Evaluatie evenementenbeleid en evenementenseizoen 2015
Deel II: Locatieprofielen
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Inleiding
Op 23 september 2014 heeft het Algemeen Bestuur van de Bestuurscommissie Oost ervoor gekozen
het evenementenbeleid na afloop van het evenementenseizoen 2015 te evalueren, om zodoende ook
de ervaringen met de eenmalige oplossingen voor evenementen uit het Oosterpark op alternatieve
locaties mee te kunnen wegen.
Er is een stedelijk beleidskader voor evenementen in de maak dat het vigerende evenementenbeleid
van stadsdeel Oost zal vervangen. Dit stedelijke evenementenbeleid zal naar verwachting in het
tweede kwartaal van 2016 worden vastgesteld en zal aansluiten bij de Agenda Groen en het
programma Stad in Balans.
De burgemeester is bevoegd om beleid op te stellen. De onderhavige evaluatie leidt tot de aanpassing
van een aantal locatieprofielen en tot 2 nieuwe locatieprofielen, die aan de burgemeester worden
aangeboden.
Om de locatieprofielen zo actueel mogelijk te maken heeft een evaluatie plaatsgevonden van de
doelstellingen en de beleidsregels van het evenementenbeleid van stadsdeel Oost en het
evenementenseizoen 2015 zoals dat in Oost is verlopen. Deze evaluatie heeft geresulteerd in de brief
van 10 november 2015 aan de burgemeester en de betrokken wethouders, waarin het bestuur van
stadsdeel Oost zijn adviezen met betrekking tot het op te stellen stedelijke evenementenbeleid heeft
verwoord.
De onderhavige notitie vormt het tweede deel van de evaluatie van het evenementenbeleid en het
evenementenseizoen 2015. De notitie begint met een evaluatie van de 15 locatieprofielen die in 2012
zijn vastgesteld. De notitie sluit af met de lijst van locatieprofielen die al dan niet zijn aangepast naar
aanleiding van de evaluatie. Ook zijn er, zoals gezegd, 2 nieuwe locatieprofielen aan de lijst
toegevoegd.
Als onderdeel van de evaluatie zijn digitale enquêtes uitgevoerd onder omwonenden van het
Oosterpark, het Flevopark, Park Frankendael en sportpark Voorland Middenmeer. De analyses van de
enquêteresultaten zijn als bijlagen bij de notitie gevoegd. Ook bijgevoegd zijn de buiten de digitale
enquête om ontvangen meningen van de omwonenden van de betreffende parken en het definitieve
advies van de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) over Appelsap in het
Flevopark.
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I. Evaluatie locatieprofielen
Om nader invulling te geven aan de doelstellingen van het evenementenbeleid, zijn op 18 september
2012, als onderdeel van de kadernota Evenementenbeleid stadsdeel Oost, voor 15 locaties
zogenaamde ‘locatieprofielen’ opgesteld. Deze locatieprofielen geven voor iedere locatie aan wat er
mogelijk is qua evenement, het aantal evenementen op jaarbasis, de duur ervan en de maximale
geluidsbelasting. De locaties zijn gekozen vanwege hun functie en populariteit als locatie voor
evenementen met een buurtoverstijgend karakter (zowel in grootte als met aantallen) en/of de
kwetsbaarheid van de locatie en/of de omgeving. Er is nu 3 evenementenseizoenen met deze 15
locatieprofielen gewerkt. Hieronder worden de 15 locatieprofielen geëvalueerd. Ook de ervaringen uit
2015 met de eenmalige oplossingen voor grote evenementen uit het Oosterpark worden hierbij
betrokken. Een aantal van die grote evenementen vond plaats op locaties die daarvoor volgens de
geldende locatieprofielen niet geschikt waren.
Een belangrijke ervaring uit 2015 is dat bij evenementen met zware bassen deze zware bassen
zodanig kunnen worden aangepast dat ze veel minder overlast veroorzaken. De zware bassen zoals
die voorheen bij uitzondering in het Oosterpark, op Kop Java en op Zeeburgereiland Oostpunt waren
toestaan, worden daarom niet langer toegestaan in het stadsdeel. Dancemuziek blijft toegestaan,
maar de zware bassen onder de 40 hertz moeten daarbij worden weggefilterd.
1. Blijburg
In 2015 zijn Blijburg en het strand naar hun nieuwe locatie op het Centrumeiland van IJburg verhuisd.
Het strandpaviljoen en de kapel van Blijburg zijn geen openbare ruimte, het strand wel. Voor de
duidelijkheid is de naam van het locatieprofiel daarom veranderd in Centrumeiland Strand. In 2013 en
2014 is gebleken dat dit locatieprofiel aan de behoefte voldoet.
Door de verhuizing verandert de naam en de beschrijving van de locatie, maar er is geen reden om
het locatieprofiel te veranderen.
2. Cruquiusweg Binnenevenementen
Het Cruquiusgilde aan de Cruquiusweg 124 heeft een 24-uursvergunning aangevraagd; deze is op
moment van schrijven nog niet verleend. Mocht de vergunning verleend worden, dan wordt het
locatieprofiel dienovereenkomstig aangepast.
3. Diemerpark, sportvelden/evenemententerrein
Op verzoek van de vereniging Vrienden van het Diemerpark is het locatieprofiel ‘Diemerpark, strand’
opgenomen in het locatieprofiel ‘Diemerpark, sportvelden/evenemententerrein’, waardoor de naam
van het laatstgenoemde locatieprofiel verandert in ‘Diemerpark’.
De sportvelden en de speelweide (voorheen: “het evenemententerrein”) worden momenteel opnieuw
ingericht. Begin 2016 is de nieuwe inrichting gereed. Het locatieprofiel is hieraan aangepast. Het
Diemerpark wordt de laatste jaren vaak benut voor hardloop- en wielerevenementen, waarbij het
fietsverkeer tijdelijk omgeleid wordt. In 2015 hebben er drie wielerrondes in het Diemerpark
plaatsgevonden. Hierover zijn klachten geuit over de omleiding van de fietsroutes. Het aantal keren
dat het fietsverkeer over de routes Diemerzeedijk en Dick Hilleniuspad een deel van de dag omgeleid
moet kunnen worden, kent vanzelfsprekend een grens. Maximaal 3 keer per jaar wordt acceptabel
geacht.
4. Diemerpark, strand
Op verzoek van de vereniging Vrienden van het Diemerpark is het locatieprofiel ‘Diemerpark, strand’
opgenomen in het locatieprofiel ‘Diemerpark, sportvelden/evenemententerrein’, waardoor de naam
van het laatstgenoemde locatieprofiel verandert in ‘Diemerpark’.
5. Drieburg
In Drieburg heeft tot op heden geen groot evenement plaatsgevonden terwijl het locatieprofiel dat wel
toelaat. Bij aanvragers lijkt geen behoefte aan deze locatie te zijn. Dit is te verklaren omdat Drieburg
een sportpark is dat zeer intensief gebruikt wordt voor sportactiviteiten. Daarmee is weinig ruimte voor
niet-sportgerelateerde activiteiten.
Het maximaal aantal evenementen per jaar is voor de volledigheid toegevoegd aan het locatieprofiel;
dat geldt ook voor de maximale geluidsniveaus.
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6. Flevopark en omgeving
Voorafgaand aan het festival Appelsap heeft het stadsdeel in het Flevopark een natuuronderzoek
(m.n. vogelschouw), een vleermuizenonderzoek en een bodemonderzoek laten uitvoeren. De
uitslagen waren zodanig dat zij een groot evenement na het broedseizoen niet in de weg stonden.
Op 8 augustus 2015 vond het hiphop festival Appelsap plaats in het Flevopark. Dit grote evenement
(14.500 bezoekers) is naar het oordeel van het stadsdeel en de hulpdiensten goed verlopen. Uit het
bodemonderzoek dat na afloop van het festival is uitgevoerd, bleek het festival geen verandering aan
de bodem te hebben veroorzaakt. Dit betekent dat het Flevopark onder strikte voorwaarden bewezen
geschikt is voor één groot evenement per jaar. Het locatieprofiel wordt dienovereenkomstig
aangepast. Het Flevopark is een park met een hoge natuurwaarde. Derhalve is het voorstel om niet
verder te experimenteren met het park; een meerjarige afspraak met de organisator die zich op deze
plek als een betrouwbare partner bewezen heeft, is wenselijk..
De geluidsnorm die stedelijk geldt voor grote parken en pleinen is passend gebleken. Er is geen reden
om hier van af te wijken. In 2015 heeft voor het eerst een experiment plaatsgevonden met het
verminderen van de zware bassen bij o.a. Appelsap. Dit heeft zeer goed gewerkt. Het aantal klachten
over geluidsoverlast was gering (4 klachten) in vergelijking met voorgaande jaren. De bezoekers van
dit evenement hebben niets gemerkt van de vermindering in zware bassen. Zware bassen onder de
40 Megahertz moeten daarom voortaan worden weggefilterd.
7. Flevoparkbad
In het Flevoparkbad hebben tot het moment van schrijven geen grote evenementen plaatsgevonden.
Aan het locatieprofiel is toegevoegd is dat het park deel uitmaakt van de Hoofdgroenstructuur en dat
zo nodig de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) om advies wordt gevraagd.
8. Haven IJburg
Eind 2015/begin 2016 zullen er 3 nutskasten geplaatst worden. Het beheer van deze kasten wordt
verdeeld onder de watersportvereniging, de markt en de ondernemers. Bij evenementen kunnen deze
ingezet worden in overleg met de beheerders. Dit is opgenomen in het nieuwe locatieprofiel.
9. Jaap Edenbaan
De verwachting is dat de uitbaters van de Jaap Edenbaan een nieuwe omgevingsvergunning
aanvragen. In een omgevingsvergunning zijn maxima opgenomen over het aantal evenementen per
jaar en de geluidsbelasting.
10. Joris Ivensplein
Een detail in het locatieprofiel is aangepast: het woord kerstmarkt is vervangen door het woord
kerstbraderie.
11. Kop Java
Het evenemententerrein Kop Java wordt in de komende tijd bebouwd. Dit heeft tot gevolg dat deze
locatie niet meer dezelfde mensenmassa’s zal kunnen herbergen als voorheen. Het
evenemententerrein Kop Java neemt af in grootte en vervalt daarmee als locatie voor grote
evenementen (> 2000 bezoekers)
12. Middenmeer Voorland
Middenmeer-Voorland is net als Drieburg een sportpark. Echter, Middenmeer-Voorland is groter en
drukker bezet. Dit sportpark, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd in Voorland Middenmeer, was in
2015 de plek waar het dancefestival Loveland van Oranje zich afspeelde, op 2 natuurgrasvelden. Dit
grote evenement (20.000 bezoekers) is naar het oordeel van het stadsdeel en de hulpdiensten goed
verlopen. Dit betekent dat deze locatie gebleken is onder voorwaarden geschikt te zijn voor grote
evenementen. In overleg met deskundigen is bepaald dat er ruimte is voor twee grote nietsportgerelateerde activiteiten per jaar.Het locatieprofiel wordt dienovereenkomstig aangepast.
Tijdens Koningsdag moet het treinstation Science Park af te sluiten zijn. Gebruik van sportpark
Voorland Middenmeer voor een groot evenement tijdens Koningsdag betekent dat het sportpark
maximaal 2 weekenden niet beschikbaar is voor sport.
De geluidsnorm die stedelijk geldt voor grote parken en pleinen is passend gebleken. Er is geen reden
om hier van af te wijken. In 2015 heeft voor het eerst een experiment plaatsgevonden met het
verminderen van de zware bassen bij Loveland van Oranje. Dit heeft zeer goed gewerkt. Het aantal
klachten over geluidsoverlast was gering (6 klachten) in vergelijking met voorgaande jaren.
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De bezoekers van dit evenement hebben niets gemerkt van de vermindering in zware bassen. Zware
bassen onder de 40 Megahertz moeten daarom voortaan worden weggefilterd.
13. Oosterpark
In het Oosterpark zijn maximaal 5 grote evenementen per jaar toegestaan. In 2015 hebben er
vanwege de uitvoering van het project Verdubbeling Oosterpark geen grote evenementen
plaatsgevonden. De grote evenementen Loveland van Oranje, Keti Koti Festival, Roots Open Air,
Appelsap en Intreeweek UvA, die in eerdere jaren in het Oosterpark plaatsvonden, hebben in 2015
elders plaatsgevonden.
Ten aanzien van het Keti Koti festival dient te worden opgemerkt dat dit festival erg groot is geworden
qua bezoekers. De 50.000 bezoekers die dit festival in het Museumplein in 2015 trok, kan het
Oosterpark moeilijk aan.
Sinds de renovatie van het park is het gebied rond de muziekkoepel door de grote betonnen, met
aarde gevulde, cirkels die om de boomwortels zijn geplaatst minder geschikt voor het houden van
grote evenementen dan voor de renovatie. Daarnaast is het recent ingezaaide gazon kwetsbaar en
moeten de bomen nog aarden. Derhalve dienen de evenementen in 2016 zoveel mogelijk gebruik te
maken van het asfalt.
Spreiding van evenementen is een middel om de lusten en lasten van grote evenementen beter over
de stad te spreiden. Deze notie is een doelstelling uit het stedelijke programma Stad in Balans.
Daarnaast is er met de Vereniging Vrienden van het Oosterpark afgesproken dat er een voorstel zou
komen om geen grote besloten evenementen meer toe te staan in het Oosterpark. Het Oosterpark is
het meest intensief gebruikte park van Oost. Alles overwegend zou daarom het park minder zwaar
belast moeten worden met evenementen. Dit zou moeten uitmonden in maximaal twee grote
evenement met een zware geluidsbelasting. Het locatieprofiel wordt dienovereenkomstig aangepast.
In 2015 heeft elders voor het eerst een experiment plaatsgevonden met het verminderen van de
zware bassen. Dit heeft zeer goed gewerkt. Het aantal klachten over geluidsoverlast was gering in
vergelijking met voorgaande jaren.
De bezoekers van de betreffende evenementen hebben niet aangegeven dat zij een tekort aan
bassen hebben ervaren. Zware bassen onder de 40 Megahertz moeten daarom voortaan worden
weggefilterd.
14. Park Frankendael
In 2015 hebben de evenementen Holland Festival (opera op groot scherm), Roots Open Air en
Intreeweek UvA, die in eerdere jaren in het Oosterpark plaatsvonden, in Park Frankendael
plaatsgevonden. Deze evenementen zijn naar het oordeel van het stadsdeel en de hulpdiensten goed
verlopen. Er zijn geen klachten binnengekomen over deze evenementen. Park Frankendael levert
met 10 Pure Markten per jaar al zijn bijdrage aan de spreiding van de lusten de lasten van
evenementen in het stadsdeel. Het locatieprofiel wordt daarom niet aangepast wat betreft het
maximale aantal evenementen en de maximale geluidsbelasting.
15. Zeeburgereiland Oostpunt
In 2015 hebben op deze locatie twee evenementen met zware geluidsbelasting plaatsgevonden:
Magneetfestival en Vrijland. Vóór 2015 vond alleen Magneetfestival op deze locatie plaats.
Noemenswaardig is ook het experiment met het verminderen van de zware bassen in 2015. Dit heeft
zeer goed gewerkt.
Er waren in 2015 geen klachten over geluidsoverlast. De bezoekers van dit evenement hebben niets
gemerkt van een vermindering van zware bassen. Zware bassen onder de 40 Megahertz moeten
daarom voortaan worden weggefilterd.
Enquêtes
In september zijn digitale enquêtes gehouden onder omwonenden van de locaties waar de uit het
Oosterpark verhuisde evenementen hebben plaatsgevonden. De respons was laag, met name voor
Flevopark (5%) en Park Frankendael (6%). De respons voor het Oosterpark (8%) en Voorland
Middenmeer (10%) ligt in de buurt van wat bij dit type enquêtes mag worden verwacht (huis-aanhuisverspreiding van een uitnodiging tot deelname, geen aanschrijving op naam). De resultaten geven
een indicatie van de mening van de omwonenden. Alle benaderde omwonenden hebben de
mogelijkheid gehad om digitaal hun mening te geven; de overgrote meerderheid heeft daar geen
gehoor aan gegeven. De dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek, die de enquêtes voor het
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stadsdeel heeft uitgevoerd, gaat ervan uit dat voor deze groep geldt dat het belang van het onderwerp
niet groot genoeg was om de enquête in te vullen.
Naar aanleiding van de evaluatie zetten we nog meer in op spreiding van de lusten en de lasten van
evenementen. Dit komt tot uitdrukking in de herziene en nieuwe locatieprofielen. Zo wordt de overlast
die omwonenden ervaren door de gedeeltelijke afsluiting van een park gespreid en tot maximaal
eenmaal per jaar beperkt.
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IV. Herziene en nieuwe locatieprofielen
Hieronder vindt u de herziene en nieuwe locatieprofielen van stadsdeel Oost. Wijzigingen ten opzichte
van de locatieprofielen zoals die in 2012 zijn vastgesteld, zijn aangegeven in rood. U treft hieronder
ook 2 nieuwe locatieprofielen aan, te weten Ed Pelsterpark en Park Somerlust.
In de locatieprofielen is sprake van kleine, middelgrote en grote evenementen. In dit kader is de
betekenis van deze termen als volgt:
Groot: meer dan 2.000 bezoekers/ deelnemers tegelijkertijd aanwezig.
Middelgroot: tussen de 500 en 2.000 bezoekers/deelnemers tegelijk aanwezig.
Klein: minder dan 500 bezoekers/deelnemers tegelijkertijd aanwezig.
In de locatieprofielen is eveneens sprake van evenementen met zware, middelzware, lichte en
minimale geluidsbelasting. In dit kader is de betekenis van deze termen als volgt:
Zwaar: 90-100 dB(A) en 105-115 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron.
Middelzwaar: 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron.
Licht: 75 dB(A) en 90 dB(C) op 25 meter van het podium of de geluidsbron.
Minimaal: niet uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden.
De maximale aantallen evenementen die in de locatieprofielen genoemd worden zijn grotendeels
theoretische maxima. Dat wil zeggen dat deze maxima in de praktijk niet zullen worden bereikt. De
reden waarom de maxima toch genoemd worden, is dat daarmee duidelijkheid wordt geschapen met
betrekking tot de absolute grenzen die aan evenementen worden gesteld.
Het weren van zware bassen is en blijft in Oost het uitgangspunt.
Zware bassen
In 2015 heeft voor het eerst een experiment plaatsgevonden met het verminderen van de zware
bassen bij de evenementen Loveland van Oranje, Pacha en Appelsap. Dit heeft zeer goed gewerkt.
Het aantal klachten over geluidsoverlast tijdens Loveland van Oranje, Pacha en Appelsap was gering,
De bezoekers van deze evenementen hebben niet aangegeven dat zij een vermindering in bassen
hebben ervaren.
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1. Centrumeiland Strand

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Overige aandachtspunten

Zandstrand aan het IJmeer, op het Centrumeiland, IJburg, vlak bij de
brug en ontsluiting naar Muiden en Weesp. Op het terrein bevinden zich
het strandpaviljoen en de kapel van Blijburg (voor feesten en
vergaderingen). In de zomer trekt het strand veel publiek, uit heel
Amsterdam, vooral bij mooi weer. Het strand is omgeven door een hek
met een toegangspoort.
Fietsers kunnen voorbij de toegangspoort van Blijburg hun fiets stallen.
Per openbaar vervoer bereikbaar vanaf CS met tramlijn 26 (eindhalte)
en vanaf station Bijlmer ArenA met bus 66. Nachtbus 359 rijdt van
Blijburg naar CS. Loopafstand tot de halte ongeveer 500 meter.
Bij het strand is parkeergelegenheid voor ongeveer 300 auto’s. Bij mooi
weer zijn deze plekken bezet.
Het strand biedt ruimte voor kleine, middelgrote en grote evenementen.
In de huidige functie als stadsstrand is de locatie ingericht om plaats te
bieden aan maximaal 3.000 bezoekers tegelijkertijd. De
evenementenprogrammering moet gebeuren in goed overleg met de
uitbaters van het strandpaviljoen en de kapel.
Geen auto’s van bezoekers of deelnemers op het strand.
In het bestemmingsplan van IJburg is niets opgenomen over
evenementen op deze locatie.
Maximaal 5 kleine, middelgrote of grote evenementen die het hele
1
strand gebruiken, waarvan er maximaal 3 ruimtelijk relevant mogen
zijn.Er zijn weinig direct omwonenden, maar het geluid draagt ver over
het water.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Flora en Faunawet.

Natuurwaarden (vanwege nabijgelegen Natura 2000)

1

Ruimtelijk relevante evenementen zijn evenementen met een (jaarlijks) terugkerend karakter (niet incidenteel) en/of
evenementen van enkele dagen (niet kortdurend).
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2. Cruquiusweg Binnenevenementen

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar
Overige aandachtspunten

Vanaf de rotonde aan het einde van de Van Lohuizenlaan tot aan het
einde van de Cruquiusweg ligt een aantal loodsen waarin evenementen
kunnen plaatsvinden.
Het gebied is slecht bereikbaar per openbaar vervoer. Loopafstand tot
haltes bus 22 en bus 37 bedraagt tenminste 1.000 meter.
Er is beperkt parkeergelegenheid, maar die is in de eerste plaats
bestemd voor werkverkeer. Het gebied is ook bereikbaar per boot.
Dit industrieterrein wordt momenteel en in de komende jaren
getransformeerd tot werk-woongebied. De loodsen zijn niet voorzien
van geluidsisolatie. Tijdelijk kunnen de loodsen gebruikt worden voor
relatief kleinschalige evenementen die weinig geluidsoverlast
veroorzaken, zoals theatervoorstellingen. Door het ontbreken van
geluidsisolatie zijn dancefeesten en nachtelijke feesten in de loodsen
niet mogelijk.
Er zijn weinig direct omwonenden, maar het geluid draagt ver over het
water.
De loodsen waarin evenementen plaatsvinden dienen te voldoen aan de
geldende geluidsnormen en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
2008 (Gebruiksbesluit) voor bijeenkomstfuncties.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Niet van toepassing.
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3. Diemerpark

Locatie en bereikbaarheid

Sportpark IJburg ligt aan de westkant van het Diemerpark, een
stadspark met hoge natuurwaarde (weidelandschap met grasland,
moeras, ruigte en bos), nabij de ecologische hoofdverbinding en deel
uitmakend van de Hoofdgroenstructuur. Het sportpark heeft zes
kunstgrasvelden en twee tijdelijke clubgebouwen. De bouw van de
definitieve clubgebouwen staat gepland over een aantal jaar. De
sportvelden zijn voorzien van verlichting. Het sportpark is eigendom van
het stadsdeel. De sportactiviteiten vinden plaats in de periode van
september tot en met mei.
Tussen het sportpark en de theaterheuvel ligt aan weerszijden van
het Jan Beijerpad een natuurgrasveld: de speelweide. Op de top van de
heuvel staan enkele langgerekte betonnen banken.
Aan het Han Rensenbrinkpad, aan de rand van het Diemerpark, ligt een
zandstrand. Het strand is ongeveer 5.000 m2 groot.

Karakter/evenementenprofiel

Het Diemerpark is het beste per fiets te bereiken, via de Nesciobrug of
het Grote of Kleine Rieteiland. Per openbaar vervoer is het bereikbaar
met tram 26 en buslijn 66. Loopafstand tot de halte ongeveer 1.000
meter. Het strand is ook bereikbaar per boot. Bij Sportpark IJburg wordt
een parkeerterrein met 42 parkeerplaatsen aangelegd. Dit
parkeerterrein is alleen op wedstrijddagen open en alleen toegankelijk
voor bezoekende clubs. De parkeergarage van winkelcentrum IJburg,
met circa 110 parkeerplaatsen, ligt op ongeveer 1.000 meter
loopafstand.
De speelweide is geschikt voor kleine en middelgrote evenementen met
een overwegend buurt- dan wel wijkgerichte uitstraling. Op de
kunstgrasvelden kunnen ook evenementen plaatsvinden, mits de
kunstgrasvelden worden afgedekt met een goede dekvloer.
Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te zijn, aansluitend bij
het karakter van het park en de voorkeuren van de diverse
11

bevolkingsgroepen in de buurt. Reclame door organisatoren, sponsoren
en overige commerciële partijen mag niet overheersend zijn en moet
passen bij de aard en omvang van het evenement.

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Overige aandachtspunten

Er zijn weinig direct omwonenden, maar het geluid draagt ver over het
water.
Geen verankering in de grond.
Niet graven.
Geen open vuur.
Rekening houden met natuurwaarden van het gebied.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de parkbeheerder.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Maximaal 3 middelgrote evenementen op sportpark IJburg/de
speelweide.
Maximaal 3 middelgrote evenementen op het strand.
Het aantal kleine evenementen wordt niet gelimiteerd.
Maximaal 3 keer per jaar mogen de doorgaande fietspaden Dick
Hilleniuspad en de Diemerzeedijk voor een evenement worden
omgeleid.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Flora en Faunawet.
Een evenement en de op- en afbouw ervan mogen de competities en
inhaalwedstrijden niet hinderen. Tussen half mei en half juni liggen de
meeste mogelijkheden om evenementen te faciliteren. Op een dag als
Koningsdag wordt er niet gesport en kan er een evenement
plaatsvinden.
Evenementen kunnen ook op de kunstgrasvelden plaatsvinden, mits
deze worden afgedekt met een goede dekvloer.
Het Diemerpark is onderdeel van het fiets- en wandelnetwerk.
Rekening houden met het aanwezige meubilair.
Rekening houden met natuurwaarden van het gebied; het Diemerpark
maakt deel uit van de ecologische hoofdstructuur.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
Geen zware geluidsbelasting tijdens het broedseizoen.
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4. Drieburg

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Dit sportpark ligt tussen De Nieuwe Ooster, de Weespertrekvaart en de
Kruislaan. Het bestaat uit 13 (kunst)grasvelden en een tenniscourt. De
totale oppervlakte van de (kunst)grasvelden bedraagt ongeveer 13 ha
(130.000 m2). Het sportpark is eigendom van het stadsdeel.
Sportpark Drieburg is per openbaar vervoer bereikbaar met diverse
buslijnen. Trein- en metrostation Amstel is op 1.500 meter afstand. Aan
de Kruislaan zijn parkeerplaatsen aanwezig.
Sport heeft op de sportvelden altijd voorrang.
Sportpark Drieburg is geschikt voor kleine, middelgrote en grote
evenementen.
Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te zijn, aansluitend bij
de voorkeuren van de diverse bevolkingsgroepen in de buurt. Reclame
door organisatoren, sponsoren en overige commerciële partijen mag
niet overheersend zijn en moet passen bij de aard en omvang van het
evenement.
Er zijn weinig direct omwonenden. Op de kunstgrasvelden is verlichting
aanwezig. Op de natuurgrasvelden is geen verlichting aanwezig.
Niet van toepassing.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Het maximale aantal evenementen is gerelateerd aan de
geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van zwaar tot licht.
Zwaar:
1 evenement per jaar met 95-100 dB(A) en 110-115 dB(C) op 25 meter
2
van het podium of de geluidsbron.
Middelzwaar:
4 evenementen per jaar met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.
Licht:
12 evenementen per jaar met 75 dB(A) en 90 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.

2

Dit is de huidige norm van de Omgevingsdienst zoals die geldt voor “grote pleinen en parken”.
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Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Overige aandachtspunten

Een evenement en de op- en afbouw ervan mogen de competities en
inhaalwedstrijden niet hinderen. Tussen half mei en half juni liggen de
meeste mogelijkheden om evenementen te faciliteren. Op een dag als
Koningsdag wordt er niet gesport en kan er een evenement
plaatsvinden.
Evenementen kunnen ook op de kunstgrasvelden plaatsvinden, mits
deze worden afgedekt met een goede dekvloer.
Rekening houden met het aanwezige meubilair.
Er mag niets in de grond verankerd worden.
De natuurgrasvelden hebben van medio juni tot medio augustus een
inzaai- en herstelperiode.
Aan de rand van dit terrein bevindt zich een ondergrondse gasleiding.
Deze staat het gebruik van dit terrein als locatie voor sport en
evenementen niet in de weg.3
Tijdens een groot evenement dienen de hiervoor gebruikte velden met
hekken van de overige velden te worden afgescheiden.
Aanvragen voor evenementen worden overlegd met sportparkbeheer.
Ten aanzien van de veiligheid:
De velden hebben een beperkt aantal toe- en uitgangen.
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
De enige route voor vrachtverkeer naar het terrein gaat door een
woonwijk.

3

Bij de toetsing of een risicovolle activiteit op een bepaalde plek mag plaatsvinden en wat in de directe omgeving ervan
gebouwd mag worden, wordt uitgegaan van het zogenaamde plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de
berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtsreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat
hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Sportactiviteiten en het houden van evenementen zijn voorbeelden van
niet permanent verblijf en zijn daarom gewoon mogelijk, omdat het risico verwaarloosbaar klein is.
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5. Ed Pelsterpark

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal evenementen per jaar
Overige aandachtspunten

Dit park ligt op Haveneiland West op IJburg, en vormt
daar een intensief gebruikte openbare ruimte. De totale
oppervlakte bedraagt ongeveer 8700 m²
Het Ed Pelsterpark is per openbaar vervoer bereikbaar
met tram 26 en bus 66.
Het Ed Pelsterpark is geschikt voor kleine
evenementen. De akoestiek van het park is zodanig dat
geluid op de gevels van de omliggende huizen
weerkaatst. Het park is daarom alleen geschikt voor
evenementen met geen tot lichte geluidsbelasting. Er
geldt een maximale eindtijd van 20.00 uur voor
evenementen. Hiervan kan beargumenteerd worden
afgeweken.
Niet van toepassing.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over
evenementen op deze locatie.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze
locatie per aanvraag maatwerk geleverd.
Rekening houden met het aanwezige meubilair.
Er mag niets in de grond verankerd worden.
Initiatiefnemer dient omwonenden en maatschappelijke
organisaties aan het park altijd te informeren en zoveel
als mogelijk te betrekken.
Ten aanzien van de veiligheid:
Het park ligt in een kinderrijke, dichtbebouwde,
stedelijke omgeving. Kinderen steken veelvuldig over
en er is intensief gebruik van het park.
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6. Flevopark en omgeving

Locatie en bereikbaarheid

Stadspark gelegen aan het Nieuwe Diep, ten noorden van het Science
Park. Het is een park met struinnatuur en een hoge natuurwaarde. Het
park maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur. Het park bestaat uit
een aantal weides en waterpartijen met eilanden, doorsneden door fietsen, wandelpaden. De nabijgelegen voorzieningen Jeugdland en
sportpark Valentijnkade bieden ook kansen voor het organiseren van
evenementen.
De joodse begraafplaats, die ook in het park ligt, is vooralsnog slechts
op enkele dagen per jaar voor het publiek toegankelijk.
Evenementen in het park vinden bij voorkeur plaats rondom de vijver.
Het park is in principe slechts toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het park is per openbaar vervoer bereikbaar via diverse tram- en
buslijnen die om het park lopen. Loopafstand tot de halte bedraagt
ongeveer 50 meter. Op 1.200 meter afstand ligt treinstation Science
Park.
Grootschalige parkeervoorzieningen zijn niet aanwezig in de directe
omgeving. Wel is er ’s avonds en in het weekend parkeergelegenheid in
het Science Park.

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Er zijn weinig direct omwonenden.
Het Flevopark is geschikt voor kleine, middelgrote en grote
evenementen. Het park heeft geen verlichting en er zijn geen
nutsvoorzieningen. Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te
zijn, aansluitend bij de voorkeuren van de diverse bevolkingsgroepen in
de buurt. Deze evenementen mogen de fysieke staat van het park niet
onherstelbaar aantasten en mogen het reguliere gebruik van het park
niet volledig belemmeren.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Op de 2 grote velden die aan de vijver grenzen: geen hoge of zware
objecten binnen 3 meter van de kroon van bomen.
Elders in het park: geen hoge of zware objecten binnen 1,5 meter van
de kroon van bomen.
Geen objecten in/aan bomen hangen.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de parkbeheerder.
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Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Verankeren alleen in overleg met de parkbeheerder.
Rekening houden met natuurwaarden van het gebied.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Het maximaal aantal evenementen is gerelateerd aan de
geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van zwaar tot licht.
Zwaar:
1 evenement per jaar met 95-100 dB(A) en 110-115 dB(C) op 25 meter
4
van het podium of de geluidsbron.
Middelzwaar:
4 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Licht:
12 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
5

Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Het totale aantal evenementen per jaar voor Flevopark en Flevoparkbad
gezamenlijk mag niet uitkomen boven het maximum dat geldt voor één
van beide locaties.
Overige aandachtspunten

Flora en Faunawet.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
Geen grote evenementen of zware geluidsbelasting tijdens het
broedseizoen.

4

Dit is de huidige norm van de Omgevingsdienst zoals die geldt voor “grote pleinen en parken”.
Van een minimale geluidsbelasting is sprake als de geluidswaarden niet uitkomen boven een langdurig gemiddelde van 50
dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur, van 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur, en van 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.
5
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7. Flevoparkbad

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Het Flevoparkbad is een buitenzwembad gelegen aan het Nieuwe Diep,
in de noordelijke punt van het Flevopark. Het park maakt deel uit van de
Hoofdgroenstructuur.
Het is open van eind april tot en met begin september. Tijdens het
zwemseizoen is het zwembad dagelijks open van 10.00 tot 17.30 uur.
Op werkdagen warmer dan 25 graden is het bad van 10.00 tot 19.00 uur
open.
Met name de grote zonneweiden en de goed gesorteerde
horecavoorzieningen maken het Flevoparkbad interessant als
evenementenlocatie. In en om het zwembad is geen verlichting
aanwezig.
Het zwembad is per openbaar vervoer bereikbaar via diverse tram- en
buslijnen (eindpunt tram 7 en 14). Loopafstand tot de halte bedraagt
ongeveer 20 meter. Camping Zeeburg ligt tegenover het zwembad, aan
de andere kant van de Amsterdamsebrug.
Parkeergelegenheid in de buurt van het Flevoparkbad is beperkt.
In het Flevoparkbad zijn op een warme zomerdag ruim 4.000 bezoekers
tegelijkertijd aanwezig, met alle overlast van dien voor de omgeving.
Daarom wordt het ook geschikt geacht voor kleine, middelgrote en grote
evenementen. Het is alleen beschikbaar als evenemententerrein
wanneer het niet als zwembad in gebruik is, dat wil zeggen vlak voor en
vlak na het zwemseizoen. Het zwemseizoen loopt van eind april tot
begin september.
Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te zijn, aansluitend bij
de voorkeuren van de diverse bevolkingsgroepen in de buurt.Er zijn
weinig direct omwonenden.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Geen hoge of zware objecten binnen 1,5 meter van de kroon van
bomen.
Geen objecten in/aan bomen hangen.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de parkbeheerder.
Verankeren alleen in overleg met de parkbeheerder.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Maximaal 5 grote evenementen (> 2.000 bezoekers/deelnemers op het
drukste moment) per jaar, waarvan er maximaal 3 ruimtelijk relevant
mogen zijn.
Daarnaast is het maximaal aantal evenementen gerelateerd aan de
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geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van middelzwaar tot licht.
Middelzwaar:
5 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Licht:
12 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Het totale aantal evenementen per jaar voor Flevopark en Flevoparkbad
gezamenlijk mag niet uitkomen boven het maximum dat geldt voor één
van beide locaties.
Overige aandachtspunten

Flora en Faunawet.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
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8. Haven IJburg

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Bestemmingsplan

Maximaal aantal
evenementen per jaar
Overige aandachtspunten

De haven van IJburg op Haveneiland Oost is in korte tijd een van de
populairste plekken op IJburg geworden. Dat is niet verwonderlijk, want
zijn ligging is erg fraai. Er zijn ligplaatsen voor ca. 120 kleinere
pleziervaartuigen en 3 aanlegplaatsen voor grotere schepen. Rondom
deze binnenhaven bevinden zich diverse horecagelegenheden met
terrassen, winkels en kantoorpanden. De kade is voorzien van
klinkerbestrating. De totale oppervlakte bedraagt 1.500 m².
De kade ligt op 150 meter van de IJburglaan, de belangrijkste
doorgaande route op IJburg voor zowel voetgangers, fietsers en auto’s,
als het openbaar vervoer.
De haven van IJburg is per openbaar vervoer bereikbaar met tram 26
en buslijn 66. Loopafstand tot de halte bedraagt ongeveer 200 meter.
De haven is vanzelfsprekend ook bereikbaar per boot.
De haven van IJburg is geschikt voor kleine en middelgrote
evenementen met een overwegend buurt-, dan wel wijkgerichte
uitstraling. De haven is met name geschikt voor kleine evenementen
met een nautisch karakter, zoals de intocht van Sinterklaas op IJburg en
het Open Havenfestival IJburg.
Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te zijn, aansluitend bij
de voorkeuren van de diverse bevolkingsgroepen in de buurt.
Er zijn direct omwonenden en het geluid draagt ver over het water.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de parkbeheerder.
De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat er toezicht wordt
gehouden aan de waterkant.
De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat er reddingsmiddelen
aanwezig zijn voor te water geraakte personen.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Eind 2015/begin 2016 zullen er 3 nutskasten geplaatst worden. Het
beheer van deze kasten wordt verdeeld onder de watersportvereniging,
de markt en de ondernemers. Bij evenementen kunnen deze ingezet
worden in overleg met de beheerders.
Flora en Faunawet.
Natuurwaarden (vanwege nabijgelegen Natura 2000).
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9. Jaap Edenbaan

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per
jaar
Overige aandachtspunten

De Jaap Edenbaan ligt in een stedelijke woonbuurt en bestaat uit een
binnen- en een buitenruimte. Evenementen kunnen plaatsvinden in de
binnen- en de buitenruimte. De totale oppervlakte van de binnenruimte
(evenementenhal) is 3.750 m2. De totale oppervlakte van het
buitenterrein is circa 4,5 hectare.
De Jaap Edenbaan is met diverse buslijnen en tramlijn 9 bereikbaar. De
Jaap Edenbaan ligt op 400 meter van treinstation Science Park. De
Jaap Edenbaan zelf beschikt over 30 parkeerplaatsen. In de omgeving
is parkeergelegenheid voor 432 auto’s (Kruislaan/Radioweg: 222
parkeerplaatsen; Voorlandpad: 210 parkeerplaatsen).
De locatie is geschikt voor kleine, middelgrote en grote evenementen.
Er zijn weinig direct omwonenden. Op de buitenbaan is verlichting
aanwezig.
Alle evenementen in de binnen- en de buitenruimte moeten voldoen aan
de geldende milieuvergunning.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
De vigerende omgevingsvergunning stelt maxima aan het aantal
evenementen per jaar en de geluidsbelasting.
Niet van toepassing.
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10. Joris Ivensplein

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar
Overige aandachtspunten

Stedelijk plein in dichtbebouwde buurt. Rondom het plein bevinden zich
woningen en een aantal winkels. Het plein is voorzien van
klinkerbestrating aan de binnenzijde en 2 grasvelden aan de buitenzijde.
De oppervlakte van de klinkerbestrating bedraagt ruim 2.800 m².
Het plein ligt op 100 meter van de IJburglaan, de belangrijkste
doorgaande route op IJburg voor zowel voetgangers, fietsers en auto’s,
als het openbaar vervoer.
Het Joris Ivensplein is per openbaar vervoer bereikbaar met tram 26 en
buslijn 66. Loopafstand tot de halte bedraagt ongeveer 200 meter.
De parkeergarage van winkelcentrum IJburg, met circa 110
parkeerplaatsen, ligt aan het plein.
Het Joris Ivensplein is geschikt voor kleine evenementen met een
overwegend buurt-, dan wel wijkgerichte uitstraling. Het plein wordt
onder andere gebruikt voor een klein circus, een kermis en een
kerstbraderie.
Het evenementenaanbod dient zo divers mogelijk te zijn, aansluitend bij
de voorkeuren van de diverse bevolkingsgroepen in de buurt.
Een jaarlijkse terugkerende kermis op deze locatie is vooralsnog geen
probleem.
Er zijn direct omwonenden.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Geen hoge of zware objecten binnen 1,5 meter van de kroon van
bomen
Geen objecten in/aan bomen hangen.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden, op het gras/gazon
(tijdens op en afbouw) alleen in overleg met de parkbeheerder
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Evenementen mogen geen belemmering vormen voor het doorgaand
fietsverkeer en voetgangers.
Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig.
Ten aanzien van de veiligheid:
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Rekening houden met het vrijhouden van de in- en uitgangen van de
winkels en woningen rondom het plein.
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11. Kop Java

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften

Het westelijke uiteinde van het Java-eiland, de zogenoemde kop,
bestaat uit 20.000 m2 gras en asfalt, met een prachtig uitzicht op de
stad. Het terrein is aan drie zijden omringd door diep water en grenst
aan de oostkant aan een woonwijk. Op het terrein bevinden zich een
speeltuin en een gebouw waarin een basisschool en kinderopvang zijn
gehuisvest. Binnenkort wordt ook een hotel op het terrein gevestigd.
De invulling van de Kop Java is daarmee deels bepaald. Waar dat nog
niet het geval is, blijft het een evenemententerrein.
De Kop Java ligt op 15 minuten lopen van het Centraal Station, aan het
eind van de Jan Schaeferbrug. Bus 48 heeft er een halte. Tram 26 stopt
op de Piet Heinkade, vlak bij de Jan Schaeferbrug.
Parkeergelegenheid in de buurt is beperkt.
Sinds 2000 is de kop van het Java-eiland aangewezen als tijdelijk
Amsterdams evenemententerrein. Het terrein is grootstedelijk gebied.
Stadsdeel Oost verleent evenementenvergunningen en verhuurt het
terrein.
Er mogen kleine en middelgrote evenementen plaatsvinden op de Kop
Java.
Er zijn weinig direct omwonenden, maar wel veel omwonenden op enige
afstand en het geluid draagt ver over het water. De minimale afstand tot
woningen bedraagt zo’n 60 meter.
De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat:
1. in alle publicitaire uitingen wordt geadviseerd dat bezoekers te voet,
op de fiets, dan wel met het openbaar vervoer het evenement te
bezoeken;
2. een fietsenstalling aanwezig is en dat hiervoor afdoende toezicht
aanwezig is;
3. er toezicht wordt gehouden aan de zogenaamde waterkant;
4. de aangebrachte verlichting op generlei wijze verblindend of
misleidend kan zijn voor de passerende scheepvaart;
5. de scheepvaartverlichting aan de westkant van het
evenemententerrein Kop Java niet wordt beschadigd, dan wel wordt
afgedekt;
6. de maximaal toegelaten belasting van het evenemententerrein Kop
Java niet overschreden wordt;
7. er reddingsmiddelen aanwezig zijn voor te water geraakte personen.
8. er tussen 08.00 en 08.30 uur en 15.00 en 15.30 uur (op woensdag
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12.00 en 12.30 uur) geen aan- en afvoer van groot materieel
plaatsvindt.
9. de overlast voor de op het terrein aanwezige basisschool, de
kinderopvangopvang en het hotel zoveel mogelijk beperkt wordt.

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Daarnaast gelden volgende regels:
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de groenbeheerder.
Verankeren alleen in overleg met de groenbeheerder.
De gemeenteraad van Amsterdam heeft het terrein als
evenemententerrein aangewezen.
Het maximaal aantal evenementen is gerelateerd aan de
geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van middelzwaar tot licht.
Middelzwaar:
5 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Licht:
12 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.

Overige aandachtspunten

Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Er zijn nutsvoorzieningen aanwezig:
1 x wateraansluiting
1 x stroomkast
1 x rioolaansluiting
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12. Oosterpark

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Het Oosterpark ligt in het noordwesten van het stadsdeel, tegen de
grens met stadsdeel centrum. Het wordt omgeven door de straten
Oosterpark, Mauritskade en Linnaeusstraat. Het park bestaat uit een
aantal weides en waterpartijen met eilanden, doorsneden door fiets- en
wandelpaden. Het park maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur.
Verspreid in het park bevinden zich diverse sculpturen, zoals het
Nationaal Monument Slavernijverleden en De Schreeuw. Het
Tropenmuseum ligt in de noordoosthoek van het park.
Het park is in principe slechts toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het park is per openbaar vervoer bereikbaar via diverse tram- en
buslijnen die om het park lopen. Parkeergelegenheid in de buurt van het
park is zeer beperkt.
Stadspark in Engelse landschapsstijl. Het park is circa 12 ha groot en
was in 1891 het eerste grote park dat door de gemeente Amsterdam
werd aangelegd.
Er mogen kleine, middelgrote en grote evenementen plaatsvinden in het
Oosterpark. Deze evenementen mogen de fysieke staat van het park
niet onherstelbaar aantasten. Evenementen in het park vinden bij
voorkeur plaats bij de muziekkoepel. Bij grootschalige evenementen kan
ook de rest van het park worden gebruikt. De
evenementenprogrammering moet gebeuren in goed overleg met
buurtbewoners, instellingen (zoals het Tropenmuseum, OLVG),
ondernemers (zoals hotel Arena, Tropenhotel), de parkenmanager en
de parkbeheerder.

Voorschriften

Er zijn direct omwonenden. De minimale afstand tot woningen bedraagt
25 meter.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Geen hoge of zware objecten binnen 1,5 meter van de kroon van
bomen.
Geen objecten in/aan bomen hangen.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7000 kg), op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) alleen met
goedkeuring van de parkbeheerder.
Verankeren alleen in overleg met de parkbeheerder.
Het reguliere gebruik van het Oosterpark is zo intensief, dat het park de
extra belasting die evenementen betekenen moeilijk aankan.
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Bestemmingsplan

Maximaal aantal
evenementen per jaar

Er mogen dan ook geen grote evenementen plaatsvinden met een
besloten karakter. Ook mag er geen grote kermis plaatsvinden. Een
kleine kinderkermis (voor 12-) rond de muziekkoepel van maximaal 1
week inclusief op- en afbouw is wel toelaatbaar.
In het bestemmingsplan is opgenomen dat er maximaal 5 evenementen
van 6.000 of meer gelijktijdig aanwezige bezoekers mogen
plaatsvinden. Het bestemmingsplan dient te zijner tijd te worden
aangepast aan het nieuwe locatieprofiel.
Het maximale aantal evenementen is gerelateerd aan de
geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van zwaar tot licht.
Zwaar:
2 evenementen per jaar met 90 dB(A) en 105 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.
Middelzwaar:
3 evenementen per jaar met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.
Licht:
12 evenementen per jaar met 75 dB(A) en 90 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.

Overige aandachtspunten

Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Flora en Faunawet.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
Ten aanzien van de veiligheid:
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten. De Linnaeusstraat is een
uitrukroute voor de brandweer.
Rekening houden met gebruikelijke drukte in het park en in de directe
omgeving.
Rekening houden met het vrijhouden van de in- en uitgangen van het
park en direct aanliggende gebouwen.
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13. Park Frankendael

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Stadspark van 10 ha (100.000 m2), begrensd door Middenweg,
Kamerlingh Onneslaan, Hugo de Vrieslaan en Nobelweg.
Het park is in principe slechts toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Het park is per openbaar vervoer bereikbaar via diverse tramlijnen die
om het park lopen. Er is weinig parkeergelegenheid in de buurt van het
park.
Frankendael is Amsterdams enige overgebleven 17e-eeuwse
buitenplaats. Het park is tussen 1998 en 2007 opnieuw aangelegd en
heeft onder meer een historische stijltuin, twee botanische tuinen (de
heemtuin en de Springertuin), een zonneweide en moeras. Het park
maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur. Het water dat het groen
6
omzoomt maakt onderdeel uit van het Ecolint. In het park broeden
ooievaars (sinds 2001) en ijsvogels. In de noordoosthoek van het park
staat het imposante Huize Frankendael uit 1680, waar regelmatig
culturele evenementen worden georganiseerd. In het park bevinden zich
ook de restaurants Merkelbach (in een zijvleugel van Huize
Frankendael) en De Kas (in een kweekkas uit 1926). De zonneweide
kan gebruikt worden voor evenementen (er zijn geen
nutsvoorzieningen). Het middendeel van het park (ondergrond is gras)
is geschikt voor evenementen en kunst. Dit deel voor evenementen
bedraagt ongeveer 1,4 ha. Ook het brede verharde pad is geschikt voor
evenementen.
De evenementenprogrammering moet gebeuren in goed overleg met
de buurt(organisaties, zoals de Vereniging Vrienden van Frankendael),
instellingen (zoals Huize Frankendael, scouting), ondernemers (zoals
restaurant Merkelbach, restaurant De Kas).
Er mogen kleine en middelgrote evenementen plaatsvinden. Deze
evenementen mogen de fysieke staat van het park en zijn tuinen niet
onherstelbaar aantasten.
Door de kwetsbare inrichting leent het park zich niet voor evenementen

6

Het Ecolint Nieuwe Meer- Nieuwe Diep is een zone van zoveel mogelijk aaneengesloten natuurvriendelijke oevers tussen het
Amsterdamse Bos/Nieuwe Meer en het Nieuwe Diep/Flevopark. Het elf kilometer lange lint is aangelegd om de kwaliteit van de
watersystemen, oever en de waterbodem te verbeteren. Ook verbindt het een aantal groengebieden. Enkele kleine diersoorten
kunnen zich zo langs het Ecolint van het ene naar het andere groengebied verplaatsen.
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die een grote impact op de fysieke omgeving hebben, zoals dance
festivals. Zo’n negen keer per jaar vindt in het park de Pure Markt
plaats.

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Er zijn direct omwonenden, en ook binnen het park bevinden zich 2
woonhuizen.
Geen zware objecten buiten de verharding, maximale druk per m2: 500
kg.
Met voertuigen alleen op de verharde paden rijden (maximale aslast
7.000 kg).
Met voertuigen op het gras/gazon (tijdens op en afbouw) rijden alleen
met goedkeuring van de parkbeheerder.
Geen hoge of zware objecten binnen 1,5 meter van de kroon van
bomen.
Geen objecten in/aan bomen hangen.
Geen verankering in de grond.
In het bestemmingsplan is opgenomen dat het gebied op en rond het
brede slingerpad een evenementenbestemming heeft.
Het maximaal aantal evenementen (< 2.000 bezoekers/ deelnemers
tegelijkertijd aanwezig) is gerelateerd aan de geluidsbelasting.
Maximaal 17 evenementen per jaar met een geluidsbelasting variërend
van middelzwaar tot licht.
Middelzwaar:
10 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het
podium of de geluidsbron, waarvan er maximaal 3 ruimtelijk relevant
mogen zijn.
Licht:
7 evenementen met 70 dB(A) en 85 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.
Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.

Overige aandachtspunten

Nota bene: de Pure Markten tellen mee als evenement.
In het park zijn de volgende nutsvoorzieningen t.b.v. evenementen
aanwezig:
2 x stroomkast.
Flora en Faunawet.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
Ten aanzien van de veiligheid:
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Rekening houden met het vrijhouden van de in- en uitgangen van het
park en direct aanliggende gebouwen.
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14. Park Somerlust

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar
Overige aandachtspunten

Dit park ligt aan de Amstel, ter hoogte van de voormalige
ingenieurswoning van de Zuidergasfabriek, in de nieuwe wijk
Amstelkwartier. Het park maakt deel uit van de Hoofdgroenstructuur.
De oeverzone van het park is onderdeel van een ecolint. Het park heeft
een totale oppervlakte van circa 4 ha en een landoppervlakte van 2 ha.
Park Somerlust is per openbaar vervoer bereikbaar met metrolijnen
51,53 en 54.
Park Somerlust is geschikt voor kleine evenementen. De functie van
buurtpark houdt in dat het bedoeld is voor de direct omwonenden en
dus mensen uit de buurt. Hierdoor is het ingericht voor kleinschalig
gebruik en zijn grootschalige evenementen niet of zeer beperkt
wenselijk. Het park is, zowel voor directe bewoners als bezoekers, een
populaire plek om te verblijven en eventuele evenementen te
organiseren. Deze populariteit maakt het park kwetsbaar, hierdoor zal er
voorzichtig om gegaan moeten worden met de openbare ruimte en het
verlenen van (evenementen) vergunningen.
Niet van toepassing.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Ten aanzien van de geluidsbelasting wordt voor deze locatie per
aanvraag maatwerk geleverd.
Er dient rekening te worden gehouden met het aanwezige meubilair.
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Er mag niets in de grond verankerd worden.
Kwetsbare elementen in het park zijn:
- Het gras en de daaronder gelegen drainage; deze mag niet betreden
worden door auto’s of vrachtwagens. Het park is om deze reden ook
niet ingericht op autoverkeer, autoverkeer is enkel incidenteel en met
ontheffing toegestaan.
- Het fietsparkeren; er is maar een beperkt aantal fietsparkeerplekken
aanwezig.
- De oever; deze mag door zijn kwetsbare constructie en ecologische
functie niet gebruikt worden als bevestigingsanker.
- Het water van de Amstel; dit is geen aangewezen zwemwater.
- Opruimplicht; indien evenementen gehouden worden in het park zal er
nadien direct opgeruimd moeten worden om zo de openbaarheid van
het park te garanderen. Dus bijvoorbeeld bij een weekend evenement
niet laten staan in de week erna.
- Geluidshinder; dit zal uit het oogpunt van overlast voor direct
aanwonenden (op het land en in de woonboten) sterk binnen de perken
moeten blijven.
Specifieke eisen aan roei-activiteiten en -evenementen:
- Rondom RIC (botencentrum) zijn ‘ritterplaten’ in het park aangelegd.
Hier kan gras doorheen groeien, maar er kunnen (tijdens wedstrijden)
botenwagens op parkeren. Bij grote evenementen kunnen stellages /
botenwagens ‘langszij’ laden en lossen aan de Korte Ouderkerkerdijk
rond RIC. Dit zal in in een vergunning moeten worden vastgelegd.
Vanwege de veiligheid van voetgangers en fietsers is dit alleen
toegestaan voor het direct laden en lossen, en slechts bij enkele grote
evenementen
Fietsparkeren:
- Voor regulier gebruik staan er voldoende fietsplekken direct rond het
clubgebouw.
- Bij grote manifestaties dienen de andere fietsparkeerplekken in het
park te worden gebruikt (overloop).
Evenementen / manifestaties / wedstrijden:
- Voor grote evenementen / manifestaties dient RIC een vergunning aan
te vragen.
- Bij vergunning wordt getoetst op verkeersveiligheid,
evenementenbeleid stadsdeel Oost, Evenementenkalender en
bovengenoemde algemene voorwaarden voor evenementen in het park.
Toegankelijkheid:
- De reguliere toegankelijkheid voor botenwagens van en naar RIC is
via de Amstelvlietstraat, en dus niet via het fietspad van en naar de
Spaklerweg. Dit in verband met verkeersveiligheid en belastbaarheid
van het fietspad / voetpad.
- Er is voor RIC voldoende ruimte voor keerbewegingen met
combinaties (botenwagens) van 10-12 meter.
Flora en Faunawet:
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.
Ten aanzien van de veiligheid:
Voet/fietsruimte; de beperkte voet- en fietsruimte met bovendien veel
recreatief (doorgaand) verkeer, stelt hoge eisen aan de
verkeersveiligheid en beschikbaarheid tijdens evenementen.
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15. Voorland Middenmeer

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Voorschriften
Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Sportpark Voorland Middenmeer ligt in een stedelijke woonbuurt en
bestaat uit 33 (kunst)grasvelden, een tenniscourt en een atletiekbaan.
De totale oppervlakte van de velden bedraagt ongeveer 35 ha (350.000
m2). Het sportpark is eigendom van het stadsdeel. Naast sporten op de
velden en de banen in het gebied, kunnen bezoekers ook spelen,
picknicken en barbecueën. Er ligt een nieuw hardlooppad en de
natuurwandelroutes langs de sport- en tuinparken zijn voorzien van
nieuwe informatie. Het sportpark maakt deel uit van de
Hoofdgroenstructuur.
Voorland Middenmeer is met diverse buslijnen en tramlijn 9 bereikbaar
en ligt aan treinstation Science Park. Er is parkeergelegenheid voor 432
auto’s (Kruislaan/Radioweg: 222 parkeerplaatsen; Voorlandpad: 210
parkeerplaatsen).
Sport heeft op de sportvelden altijd voorrang.
Het sportpark is geschikt voor kleine, middelgrote en grote
evenementen. Reclame door organisatoren, sponsoren en overige
commerciële partijen mag niet overheersend zijn en moet passen bij de
aard en omvang van het evenement.
Er zijn weinig direct omwonenden. Op de sportvelden is verlichting
aanwezig.
Niet van toepassing.
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Het maximale aantal evenementen is gerelateerd aan de
geluidsbelasting. Maximaal 17 evenementen per jaar met een
geluidsbelasting variërend van zwaar tot licht.
Zwaar:
2 evenementen per jaar met 95-100 dB(A) en 110-115 dB(C) op 25
7
meter van het podium of de geluidsbron.
Middelzwaar:
3 evenementen per jaar met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.

7

Dit is de huidige norm van de Omgevingsdienst zoals die geldt voor “grote pleinen en parken”.

31

Licht:
12 evenementen per jaar met 75 dB(A) en 90 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron.

Overige aandachtspunten

Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Een evenement en de op- en afbouw ervan mogen de competities en
inhaalwedstrijden niet hinderen. Tussen half mei en half juni liggen de
meeste mogelijkheden om evenementen te faciliteren. Op een dag als
Koningsdag wordt er niet gesport en kan er een evenement
plaatsvinden.
Evenementen kunnen ook op de kunstgrasvelden plaatsvinden, mits
deze worden afgedekt met een goede dekvloer.
Rekening houden met het aanwezige meubilair.
Er mag niets in de grond verankerd worden.
De natuurgrasvelden hebben van medio juni tot medio augustus een
inzaai- en herstelperiode.
Onder een deel van dit terrein bevindt zich een gasleiding. Deze staat
het gebruik van dit terrein als locatie voor sport en evenementen niet in
de weg.8
Aanvragen voor evenementen worden overlegd met sportparkbeheer.
Flora en Faunawet.
Zo nodig wordt de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur
(TAC) om advies gevraagd.

8

Bij de toetsing of een risicovolle activiteit op een bepaalde plek mag plaatsvinden en wat in de directe omgeving ervan
gebouwd mag worden, wordt uitgegaan van het zogenaamde plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de
berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtsreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat
hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Sportactiviteiten en het houden van evenementen zijn voorbeelden van
niet permanent verblijf en zijn daarom gewoon mogelijk, omdat het risico verwaarloosbaar klein is.
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16. Zeeburgereiland Oostpunt

Locatie en bereikbaarheid

Karakter/evenementenprofiel

Het Zeeburgereiland is een driehoekig eiland tussen Durgerdam,
Steigereiland en het Oostelijk Havengebied.
Het Zeeburgereiland is per openbaar vervoer bereikbaar via tram 26 en
buslijn 37. Loopafstand van de halte tot de oostpunt bedraagt ongeveer
800 meter. Er is een gratis parkeerterrein in de buurt voor ongeveer 100
auto’s.
Het Zeeburgereiland is vooralsnog grootstedelijk gebied. Dit
industrieterrein wordt ontwikkeld tot woon-, winkel en werkgebied.
Terwijl er in het westelijk deel en het midden van het Zeeburgereiland
wel al gebouwd wordt, blijft de punt ten oosten van de 3 grote
afwateringssilo’s voorlopig nog onbebouwd terrein.
Tijdelijk zijn evenementen mogelijk op bijna de gehele punt van het
eiland ten oosten van de A10. De oppervlakte van deze zandvlakte
bedraagt ongeveer 12 ha.

Voorschriften

Bestemmingsplan
Maximaal aantal
evenementen per jaar

Er zijn geen direct omwonenden, maar het geluid draagt ver over het
water.
De vergunninghouder dient er voor te zorgen dat:
1. er toezicht wordt gehouden aan de waterkant;
2. de aangebrachte verlichting op generlei wijze verblindend of
misleidend kan zijn voor de passerende scheepvaart
In het bestemmingsplan is niets opgenomen over evenementen op deze
locatie.
Het maximaal aantal evenementen per jaar is gerelateerd aan de
geluidsbelasting.
Zwaar:
2 evenementen per jaar met 90 dB(A) en 105 dB(C) op 25 meter van
het podium of de geluidsbron. Voor evenementen die langer duren dan
9
1 of 2 dagen gelden strengere geluidsnormen
Middelzwaar:
9 evenementen met 85 dB(A) en 100 dB(C) op 25 meter van het podium
of de geluidsbron.

9

“Voor evenementen die langer duren dan één of twee dagen of gedeeltelijk plaatsvinden in de nachtperiode, gelden
doorgaans strengere geluidsnormen, variërend van 70 dB(A) op de gevel tot geluidswaarden die niet of nauwelijks boven het
reguliere achtergrondgeluid uitkomen.”( Milieuzorg bij evenementen, Bijlage van het Draaiboek Evenementen Amsterdam,
Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam, blz. 27)
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Het aantal evenementen met een minimale geluidsbelasting (niet
uitkomend boven reguliere achtergrondgeluiden) wordt niet gelimiteerd.
Overige aandachtspunten

Op de oostpunt van het Zeeburgereiland zijn de volgende
nutsvoorzieningen t.b.v. evenementen aanwezig:
1 x stroomkast.
Flora en Faunawet.
Natuurwaarden (vanwege nabijgelegen Natura 2000)
Ten aanzien van de veiligheid:
Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten.
Rekening houden met het vrijhouden van de in- en uitgangen.
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