
A. Doorlopende teksten ontwerpbestemmingsplan: 

Aanpassing regels in geel 

 

1. 1.6 beleidsregels evenementen 

de ten tijde van de indiening van de aanvraag om een evenementenvergunning geldende 

Beleidsregels Evenementen zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel; 

2. 5.3 overige zone - evenemententerrein 't Kampje 

Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein 't Kampje' mogen evenementen 

worden gehouden mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Beleidsregels evenementen 

gemeente Ouder-Amstel en met inachtneming van het bepaalde in onderstaande tabel: 

Aantal per 
jaar  

Bezoekers 
per dag  

Geluid 
12.00 -
*23.00  

Geluid 
23.00 -
*07.00  

Dagen 

a. kermis en een evenement dat zich 
richt 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 

    

8 2.500  85 dB(A)  85 dB(A) 

zondag t/m 
donderdag tot 
23:00 
uur; 
vrijdag en 
zaterdag 
tot 1:00 uur 
(daaropvolgende 
dag) 

b. evenementen met geluidscategorie 1 
zijn toegestaan; 
c. dance evenementen en 
evenementen met monstertrucks en 
circussen zijn niet toegestaan. 
d. aanvullend gelden de volgende 
voorwaarden: 
1. het bevoegd gezag kan nadere eisen 
stellen aan het evenemententerrein 
omtrent de aanwezigheid 
van parkeervoorzieningen in de 
nabijheid van het evenemententerrein 
2.evenementen mogen maximaal 3 
dagen achtereen plaatsvinden; 
3. er dient minimaal één week zonder 
evenementen plaats te vinden. 

    

 

 

 
 
 
 
3. 5.12 overige zone - evenemententerrein Dorpsplein Duivendrecht 
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - evenemententerrein Dorpsplein Duivendrecht' mogen 



evenementen worden gehouden mits wordt voldaan aan hetgeen is gesteld in de Beleidsregels 
evenementen gemeente Ouder-Amstel en met inachtneming van het bepaalde in onderstaande tabel: 

Aantal per 
jaar  

Aantal 
bezoekers per 
dag  

Geluid 
12.00 -
*23.00  

Geluid 
23.00 -
*01.00  

Dagen 

a. evenementen die zich richten op 
het winkelend publiek zoals een 
braderie en een dorpsfeest 

    

20  2.000  85 dB(A)  85 dB(A) 

van zondag tot 
donderdag tot 
23:00 
uur 
van vrijdag tot 
zaterdag 01.00 
uur 
(daaropvolgende 
dag) 

 

4. Artikel 8 Algemene afwijkingsregel 
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de aanduidingsregels voor het 
toestaan van evenemententerreinen zoals bedoeld in dit facetbestemmingsplan, waarbij geldt dat: 
a. de voorwaarden als opgenomen in de thans ten tijde van de indiening van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning geldende APV van de gemeente Ouder-Amstel 
onverminderd van kracht blijven; 
b. ter plaatse van woningen een goed woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd; 
c. rekening wordt gehouden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van omliggende bedrijven; 
d. de verkeersafwikkeling gewaarborgd wordt en de verkeersveiligheid niet in het geding komt; 
e. er voorzien wordt in voldoende parkeergelegenheid; 
f. de evenementenlocaties niet zijn gelegen binnen een PR 10-6 risicocontour van een risicovolle 
inrichting; 
g. rekening wordt gehouden met mogelijke aanwezige natuur waarden. 
h. voor het overige blijven de algemene regels van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen 
onverminderd van kracht. 

 

Aanpassing toelichting in geel 

1. 3.2.12 Samenvatting beleidsregels en -kaders 
Tabel 3.1 Samenvatting evenemententerreinen 

Locatie  

Maxi 
maal # 
evene- 
menten 

Maximaal 
# bezoe- 
kers 

Geluids- 
categorie 
I 

Dance 
evene- 
menten 

Eindtijd 
Zondag t/m 
donderdag 

Eindtijd 
Vrijdag / 
Zaterdag 

Toegestane 
geluidsniveau 

Ouderke
r 
kerplas 

27  

variërend 
per soort 
eveneme
nt 

Ja  
Wel 
toegestaa
n 

23:00  23:00  
variërend per soort 
evenement 

't 
Kampje  

12  2.500  Ja  
Niet 
toegestaa
n 

23:00  

01:00 
(daarop 
volgende 
dag) 

85 dB(A) 

 

 

 

 


