
Beantwoording technische vraag D66 
Kunnen de doorlopende teksten van het concept gewijzigde evenementenbeleid en 
ontwerpbestemmingsplan worden toegezonden? 

 
 
Voorgenomen wijziging beleidskader evenementen 
 

Blauwe tekst is gewijzigd n.a.v. de evaluatie van het evenementenbeleid 

Roze tekst is gewijzigd n.a.v. zienswijzen 

 

Ouderkerkerplas 

Het recreatiegebied Ouderkerkerplas is in 1990 opengesteld en wordt gewaardeerd om 

de ontstane natuurwaarden. Door de ligging bij de woonwijken aan de oostkant van 

Ouderkerk aan de Amstel recreëren veel inwoners uit deze wijken hier maar ook veel 

mensen uit Amsterdam Zuid-Oost en van elders. De gemeente wil, bij voorkeur op één 

locatie, ruimte bieden voor het organiseren van grotere evenementen. Uit een in 2016 

gehouden pilot, is geconcludeerd dat het incidenteel houden van grotere evenementen in 

een bepaald deel van het recreatiegebied Ouderkerkerplas, onder voorwaarden, buiten 

het winterseizoen waarin de plas gedeeltelijk gesloten is, mogelijk is. Op deze locatie 

wordt het volgende toegestaan: 

 

o Eénmaal per jaar een ééndaags evenement met muziek met het geluidsspectrum 

van dancemuziek op zaterdag (tot uiterlijk 23.00 uur) met maximaal 15.000 

bezoekers. Voor geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten 

evenementenbeleid gemeente Ouder-Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever 

omgevingsadvies; 

 100 dB(A) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 minuten); 

 65 dB(A) en 90 dB(C) bij de woningen aan de Overweg;  

 70 dB(A) en 90 dB(C) bij de woningen Middenweg 2 en 5; 

 De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een meetperiode 

van 5 minuten tenzij anders aangegeven.  

 Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en ook wordt er geen muziekstrafcorrectie 

toegepast. 

 

De maximale bezoekersaantallen moeten door de organisator worden onderbouwd 

op basis van maatgevende randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, 

flora en fauna etc.) en worden na beoordeling hiervan door de betrokken 

overheidsinstanties (politie en brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste 

instantie een maximum van 15.000 bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit 

binnen de overige randvoorwaarden mogelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie 

van een evenement met 15.000 bezoekers wordt bepaald of binnen de 

maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 20.000 bezoekers per 

dag haalbaar is. Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de orde, aan de raad 

worden voorgelegd.  

 

o Eénmaal per jaar een weekend met maximaal twee evenementen van één dag of 

één tweedaags evenement met muziek met een ander geluidsspectrum dan dance 

(dus met minder bassen, te denken valt aan pop, jazz of klassieke muziek) op 

zaterdag (tot uiterlijk 23.00 uur) en/of op zondag (tot uiterlijk 20.00 uur) met 

eenzelfde fysieke omgeving zodat in een keer op- en afgebouwd kan worden. Voor 

geluid gelden de eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid 

gemeente Ouder-Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever omgevingsadvies; 

 95 dB(A) en 105 dB(C) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 

15 minuten); 

 Ten hoogste 1 podium of muziektent met muziekgeluid; 

 50 dB(A) in de dagperiode bij woningen; 



 65 dB(C) in de dagperiode bij woningen; 

 45 dB(A) in de avondperiode bij woningen; 

 60 dB(C) in de avondperiode bij woningen; 

 Een nader te bepalen grenswaarde op enkele referentiepunten op relatief korte 

afstand op herkenbare en toegankelijke plaatsen. 

 De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een meetperiode 

van 5 minuten tenzij anders aangegeven.  

 Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en muziekstrafcorrectie toegepast. 

 

De maximale bezoekersaantallen moeten door de organisator worden onderbouwd 

op basis van maatgevende randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, 

flora en fauna etc.) en worden na beoordeling hiervan door de betrokken 

overheidsinstanties (politie en brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste 

instantie een maximum van 10.000 bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit 

binnen de overige randvoorwaarden mogelijk is. Naar aanleiding van de evaluatie 

van een evenement met 10.000 bezoekers wordt bepaald of binnen de 

maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 15.000 bezoekers per 

dag haalbaar is. Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de orde, aan de raad 

worden voorgelegd. 

 

o Maximaal 12 dagen te gebruiken voor evenementen met een beperkte (geluids-) 

impact waarbij muziek en ander geluid ondergeschikt zijn aan de activiteit, 

waarbinnen ook meerdaagse evenementen zijn toegestaan. Voor geluid gelden de 

eisen volgens de memo ‘Geluidsaspecten evenementenbeleid gemeente Ouder-

Amstel’ d.d. 3-10-2016 van de Roever omgevingsadvies; 

o 85 dB(A) bij mengpaneel [FOH] (gemeten over een periode van 15 

minuten); 

o Ten hoogste 1 podium of muziektent met muziekgeluid; 

o 40 dB(A) in de dagperiode bij woningen; 

o 35 dB(A) in de avondperiode bij woningen; 

o Een nader te bepalen grenswaarde op enkele referentiepunten op 

relatief korte afstand op herkenbare en toegankelijke plaatsen. 

o De genoemde geluidsniveaus worden invallend bepaald over een 

meetperiode van 5 minuten tenzij anders aangegeven.  

o Er wordt geen meteo-correctie (Cm) en ook muziekstrafcorrectie 

toegepast. 

 

Deze evenementen mogen in de periode van oktober tot april niet plaatsvinden in 

het afgesloten gedeelte van de Ouderkerkerplas. De maximale bezoekersaantallen 

moeten door de organisator worden onderbouwd op basis van maatgevende 

randvoorwaarden (verkeer- en parkeren, veiligheid, flora en fauna etc.) en 

worden na beoordeling hiervan door de betrokken overheidsinstanties (politie en 

brandweer) bepaald. Daarbij geldt in eerste instantie een maximum van 8.000 

bezoekers per dag, op voorwaarde dat dit binnen de randvoorwaarden mogelijk is. 

Naar aanleiding van de evaluatie van een evenement met 8.000 bezoekers wordt 

bepaald of binnen de maatgevende randvoorwaarden een bezoekersaantal van 

12.000 bezoekers per dag haalbaar is.  Dit besluit zal na evaluatie, indien aan de 

orde, aan de raad worden voorgelegd. 

 

Van de 12 dagen mogen maximaal 5 dagen worden ingevuld door 

sportevenementen waarvoor de omliggende wegen worden afgesloten (ten 

behoeve van het parcours). De bereikbaarheid van woningen en bedrijven moet 

echter ook op deze 5 dagen zo goed als mogelijk worden gegarandeerd door de 

organisator.   

 

o Maximaal 12 dagen te gebruiken voor evenementen met een beperkte (geluids-) 

impact, overeenkomstig de voorwaarden van categorie III, met een maximum van 



500 bezoekers. Hierbij zijn ook meerdaagse evenementen toegestaan. 

 

Sportevenementen waarvoor omliggende wegen worden afgesloten zijn binnen 

deze categorie niet toegestaan.  

 

 

o Evenementen door scholen of non-profit instellingen op doordeweekse dagen en in 

het weekend voor het houden van niet-commerciële sport- of educatieve 

evenementen kunnen conform categorie IV plaatsvinden, waarbij de eindtijd 

verschilt, namelijk tot uiterlijk 20:00 uur. 

 

 

Ronde Hoep en Waver:  

De Ronde Hoep en de Waver worden vanwege de landelijke ligging veel gebruikt door 

recreanten en sporters en zijn daardoor ook geschikt voor het houden van 

sportevenementen en bijvoorbeeld wandel- en fietsevenementen. Daarnaast zijn er 

tijdens de Amstellanddag diverse activiteiten in het gebied. Bedrijven aan de Ronde Hoep 

hebben er ook regelmatig opendagen (zoals de Open Boerderijdag). De Ronde Hoep en 

de Waver lenen zich voor het houden van sportieve, educatieve en recreatieve 

evenementen in de natuur. Een belangrijke randvoorwaarde daarbij is dat de natuur niet 

wordt verstoord. Het aantal te houden evenementen bedraagt acht per jaar, waarvan 

twee evenementen van geluidscategorie I (zoals het Waverfeest). Dance evenementen 

zijn hier uitgesloten. Het maximaal aantal bezoekers bij te houden evenementen is 

afhankelijk van het exacte gebruik van het gebied. Voor de locatie waar het Waverfeest 

wordt gehouden bedraagt het maximaal aantal bezoekers 720. Tevens gelden de 

volgende regels: 

- Evenementen van geluidscategorie I duren maximaal 3 dagen. 

- De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag 

en zaterdag 1:30 uur (daaropvolgende dag). 

- Voor het Waverfeest geldt, in aanvulling op bovenstaande punt, een eindtijd op 

donderdag van 1:30 uur. 

- De maximale geluidbelasting bedraagt 75 dB(A). 

 

 

Het Kampje: Vanwege de ruime opzet en de centrale ligging in de kern Ouderkerk aan de 

Amstel is ’t Kampje de aangewezen locatie voor het houden van diverse evenementen. 

De geschiktheid voor het houden van een kermis, braderieën/themamarkten en 

muziekevenementen is reeds gebleken. Vanwege de toeristische ambitie van de 

gemeente is deze locatie tevens geschikt voor evenementen die zich richten op toeristen. 

Daarbij is het uitgangspunt om te streven naar aansluiting van het evenement bij de 

thema’s uit het Actieplan Toerisme, namelijk: cultuur, historie, natuur en culinair. 

Jaarlijks worden op ’t Kampje acht grotere evenementen (tot 2.500 bezoekers) 

toegestaan, ongeacht de geluidscategorie. Dance evenementen zijn niet toegestaan. 

Kleine evenementen, waarbij het plein geheel beschikbaar blijft voor het huidige gebruik, 

zijn onbeperkt toegestaan. Tevens gelden de volgende regels:  

- Evenementen maximaal 3 dagen (met uitzondering van de kermis).  

- De eindtijd is van zondag tot en met donderdag uiterlijk 23:00 uur en op vrijdag en 

zaterdag 1:00 uur (daaropvolgende dag).  

- De maximale geluidbelasting bedraagt 85 dB(A). 


