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Onderwerp Evenementen in de zomer van 2021 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Op vrijdag 18 juni heeft het kabinet besloten de nu nog geldende coronamaatregelen voor evene-
menten grotendeels op te heffen vanaf 30 juni aanstaande. In de praktijk betekent dit besluit dat 
evenementen vanaf dat moment weer mogen plaatsvinden, maar wel onder bepaalde voorwaar-
den. Evenementen waarbij bezoekers op anderhalve meter worden geplaceerd of waarbij sprake is 
van beheersbare doorstroming kunnen plaatsvinden zonder coronatoegangsbewijs. Voor evene-
menten met toegangscontrole gelden er geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers en zij 
hoeven op het terrein ook geen 1,5 meter afstand meer te houden. Voorwaarde is dan wel dat alle 
bezoekers een negatieve test – of op termijn een vaccinatiebewijs – kunnen overleggen en hier 
ook op zijn gecontroleerd. 
 
Naar aanleiding hiervan hecht ik er aan u te informeren over wat dit betekent voor de stad en hoe 
wij daar op korte termijn invulling aan zullen geven. Nu er weer ruimte komt, zal de gemeente al-
les doen wat in haar vermogen ligt om dit weer mogelijk te maken. In deze brief schets ik u op 
hoofdlijnen wat daarin belangrijk is en ook dat nog niet alles mogelijk zal zijn.  
 
Goed voor de stad 
Allereerst wil ik benadrukken dat het college blij is dat er weer evenementen mogen plaatsvinden. 
Voor organisatoren, voor hun medewerkers en alle anderen die hun brood verdienen met festivals, 
maar vooral ook voor de stad en de Amsterdammers. De levendigheid en vrolijkheid die evene-
menten brengen, is de afgelopen 16 maanden node gemist.  
 
Kijken we naar de grote evenementen dan is de verwachting dat er in de zomermaanden minder 
evenementen zullen zijn dan gebruikelijk, omdat een aantal organisatoren al had besloten hun 
evenementen (deels) te annuleren of in veel kleinere omvang te laten plaatsvinden. Een voorbeeld 
daarvan is Pride Amsterdam, dat eerder had aangekondigd de botenparade dit jaar niet door te 
laten gaan. Andere voorbeelden zijn de festivals Amsterdam Open Air en Appelsap. Beide gaan 
niet door. Het is ook denkbaar dat sommige organisatoren op zulke korte termijn alles wat nodig is 
voor een veilige organisatie niet realiseerbaar achten en om die reden alsnog zullen besluiten te 
annuleren. In de maand september staan op dit moment - gespreid over de stad - wel iets meer 
evenementen op de kalender dan normaal. Het gaat om een zestal evenementen dat gepland 
stond voor het voorjaar, maar toen niet kon doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Deze eve-
nementen zijn - op verzoek van de organisatoren en met instemming van de driehoek en de burge-
meester - verplaatst naar september.  
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Het beeld voor de middelgrote en kleine evenementen laat zich moeilijker voorspellen, omdat de 
aanvragen daarvoor nog binnen moeten komen. Later in deze brief wordt ingegaan op één type 
evenement dat op korte termijn nog niet uitvoerbaar lijkt.   
 
Grote uitdaging, geen concessies aan de veiligheid  
Vooral door het tempo van de versoepelingen staat de stad voor een forse uitdaging. Het besluit 
om vrijwel alle beperkingen voor evenementen te schrappen en deze versoepelingen al eind juni te 
laten ingaan, betekent dat in zeer korte tijd veel aanvragen moeten worden beoordeeld. Ik heb uw 
raad eerder geïnformeerd dat de gemeente evenementen tegemoet zal komen door zo snel mo-
gelijk alle plannen en vergunningaanvragen te beoordelen. Die ambitie is er nog steeds, maar wel 
moet opgemerkt dat geen garanties kunnen worden gegeven. Zoals hierboven reeds benoemd is 
de tijd om vergunningen te beoordelen korter dan normaal. Daarbij komt dat de eerste grote eve-
nementen plaatsvinden in een periode dat politie en handhaving al zwaar belast worden. Van or-
ganisatoren wordt daarom verwacht dat zij nog meer dan normaal zelf hun verantwoordelijkheid 
nemen en een ordelijk en veilig verloop van een evenement omwille van de gezondheid van de be-
zoekers en Amsterdammers kunnen waarmaken.  
 
Bij de snelle afhandeling van de aanvragen zal de gemeente dan ook geen concessies doen aan 
veiligheid en gezondheid: de aanvragen zullen zorgvuldig worden gecontroleerd op bestaande vei-
ligheidsvereisten en in het bijzonder op de nieuwe aanvullende coronaeisen voor evenementen. 
Als de veiligheid of gezondheid van bezoekers niet in voldoende mate kan worden gegarandeerd 
zal geen vergunning worden verleend.  
 
Werken met coronatoegangsbewijs 
De organisatoren van evenementen die met coronatoegangsbewijzen gaan werken zijn allemaal 
met een brief geïnformeerd over de aspecten van de vergunning waar in het bijzonder naar zal 
worden gekeken. Daarbij moet worden gedacht aan maatregelen die de organisatoren in verband 
met Corona moeten nemen. Zoals de infrastructuur en het personeel aan de poort om van alle be-
zoekers veilig en snel te kunnen controleren of ze een negatieve testuitslag of een vaccinatiebe-
wijs hebben en om de registratie en triage goed te organiseren. Vooral bij de instroom van publiek 
zijn nieuwe risico’s waar aandacht aan moet worden besteed, bijvoorbeeld als door een storing in 
de app of een tekort aan testcapaciteit lange rijen ontstaan bij de ingang.  
 
Garanties op inzet van personeel 
Organisatoren is op het hart gedrukt dat de politie en GGD/GHOR geen capaciteit vrij kunnen  
maken voor de inzet op evenementen en dat de organisatie zelf verantwoordelijk is voor het in 
kaart brengen van risico’s, het anticiperen daarop en het treffen van maatregelen om deze goed af 
te handelen. Zij moeten hun veiligheidsplannen en personele inzet daarop inrichten. Aangezien er 
signalen zijn dat EHBO-leveranciers en beveiligingsbedrijven te maken hebben met personeelste-
korten, wordt van organisatoren gevraagd om een garantstelling van hun leveranciers dat zij het 
benodigde personeel ook kunnen leveren. 
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Communicatie aan bezoekers 
De communicatie aan bezoekers voorafgaand en tijdens het evenement is cruciaal voor een veilig 
verloop. Organisatoren moeten uiteen zetten hoe ze zorgen dat bezoekers buiten het  
festivalterrein - en voordat ze hun test- of vaccinatiebewijs hebben getoond - de coronaregels  
volgen en er geen problemen ontstaan op op- of overstaplocaties. Ook moet goed worden gecom-
municeerd met de bezoekers over het reizen naar het evenement, het testbeleid, gebruik van de 
app, de toegangslogistiek en de regels op het terrein. Vanwege de zorgen over problemen met 
middelengebruik - zeker na een lange periode zonder festivals - moeten organisatoren ook uiteen-
zetten hoe ze op hun evenement omgaan met preventie en welke voorzieningen ze hebben ge-
troffen op het gebied van medische hulp. 
 
Geldende regels onverkort van kracht 
Het is niet de bedoeling dat het weer toestaan van evenementen een onevenredige impact heeft 
op de leefbaarheid in de stad. Daarom benadruk ik hier graag dat alle regels en eisen op het gebied 
van geluid, duurzaamheid, bereikbaarheid en op- en afbouw onverkort gelden voor alle organisa-
toren. De vergunningaanvragen worden getoetst aan alle geldende regels. Ook de regels die zijn 
vastgelegd in de locatieprofielen inzake het aantal dagen voor muziekevenementen en de geluids-
normen gelden onverkort.  
 
Organisatoren moeten alle gegevens en plannen zo snel mogelijk, maar ook zo volledig mogelijk 
indienen. De beperkte tijd in het vergunningsproces en het grote aantal aanvragen maakt dat het 
in de praktijk vaak niet mogelijk zal zijn om incomplete stukken of onduidelijke aanvragen tijdig 
aan te laten vullen. De uitkomst kan dan zijn dat een aanvraag niet in behandeling wordt genomen 
of dat geen vergunning wordt verstrekt.  
 
Als een aanvraag compleet is en in behandeling wordt genomen, wordt bij de evenementen die al 
op korte termijn plaatsvinden de zienswijzeperiode verkort. Dat is onvermijdelijk. Dat kan ook  
gelden voor de termijn waarop de vergunning wordt versterkt. Het streven blijft om de vergunning 
op tijd te verstrekken en een eventuele spoedprocedure bij de rechter moet ten allen tijde moge-
lijk blijven. Zorgen van omwonenden en belanghebbenden worden serieus genomen, zorgvuldig 
meegewogen en voldoende geborgd. Tegelijkertijd wordt op deze manier de mogelijkheid gebo-
den om evenementen op korte termijn plaats te laten vinden. 
 
Wat kan voorlopig nog niet? 
Zonder coronatoegangsbewijs moet de veilige afstandsnorm van 1,5 meter gewaarborgd kunnen 
blijven. Met placering op veilige afstand lijkt dit uitvoerbaar. Zonder die verplichte placering en 
zonder de mogelijkheid om de toegang van bezoekers te doseren, gaat dit in de praktijk niet  
werken. De organisator zal die veilige afstand niet kunnen waarborgen en de gemeente of politie 
heeft niet voldoende capaciteit om hier op toe te zien. Dat is de reden waarom dit type evenemen-
ten voorlopig, in ieder geval tot 1 september, niet zal worden toegestaan. In de praktijk betekent 
dit dat aanvragen voor buurtevenementen met die kenmerken niet zullen worden toegestaan. 
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Tenslotte zullen ook de aanvragen voor public viewings van wedstrijden van EURO 2020 (voorlo-
pig) niet worden gehonoreerd. De reden daarvoor is de zeer korte termijn waarop deze plaatsvin-
den, de daarmee veel te korte termijn waarop deze moeten worden beoordeeld en de extra druk 
die dit legt op de capaciteit van gemeentelijk - en politietoezicht. Hier staat gelukkig tegenover 
dat het vanaf 26 juni aanstaande op horecaterrassen onder voorwaarden is toegestaan schermen 
te plaatsen, waardoor de gezamenlijke beleving van de wedstrijden op veilige afstand weer moge-
lijk is.  
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Femke Halsema 
Burgemeester 

 


