte is voor maximaal 18 

evenementdagen, waarbij 4 evenementen meerdere dagen achter elkaar mogen worden 

gehouden 

3. Dienst Zuidas bestaat niet meer, nu alle aanvragen in overleg met omgevingsmanager Zuidas 

ter bespreking 

Gustav Mahlerplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. In het schema ‘0’ verwijderen bij kleine evenementen omdat er ruimte is voor kleine en 

middelgrote evenementen  

2. Dienst Zuidas bestaat niet meer, nu alle aanvragen in overleg met omgevingsmanager Zuidas 

ter bespreking 

George Gershwinplein 

Voorgestelde aanpassingen 2020 

1. In het schema ‘0’ verwijderen bij kleine evenementen omdat er ruimte is voor kleine en 

middelgrote evenementen  

2. Dienst Zuidas bestaat niet meer, nu alle aanvragen in overleg met omgevingsmanager Zuidas 

ter bespreking 
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3 Zuidoost 

Algemeen 

Van locatie onafhankelijke voorstellen/opmerkingen 

a. Voor alle winkelcentra geldt dat de opstelling van kramen bij braderieën de goedkeuring nodig 

is van politie, brandweer en gebiedsbeheerder. 

b. Er moet aandacht besteed worden aan de spreiding van evenementen over het jaar en de 

aansluiting op elkaar van verschillende activiteiten in de diverse gebieden, om de druk op het 

woon- en leefklimaat niet te groot te laten worden. 

 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Winkelcentrum Kameleon   X  

2. Winkelcentrum Ganzenpoort,  
Annie Romeinplein 

X   

3. Ziggoplein X   

4. ArenA Boulevard  X   

5. Nelson Mandelapark   X 

6. Gaasperpark    X 

7. Winkelcentrum Reigersbos X   

8. Hoekenrode  X  

9. Anton de Komplein X   

10. ArenAPark   X 

11. Plein Kraaienest  X  

 

Locatieprofielen op te stellen in de toekomst 

 

Winkelcentrum Amsterdamse Poort 

Om de activiteiten die in winkelcentrum Amsterdamse Poort te kunnen kaderen en limiteren, is 

het gewenst hier een profiel voor op te stellen. 

Winkelcentrum Kameleon 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Samenvoegen met profiel Plein Kraaiennest 

Nelson Mandelapark  

Aanpassing 2021 

Contouren moeten worden aangepast omdat in verband met nieuwbouw minder ruimte 

beschikbaar is. 
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Gaasperpark 

Aanpassing 2021 

1. Contouren moeten worden aangepast omdat door een herinrichting de feitelijke situatie 

wijzigt.  

Hoekenrode 

Voorgestelde Aanpassing 2020 

Toevoegen aan profiel dat hier plaats is voor evenementen die representatief zijn voor Zuidoost en 

Zuidoost met de stad verbinden, zoals een: Jazzfestival, Gospelfestival of Culinair festival. 

ArenaPark (Tijdelijk) 

Aanpassing 2021 

Vervalt i.v.m. bouwwerkzaamheden. 

Plein Kraaiennest 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Samenvoegen met profiel Winkelcentrum Kameleon 
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4 Oost 

Algemeen 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Joris Ivensplein X   

2. Kop Java  X  

3. Oosterpark  X  

4. Park Frankendael  X  

5. Park Somerlust    X 

6. Voorland Middenmeer / Jaap Edenbaan X   

7. Zeeburgereiland Oostpunt X   

8. Centrumeiland Strand  X  

9. Diemerpark X   

10. Drieburg X   

11. Ed Pelsterpark X   

12. Flevopark  X  

13. Haven IJburg  X  

Kop Java 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Tekstuele wijziging "Er komt een hotel" wijzigen in "Er is een hotel". 

Oosterpark 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Toevoegen aan profiel: “De organisator moet er voor zorgen dat het evenement niet mengt 
met het reguliere gebruik van het Pierenbad. Het toilet bij het Pierenbad is alleen voor 
gebruikers van het Pierenbad en niet voor bezoekers een evenement in het park. 
 

Park Frankendael 
 

Voorgestelde aanpassing 2020: 

Het kwetsbare natuurdeel wordt uitgesloten van het terrein waarop evenementen kunnen 

plaatsvinden. 

Park Somerlust 

Aanpassing 2021 
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Aansluitend aan het Somerlustpark wordt het Bella Vistapark aangelegd. Hierop het 
locatieprofiel aanpassen om daar voor de triatlon een plek te creëren. 
 

Centrumeiland Strand 

Voorgestelde aanpassing 2020 
Het huidige profiel vervalt door de gewijzigde omstandigheden. Het maximaal aantal bezoekers 
van strand, bestaande voorzieningen en een eventueel evenement mag niet groter zijn dan waar 
de situatie op ontworpen is. Het is aan de placemaker ter plekke in te schatten wat de plek aankan 
en nodig heeft in het kader van placemaking. 

Drieburg 

Voorgestelde aanpassing 2020 
Het maximaal aantal bezoekers verlagen naar maximaal 5.000 bezoekers. Organisatoren hebben 
aangegeven dat de locatie ongeschikt is voor meer bezoekers. 

Flevopark 

Voorgestelde aanpassing 2020 
Tekstuele aanpassing: “Geen grote of zware objecten binnen drie meter van de kroonprojectie 
van de boom”. Dit moet worden: “Plaatsen van grote of zware objecten nabij bomen moet 
gebeuren volgens het bodemadvies.” 

Haven IJburg 

Voorgestelde aanpassing 2020 

Locatieprofiel vervalt omdat de omgeving verder is bebouwd waardoor er geen ruimte meer is 

voor grote(re) evenementen en het generieke locatieprofiel voor de stad volstaat. 
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5 Noord 

Algemeen 

Van locatie onafhankelijke voorstellen/opmerkingen 

a. Evenementen van zondag tot en met donderdag toe te staan tot 22:00 uur met uitzondering 

van de dagen waarop een officieel erkende feestdag volgt. Dan kan de eindtijd 23:00 uur zijn. 

Op vrijdag en zaterdag blijft de eindtijd 23:00 uur. 

b. Per locatieprofiel moeten randvoorwaarden vanuit natuurperspectief worden opgesteld door 

de ecologen van de gemeente Amsterdam. 

 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. NDSM  X X 

2. Noorderpark  X X 

3. Overhoeks X   

4. Buikslotermeerplein (horecaplein) X   

5. Hamerkop X   

NDSM  

Voorgestelde aanpassingen 2020 

a. De stichting NDSM contracteert per 2020 één tweedaags dancefestival minder, in de plaats 

hiervan komt een evenement met een minder belastend genre. Dit is geen aanpassing van het 

profiel omdat genres niet worden benoemd in het profiel. 

b. De stichting NDSM neemt in overleg met organisatoren actieve maatregelen om overlast 

verder in te perken. In het profiel opnemen dat de organisator de overlast reducerende 

maatregelen afstemt met de stichting NDSM. 

 

Aanpassingen 2021 

a. Om tegemoet te komen aan de wens om meer kleinschalige evenementen te organiseren en 

verbinding met de buurt te creëren, wordt 2020 als transitieperiode beschouwd. De stichting 

NDSM brengt een nieuwe balans in programmering aan. Hiervoor zal meegewerkt moeten 

worden aan een wijziging van het bestemmingsplan. Het locatieprofiel zal hierop worden 

aangepast.  

b. De programmering op de NDSM-werf moet met organisatoren van omliggende locaties (ook 

in andere stadsdelen, m.n. West) worden afgestemd. De vraag is of het raadzaam is de data 

van de evenementen te spreiden of juist te clusteren. Hiervoor moet onder bewoners uit 

Noord en West een onderzoek worden uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van het 

onderzoek zal een passage over clustering of spreiding worden opgenomen in het profiel. 
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c. De stichting NDSM is bezig met het ontwikkelen van een mobiliteitsmanagementplan om de 

kaders vast te leggen waarbinnen evenementen kunnen plaatsvinden. De (on)mogelijkheden 

van het gebruik van het terrein worden hierin weergegeven. Het mobiliteitsmanagementplan 

wordt jaarlijks geüpdatet omdat het gebied rondom de NDSM-werf de aankomende jaren 

volop in ontwikkeling is. In het locatieprofiel opnemen dat de kaders zoals verwoord in het 

mobiliteitsmanagementplan moeten worden toegepast.  

d. Vanwege de veranderde omgeving rondom de NDSM-werf is het wenselijk om het 

locatieprofiel jaarlijks tussentijds aan te passen.  

e. Om de bereidheid van organisatoren te vergroten om te investeren in duurzame 

ontwikkelingen zoals o.a. geluid beperkende maatregelen, is het wenselijk dat er meerjarige 

vergunningen worden afgegeven aan evenementenorganisatoren.  

Noorderpark  

Voorgestelde aanpassing 2020 

Toevoegen van een evenement op “locatie 2” met maximaal 1.500 bezoekers, waarbij muziek een 

ondergeschikt belang heeft. 

 

Aanpassing 2021 

In 2021 wordt een deel van het Noorderpark als activiteitenterrein in gebruik genomen. 

Na het inrichten van het terrein is er meer ruimte voor evenementen: kleine en middelgrote 

evenementen (aantal nader te bepalen) en één groot evenement met maximaal 8.000 bezoekers. 
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6 West 

Algemeen 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Bilderdijkpark X   

2. Bos en Lommerplantsoen  X  

3. Erasmuspark  X  

4. Mercatorplein  X  

5. Stenen Hoofd  X  

6. Westerpark  X X 

Bos en Lommerplantsoen  

Voorgestelde aanpassing 2020 
Het aantal dagen beeldende kunst is onbeperkt. Beeldende kunst geeft geen overlast en wordt 
door omwonenden zeer gewaardeerd. 

Erasmuspark  

Voorgestelde aanpassingen 2020 
1. Huidige tekst onder de 500 bezoekers op piekmoment: “maximale duur evenement 2 

dagen waarvan een uitzondering (klein circus) van 5 dagen” vervangen door “maximale 
duur evenement 2 dagen waarvan uitzonderingen tot 5 dagen mogelijk zijn na overleg met 
stadsdeel”. Bijstelling is gewenst om circus en kinderbioscoop mogelijk te maken.  

2. Het aantal dagen beeldende kunst is onbeperkt. Beeldende kunst geeft geen overlast en 
wordt door omwonenden zeer gewaardeerd. 

Mercatorplein  

Voorgestelde aanpassing 2020 
Het aantal dagen beeldende kunst is onbeperkt. Beeldende kunst geeft geen overlast en wordt 
door omwonenden zeer gewaardeerd. 
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Stenen Hoofd  

Voorgestelde aanpassingen 2020 
1. Tekstdeel laten vervallen: “Direct aangrenzend zijn er geen woningen, wel is er in de directe 

omgeving de Silodam die woningen en bedrijven heeft”. 
2. Het aantal dagen beeldende kunst is onbeperkt. Beeldende kunst geeft geen overlast en 

wordt door omwonenden zeer gewaardeerd. 

Westerpark 

Voorgestelde aanpassingen 2021 

1. Opnemen dat tenten die worden geplaatst in de openbare ruimte t.b.v. een activiteit in de 

gebouwen van de Westergas, meetellen in het beschikbaar aantal dagen voor 

(buiten)evenementen.  

2. Aantal evenementen met meer dan 10.000 bezoeker verlagen van acht naar zes. 

3. De maximale op- en afbouwtijd maximeren op acht dagen. 

4. Het gedeelte waar evenementen mogen plaatsvinden is beperkt tot het daartoe aangelegde 

terrein van de Westergasfabriek. De kaart wordt hiermee in overeenstemming gebracht.  

 

Nader uit te werken: het opnemen van sturingsmechanismen binnen het locatieprofiel die het 

mogelijk maken meer langs de inhoudelijke (programmatische) weg - op basis van vernieuwing - 

om over de volle breedte (van kleine tot grote evenementen) tot een afweging te komen welke 

evenementen een plek krijgen in het Westerpark. Hierbij wordt een afweging op lokaal niveau 

gemaakt waarbij omwonenden een belangrijke adviserende rol hebben.   
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7 Nieuw-West 

Algemeen 

Profielen waar aanpassingen gewenst zijn 

 

Locatie  Niets wijzigen Aanpassen 2020  Aanpassen 2021  

1. Noordwestzijde Sloterpark 
(inclusief terrein Sloterparkbad) 

 X  

2. Rembrandtpark X   

3. Tuinen van West – de Polderheuvel   X X 

 

Locatieprofielen (niet) op te stellen in de toekomst 

 

Sloterpark 

Voorgestelde aanpassingen voor 2020: 

 Suggestie: Bij 2 daagse evenementen op zaterdag en zondag. Op zondag uiterlijk tot 

22.00 uur muziek mogelijk maken.  

 Fietsenstalling achter Hotel Buiten als vaste locatie voor fiets- en scootervoorziening 

opnemen in het profiel. Voordeel is dat de President Allendelaan niet afgesloten hoeft te 

worden.  

 Tijdens evenementen hekken om de heuvel plaatsen zodat de bezoekers hier niet kunnen 

staan. Met uitzondering voor beveiligingspersoneel (indien noodzakelijk) 

 Allendemonument opnemen in het locatieprofiel.  

 Bereikbaarheid OV: er moet aandachtig gekeken worden of de genoemde lijnen van GVB 

nog kloppen.  

 

Ruigoord 

Voor Ruigoord zal in afstemming met belanghebbenden een locatieprofiel worden opgesteld 
en ook dit profiel volgt de weg langs de inspraak. Wat Ruigoord bijzonder maakt is dat het al 
jarenlang fungeert als culturele vrijplaats en ruimte biedt aan evenementen voor specifieke 
doelgroepen, nieuwkomers en talentontwikkeling. Dit zou behouden moeten blijven.  
 
Voortuitlopen op het nieuwe locatieprofiel is voor 2020 het vertrekpunt dat datgene wat vorig 
jaar mogelijk was ook dit jaar mogelijk blijft. Kader stellend is het maximaal aantal dagen met 
een geluidbelasting van meer dan 75 dB(C) voor de omgeving. Dit blijft maximaal 3 dagen. 
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat er geen activiteiten met bezoekers plaats mogen 
vinden binnen de veiligheidscontour. Om die reden is het wenselijk in 2020 de terreinen direct 
naast Ruigoord en het Oog (deels) te benutten. 
 

N1 
Met de locatie N1 is in de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan. In lijn met het collegebesluit van 

februari 2019 blijft N1, zolang er geen bouwactiviteiten plaatsvinden, een tijdelijke locatie. Om die 

reden zal er voor N1 dan ook geen locatieprofiel worden opgesteld. Zo lang de kavel niet is 

uitgegeven kunnen er evenementen plaatsvinden. Dit zal jaarlijks worden bekeken. Op basis van 

de ervaringen in 2018 en 2019 beschouwt het college de locatie als relatief geschikt voor 
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grootschalige (muziek)evenementen. Echter is de belasting voor met name de bewoners van het 

nabij gelegen woonwagenterrein fors. De gegroeide praktijk waarbij de bewoners financieel 

worden gecompenseerd juicht het college toe. Ondanks dat blijft de impact voor deze groep 

bewoners groot en om die reden brengt het college het maximaal aantal dagen terug van 6 naar 4. 

Meteocorrectie is uitsluitend na toestemming van de toezichthouder mogelijk. 

Tuinen van West – de Polderheuvel  

Tuinen van West wordt beschouwd als een relatief geschikte locatie voor grootschalige 

muziekevenementen omdat de geluidniveaus in de omgeving beneden de 80 dB(C) blijven. De 

mogelijkheid tot meteo correctie vervalt vanaf 2020. Een belangrijk aandachtspunt is het komen 

en gaan van bezoekers. Uitgangspunt is dat deze bezoekersstromen niet tot veel overlast mogen 

leiden voor de omliggende wijken. Met het oog hierop wordt voor de evenementen in 2020 een 

nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt door Ondernemersvereniging Tuinen van West als 

gebiedsproducent. Het maximum aantal bezoekers wordt teruggebracht naar 15.000. Het aantal 

dagen met een geluidbelasting voor de omgeving tussen de 75-85 dB(C) blijft gelijk, de restrictie 

“geen dance evenementen” komt te vervallen. Voorts wordt er gewerkt aan een verdere 

beperking van de geluidsoverlast, een optimalisatie van de informatievoorziening, een collectieve 

natuurtoets en een duurzame uitvoering. In 2020 zal Voor Tuinen van West zal een nieuw 

locatieprofiel worden opgesteld waarin bovenstaande elementen verder worden vastgelegd. 

 


