
 

 

 

 Het stadsdeelkantoor is te bereiken met trein en metro (50 en 54) halte station 

Amsterdam Bijlmer ArenA en bus (41, 44, 45, 46, 47, 102, 158 en 175). 

 

 

 

 

 

Geachte leden van het Algemeen Bestuur, 

 

Ter kennisname ontvangt u in de bijlage de Notitie Evaluatie Amsterdam Open Air 2014.  

 

Amsterdam Open Air is een elektronisch Dance muziekfestival met 8 podia en een programmering 

van 130 artiesten. Het festival werd voor de 4e achtereen volgende jaar gehouden in het 

Gaasperpark. Naast het festivalterrein was er ook een mogelijkheid voor kampeerders gecreëerd.  

Het festival was beide dagen uitverkocht. In totaal 40.000 bezoekers, inclusief 2.500 kampeerders. 

 

Het festival past in het evenementenbeleid van het stadsdeel Zuidoost ‘ZO levendig en gastvrij’.  

60% van de bezoekers was voor het eerst in het Gaasperpark en meer dan 95% van de bezoekers 

vind het Gaasperpark een geschikte locatie.  

 

Het festival is voor een belangrijk deel zonder problemen verlopen. Er zijn echter wel klachten 

ontvangen van bewoners. Deze klachten betreffen meestal geluidoverlast. De bewoners die een 

klacht hebben ingediend hebben alle een brief van het stadsdeel ontvangen waarin wordt 

ingegaan op hun klachten.  

In de vergunningprocedure zijn er 8 bezwaarschriften ontvangen over de verwachtte 

geluidsoverlast, schade aan flora en fauna en de vergunningprocedure. De bezwaarprocedures 

lopen nog. Er is nog geen uitspraak gedaan door de bezwarencommissie.  

 

Het Open Air evenement draagt bij aan een positief beeld over Zuidoost, ondanks dat een aantal 

bewoners in de directe omgeving van het park kritisch zijn.  
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1 Inleiding  
 

De Algemene Plaatselijke Verordening van Amsterdam (APV 2008) voorziet in de artikelen 

2.40 – 2.47 in regelementen over het houden van evenementen. Het verlenen van een 

evenementenvergunning is een bevoegdheid van de burgemeester, deze bevoegdheid is via 

de Verordening op de Stadsdelen gemandateerd aan de voorzitter van het algemeen 

bestuur.  

 

In 2007 het draaiboek evenementen vastgesteld. In het draaiboek is het evenementenbeleid 

van de gemeente Amsterdam uitgewerkt, hierin opgenomen het beleid en aandachtspunten 

voor de organisator van een evenement.  

 

Stadsdeel Zuidoost heeft aanvullend evenementenbeleid vastgelegd in de nota 

Evenementenbeleid Amsterdam Zuidoost. Dit is door de Burgemeester vastgesteld op 25 

april 2012. In de nota zijn onder andere evenementenlocaties benoemd en al dan niet 

tijdelijke locatieprofielen opgesteld.  

 

Conform het evenementenbeleid hoort een groot of bijzonder evenement geëvalueerd te 

worden. Het doel van de evaluatie is (o.a.) de totale procedure te optimaliseren en een goed 

verloop van de evenementen te bewerkstelligen.      

 

Sommige evenementen kan het stadsdeel ook voor andere doelstellingen benutten, zoals 

promotie van de buurt als interessant woon- of verblijfsgebied. Indien van toepassing wordt 

dit ook geëvalueerd.  

 

De evaluatie geschied op basis van een enquête aan de ketenpartners en een of meerdere 

overleggen met ketenpartners. Informatie die via andere weg zijn ontvangen zoals klachten, 

meldingen of nieuwsberichten worden eveneens meegenomen in de evaluatie. 

 

2 Het evenement Open Air 

Amsterdam Open Air is een commercieel evenement. De organisator ontvangt geen subsidie 

van het Stadsdeel. De organisator betaalt een commerciële huurprijs voor het gebruik van de 

evenementenlocatie aan Groengebied Amstelland.  

 

Het Dance festival Amsterdam Open Air werd voor het vierde achtereenvolgende jaar 

gehouden in het Gaasperpark. 

Naast het festivalterrein was er ook een mogelijkheid voor kampeerders gecreëerd. 

Amsterdam Open 2014 vond plaats op de Noordoever van de Gaasperplas in het 

Gaasperpark van 6 t/m 8 juni. Het muziekfestival was op 7 en 8 juni. De camping startte op 6 

juni. De toegangsprijzen varieerden van € 40 tot € 60. 

Open Air Amsterdam is een elektronisch dance muziekfestival met dit jaar 8 podia en een 

programmering van 130 artiesten en verschillende kramen voor food en drinks.  

Het festival was beide dagen uitverkocht. In totaal 40.000 bezoekers, inclusief de 2.500 

kampeerders. 

 

Uit de verkoopstatistieken van de organisator blijkt dat er 25% van de bezoekers uit 

Amsterdam komt, waarvan 8% uit Amsterdam Zuidoost (1/3 deel van de Amsterdammers).  
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Volgens de gehouden enquête van de organisator blijkt: 

57% van de bezoekers heeft of volgt een HBO opleiding of hoger en de gemiddelde leeftijd is 

23 jaar.  

Meer dan 95% van de bezoekers vind het Gaasperpark een geschikte locatie en ongeveer 

80% komt waarschijnlijk volgend jaar opnieuw. 60% van de bezoekers was voor het eerst in 

het Gaasperpark.  

32% zou wel willen wonen, werken of studeren in Zuidoost. 37% zou het Gaasperpark ook 

bezoeken als er verder niets speciaals werd georganiseerd.  

U kunt de evaluatie van de organisator vinden op onze website: 

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/kunst-en-cultuur/evenementen-en/amsterdam-open-air/ 

 

Het Amsterdam Open Air festival creëert een positieve beleving bij bezoekers en positioneert 

Zuidoost als gastvrij, creatief en levendig.  

Er is tussen de organisator en jongeren uit Zuidoost (via NoLimit en via producent Angelo 

Bromet) een samenwerking ontstaan, waarbij jongeren uit Zuidoost zich kunnen presenteren 

aan een groot publiek. Deze Zuidoost groep organiseerde ‘Sounds of Africa’ op het festival. 

Het Open Air evenement draagt bij aan een positief beeld over Zuidoost, ondanks dat een 

aantal bewoners in de directe omgeving van het park kritisch zijn. Volgens de Volkskrant is 

Open Air een van de beste festivals in Nederland. Dit soort berichtgeving in de media draagt 

bij aan de bekendheid van het Stadsdeel.  

Er is een lokale economische spin off: Lokale ondernemers verdienen volgens de 

organisator minimaal € 160.000.  

 

3 Vergunningprocedure 

Op 26 augustus 2013 is het evenement aangemeld bij het stadsdeel. Dit is conform het 

evenementenbeleid waarbij grote evenementen (> 2000 bezoekers.) voor 1 december 

voorafgaand aan het evenement jaar moeten worden aangemeld.  

 

Na ontvangst van vergunningaanvragen voor grote evenementen organiseert het stadsdeel 

(afdeling Vergunningen) een vooroverleg met de aanvrager, de adviserende diensten 

(waaronder in elk geval politie, brandweer, GHOR, afdelingen Verkeersmanagement, 

Bouwtoezicht en Handhaving van het stadsdeel en in voorkomende gevallen de 

Omgevingsdienst) en de gebiedsbeheerder groengebied Amstelland. Deze partijen 

adviseren in het vergunning traject over de voorschriften in de vergunning. 

Op basis van de aanmelding is de uiterlijke indientermijn van de conceptaanvraag gesteld op 

11 november 2013. Dat is 32 weken voor het evenement en veel eerder dan de minimale 

periode van 16 weken. De conceptaanvraag is op 11 november 2013 ontvangen.  

Op 13 februari is de definitieve aanvraag ontvangen. (Dit is 16 weken voor het evenement).  

De kennisgeving van de vergunningaanvraag is op 6 maart gepubliceerd. Hierop zijn 

verschillende zienswijzen en bezwaren ontvangen. (In het volgend hoofdstuk wordt nader 

hierop ingegaan).  

Op 25 april 2014 is de rompvergunning verleend. Het formeel advies van de Politie en de 

Omgevingsdienst is dan nog niet binnen.  

 

http://www.zuidoost.amsterdam.nl/kunst-en-cultuur/evenementen-en/amsterdam-open-air/
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Op 28 april is het advies van de Omgevingsdienst ontvangen en is ook de vergunning 

gepubliceerd. De bijlagen van de vergunning op 8 mei verzonden, met daarin de 

voorwaarden van Politie en omgevingsdienst (1 maand voor aanvang).  

Op 6 juni is de camping gestart en op 7 juni is het dance evenement gestart. 

   

In aanloop naar het festival heeft de organisator een bewonersbrief in de woonwijken in de 

omgeving van het festivalterrein verspreid. Dit is conform het Draaiboek Evenementen 

Amsterdam. 

Na het ondertekenen van de vergunning is deze op de website van het stadsdeel geplaatst, 

digitaal en per post toegezonden aan de aanvrager van het evenement, de 

gebiedsbeheerder, handhavers en de adviserende diensten. Personen die een zienswijze 

hebben ingediend en direct belanghebbenden worden op de hoogte gesteld van de afgifte 

van de vergunning. 

Van het verlenen van de vergunning voor Amsterdam Open Air is de kennisgeving 

gepubliceerd op de website van stadsdeel Zuidoost en is de vergunning ter inzage gelegd. 

(28-04-2014). 

 

Weergave van de processtappen van de vergunningverlening: 

 

Datum Processtap Amsterdam Open Air 

28 augustus 2013 Melding evenement  

3 september 2013 Verzending ontvangstbevestiging, incl. indiening uiterlijke datum van  

ontvangst (11-11-2013) 

11 november 2013 Ontvangst conceptaanvraag 

14 november 2013 Uitnodiging vooroverleg naar adviseurs  

17 december 2013 Vooroverleg met ketenpartners / adviseurs, Hier is ook de uiterlijke 

datum indienen definitieve aanvraag op 14-02-2014 vastgesteld. 

13-2-2014  Definitieve aanvraag ontvangen  

20-02-2014 Adviesverzoek naar adviseurs  

6-3-2014 Publicatie vergunningaanvraag 

  

14-04-2014 Herhaalverzoek naar enkele adviseurs 

24-04-2014 Overleg met portefeuillehouder Evenementen over de maximale 

bezoekersaantallen 

24-04-2014 Rappel adviesverzoek naar politie en Omgevingsdienst 

25-04-2014 Rompvergunning afgegeven 

28-04-2014 Advies Omgevingsdienst ontvangen en publicatie van de vergunning 

06-05-2014  Uiterlijke voorwaarden en Politie en Omgevingsdienst ingediend  

08-05-2014 Bijlagen vergunning naar vergunninghouder 

05-06-2014 Schouw van de inrichting van het evenemententerrein  
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16-05-2014 Informatie middag voor bewoners op het Stadsdeelkantoor 

06-06-2014 Start camping 

07-06-2014 Start evenement  

24-07-2014 Evaluatiebijeenkomst met ketenpartners en organisator  

18-09-2014 Evaluatiebijeenkomst met bewoners 

 

 
 

3.1 Inspraak en bezwaar  

Na publicatie van de vergunningaanvraag Open Air 2014 zijn er een aantal bezwaarschriften 

ontvangen over verwachtte geluidsoverlast, veroorzaken schade aan flora en fauna en 

vergunningprocedure:  

5 bezwaarschriften tegen de evenementenvergunning ontvangen  

2 bezwaar tegen de omgevingsvergunning,  

1.bezwaar tegen de afwijzing ter handhaving (vlak voor de zitting ingetrokken). 

1 verzoek handhaving  

 

Deze procedures lopen nog. Er is nog geen uitspraak gedaan door de bezwarencommissie.  

 

Vanwege eerdere geschillen in 2012 en 2013 tussen bewoners, beheerder, organisator en 

Stadsdeel en de procedures heeft de rechtbank (meervoudige kamer, uitspraak geweest op 

30-04-2014) gevraagd om gezamenlijk een mediationtraject in te gaan. Dat traject is gestart 

in april 2014 en loopt op dit moment nog. Het mediationtraject brengt voor de deelnemers de 

verplichting om zich in te spannen om een oplossing te bereiken. Dat betekent dat de 

partijen:  bereid zijn naar elkaars zienswijzen te luisteren,  bereid zijn te zoeken naar 

oplossingen in wederzijds belang,  juiste  en volledige informatie verschaffen,  zich met 

respect tegenover elkaar gedragen,  zich onthouden van acties of gedragingen die de 

mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren. Onderwerp van het geschil is de 

vergunningsvoorwaarden voor het Amsterdam Open Air festival aan de Gaasperplas. 

                    

4 Evaluatiebijeenkomst Open Air 2014 

Op 24 juli 2014 was de  evaluatiebijeenkomst van het Open Air festival 2014 met hieronder 

genoemde adviserende diensten (ketenpartners) en de organisator.   

- Stadsdeel, afd. Beheer en Handhaving  

- Stadsdeel, afdeling handhaving 

- Politie 

- Brandweer 

- Organisator (Amsterdam open Air BV) 

- GHOR 

-  Groengebied Amstelland ( beheerder Gaasperpark) 
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4.1 Bevindingen en opmerkingen van de organisator  

De organisatie heeft een zeer uitgebreide evaluatie aangeleverd met informatie over o.a. 

bezoekersaantallen, verkeersbewegingen, geluidsmetingen, de locatie, ecologisch effect op 

het gebied en een inventarisatie van de door hun ontvangen klachten.   

Kort samengevat: 

- Het evenement was uitverkocht.  Aantal verkochte kaarten is 40.000 (zowel zaterdag als 

zondag 20.000)   

- Het evenement verliep over het algemeen goed.  

- De maatregelen ter bescherming van de ecologie en landschap zijn op basis van het 

advies van het Groengebied Amstelland (GGA) genomen en conform het advies van het 

(gecertificeerd)  bureau Waardenburg.  

- Over de 3 dagen (2 dagen dance festival, voorafgegaan door start festival camping) zijn 

er 35 meldingen over geluidsoverlast ontvangen. Het geluidsniveau bleef echter binnen 

de normen van de vergunning. (geluidsmeting door Bureau Westerveld) 

- Ongeveer 80% van de bezoekers komt met het openbaar vervoer of op de fiets. Mede 

hierdoor bleef de parkeeroverlast voor de buurt beperkt.  

- Een goede samenwerking met het GVB voor extra inzet metrostellen.  

- Het bezoekersaantal van 20.000 per dag voldoet.  

- Er waren klachten over gebrek aan  flessen water tijdens het evenement. Deze klacht is 

tijdens het festival verholpen. 

- Het aantal incidenten ter behandeling bij de EHBO was normaal voor een dergelijk  

evenement (circa 100 per dag).   

- De pers berichtte positief over het evenement 

- Er zijn enkele  mails van buurtbewoners ontvangen die de organisatie een hart onder de 

riem steken en hen veel succes wensen.  ‘Niet alle omwonenden staan er negatief 

tegenover’.   
 

4.2  Vergunningprocedure (aanvraag, advisering, verlening)  

- De periode tussen conceptaanvraag en  vergunningverlening  was ongeveer 31 weken. 

Dat is langer dan de  16 weken die  in de regel gehanteerd wordt.  De definitieve  

aanvraag is 16 weken voor gepland evenement datum ontvangen.  

- Na publicatie van de aanvraag zijn er verschillende  bezwaren ontvangen over 

verwachtte geluidsoverlast, veroorzaken schade aan flora en fauna en schijnbaar 

onjuiste vergunningprocedure.   
- In goed overleg en goede samenwerking met de organisator.  

- Met de ervaring / kennis vanuit de eerdere aanvraag ging e.e.a. veel sneller  

- De actiepunten vanuit het vooroverleg zijn opgepakt en uitgevoerd.  

- 6 weken voor het evenement is de (romp)vergunning verleend. De adviezen van de 
politie en brandweer lieten op zich wachten en zijn later toegevoegd als bijlagen aan de 
rompvergunning. 

 

 

4.3  Schouw van het evenemententerrein  

 

De schouw vond plaats op 5 juni en werd gedaan door de toezichthouder Stadsdeel, 
Politie, de Brandweer en  de organisator.  

Constateringen: 

- Toezichthouders stadsdeel vonden een deel van de vluchtweg aanduiding onduidelijk.  



7 
 

- De brandweer vond een deel van de vluchtwegaanduiding onduidelijk en stelde een 
maximum aantal personen voor een bovenverdieping van een opbouw.  

- De politie gaf aanwijzingen voor  verbetering van de bewegwijzering naar het terrein 

 

De organisatie paste de betreffende zaken aan. 

 

 

4.4  Veiligheid tijdens het evenement (Bevindingen van Politie, 
Brandweer, GHOR, afdeling Handhaving) 

- De samenwerking  met de organisator bij de voorbereiding  en tijdens het evenement 
was goed. 

- Het evenement is  voor een belangrijk deel goed verlopen, de sfeer was goed.  

- Geen grote incidenten tijdens het evenement.  

- Gezien de (verkeer)infrastructuur acht de politie het aantal bezoekers van 20.000 per dag 
maximaal. (taxi’s en ‘Kiss and Ride’ locaties belemmerden de doorstroom van overige 
weggebruikers), in ieder geval zolang er wegwerkzaamheden zijn aan de A9 of in de 
buurt. 

- Parkeerplaats Diemen werd nauwelijks gebruikt. 

- Afdeling  Beheer en Handhaving constateerde eveneens verkeersopstoppingen 
veroorzaakt door taxiverkeer en de ‘Kiss and  Ride’ locatie.     

 

 

4.5  Milieu en geluid (bevindingen afdeling Handhaving en 
geluidsadviesbureau) 

De afdeling Handhaving heeft geadviseerd op geluids- en milieuaspecten, evenals de 
Omgevingsdienst. De organisator van het evenement heeft geluidsmetingen laten verrichten 
conform de vergunningsvoorwaarden.  

Geluidsbureau Westerveld advies en afdeling  Handhaving  van het stadsdeel hebben op 
verschillende momenten en locaties geluidsmetingen verricht. Er zijn geen overschrijdingen 
van de maximum geluidswaarden geconstateerd. Er zal de komende editie wel meer 
aandacht worden gegeven aan het beperken van de lage bastonen. 

 

4.6  Beheer openbare ruimte (Bevindingen Groengebied Amstelland)  

De informatie van het stadsdeel aan Groengebied Amstelland (GGA) was volledig en op tijd. 

Aandachtspunten voor een volgend evenement: bescherming van bijzondere planten aan de 

oever (orchideeën) moet beter en een bredere toegang creëren bij drukke punten op het 

terrein.  

 

4.7  Eerdere evaluaties en klachten van bezoekers, omwonenden of andere 
belanghebbenden  

4.7.1. Eerdere evaluaties 

 

De evaluaties van het evenement uit eerdere jaren (met name in 2013), de afhandeling van 

meldingen en klachten van bewoners en overleg met belanghebbenden hebben voor de 

editie in 2014 onder andere geleidt tot het volgende verbeteringen: 
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- Bewoners betrekken bij beheermaatregelen en afzettingen t.b.v. festival  

- Bewoners betrekken bij mogelijkheden voor aanpassen verharding in het park 

- Steekproefsgewijs toezicht op de opbouwwerkzaamheden en verlichting in de nacht 

- Handhavers controleren het geluidsadviesbureau van de organisatie. 

- Maximale geluidswaarden op 25 meter van de geluidsbronnen zijn verminderd van 103 naar 

100 dB(A) en ook de het geluidsniveau van de lage tonen is teruggebracht van 118 naar 115 

dB(C). 

- Verrichten van geluidmetingen in de woningen van personen die vaak melding maakten van 

geluidsoverlast  

- Het beschikbaar stellen van een telefoondienst van het bevoegd gezag waarbij de bewoners 

direct in contact kon komen met de handhavers van de gemeente Amsterdam.  

Er zijn afspraken gemaakt met voor het gebruik van het Gemeentelijk telefoonnummer 14020 / 

de Horeca Overlast telefoon (HOT).  

Meldingen over Open Air werden genoteerd (aard van de melding, naam, adres, tijdstip) en bij 

meldingen van geluidoverlast doorverbonden naar ter plekke aanwezige toezichthouder 

Handhaver van het Stadsdeel. Ook stuurt 14020 / Horeca Overlast telefoon (HOT) / 

Interswitch een mail naar de organisator. Op basis van de meldingen en metingen wordt het 

geluidsniveau indien nodig aangepast. 

De handhavers zijn gedurende het gehele evenement aanwezig en doen aanvullend 

indicatieve geluidsmetingen. 

Bij overige klachten verbond 14020 door naar de organisator. 

- Voor 2014 is via diverse wegen informatie naar de omwonenden gebracht: via de krant, de 

website van het Stadsdeel, een inloopbijeenkomst en een bewonersbrief. Het telefoonnummer 

en de werkwijze werden vermeld in de bewonersbrief en publicaties van het Stadsdeel   

- Vanuit het Groengebied Amstelland zijn bijzonder opsporingsambtenaren in het park 

aanwezig om toe te zien op het groengebied. 

- De organisator heeft een wijkteam opgezet. Bewoners konden hier terecht met vragen en 

klachten. Het wijkteam werd lokaal geïnformeerd en via de meldingen dia binnenkwamen bij 

de overlasttelefoon. 

 
 
Informatie over het evenement  werd in een wijde omgeving middels bewonersbrief 
verspreidt. Circa 13.000 huishoudens hebben deze brief ontvangen. Verder was op de 
website  van het stadsdeel de betreffende informatie  te lezen. In de Stadsdeelkrant is 
aandacht besteed aan het evenement. 
 
 
4.7.2. Klachten van bezoekers, omwonenden of andere belanghebbenden  
 
Er zijn tijdens het Amsterdam Open Air evenement op 7 en 8 juni 2014 via telefoonnummer 
14020 of de Horeca Overlast telefoon (HOT) 35 meldingen van omwonenden ontvangen. Op 
deze meldingen is direct gereageerd door de organisator en het stadsdeel door 
geluidsmetingen te verrichten. De organisator had een wijkteam paraat en een 
geluidsdeskundige. Het Stadsdeel had een handhaver ter plekke en ook de 
evenementencoördinator van het Stadsdeel was aanwezig. Er is bij mensen aan de gevel 
gemeten en in een enkel geval ook binnenshuis. 
Na het evenement zijn er nog 26 klachten ontvangen via info@zuidoost.amsterdam.nl of het 
centrale meldpunt openbare ruimte (MOR) http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-

diensten/sites/afvalservice_west/afvalservice_west/meldpunt-openbare. 
Er zijn ook complimenten binnengekomen over Open Air. 
 
Het grootste deel van klachten ging  vooral over geluidsoverlast, een kleiner deel over 
verstoring van de ecologie, wildplassen en parkeeroverlast.   

mailto:info@zuidoost.amsterdam.nl
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/sites/afvalservice_west/afvalservice_west/meldpunt-openbare
http://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie-diensten/sites/afvalservice_west/afvalservice_west/meldpunt-openbare
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De meeste klachten zijn van bewoners in de omgeving van Nellestein.      
De personen die een klacht hebben ingediend hebben een reactie ontvangen van het 
stadsdeel. Hierin is uitgelegd dat het evenement binnen het beleid van zowel de Gemeente 
Amsterdam als van het Groengebied Amstelland past. De klagers zijn ook geïnformeerd over 
de gemeten geluidswaarden en het effect op de ecologie. De gemeten geluidwaarden waren 
binnen de norm en het gecertificeerd bureau Waardenburg constateerde geen 
noemenswaardige schade aan de ecologie. 
 
Vanwege de terugkerende klachten over evenementen in Gaasperpark is er op advies van 
de rechter een ‘mediationtraject‘ gestart tussen het stadsdeel, de organisator, de beheerder 
Groengebied Amstelland en de bewoners van de buurt Nellestein (zie 2.1).  
 
Via de pers zijn klachten geuit over  de  gebrekkige  bereikbaarheid van drinkwater (hier 
wordt bij de aanbeveling op ingegaan)  
 
 

5 Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies  

 

De Vergunningprocedure  

De organisator, Amsterdam Open Air BV, is een ervaren organisatie die bovendien ook de 

vorige editie heeft georganiseerd.  

De Conceptaanvraag en een vooroverleg waren voldoende om te komen tot de definitieve 

aanvraag. De ervaring en kennis van de vorige uitvoering speelden hierbij een grote rol.  

De definitieve aanvraag voor de vergunning was conform het evenementenbeleid 16 weken 

voorafgaand aan het evenement ingediend. Het vooroverleg was ruim van te voren  

De (romp) vergunning is op 25 april verleend. Dat is 6 weken voor het evenement en in 

principe conform de procedure.  

 

Het Evenement  

Het evenement is zonder grote incidenten en in het algemeen naar tevredenheid verlopen. 

Tijdens het evenement was het niet mogelijk om bij alle watertappunten water met flessen of 

bekers op te vangen. Conform de vergunning waren er gratis tapwaterpunten op het terrein. 

Hoewel In de vergunning niet expliciet staat aangegeven dat de organisator ook de 

mogelijkheid met bieden om het water voldoende te kunnen opvangen. 

Volgens de organisator was het niet goed mogelijk bij de toiletten water te tappen omdat 

men wilde voorkomen dat de toiletten verstopt werden door bekers, flessen etc. Op andere 

locaties was het wel mogelijk gratis water te tappen. Het advies aan de organisator is om de 

watertappunten duidelijk aan te geven.  

Langs de provinciale weg ontstonden verkeersopstoppingen door taxi’s en Kiss and Ride 

verkeer. Bij een volgend evenement moet dit anders ingericht worden. Onze afdeling 

Verkeer en de politie zullen hier meer aandacht aan geven.  
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Het bezoekersaantal van het evenement blijft op maximaal 20.000 per dag zolang er 

wegwerkzaamheden zijn aan de A9 of in de buurt. Daarna kan hierover overlegd worden. In 

eerdere bestuursoverleggen werd een toename van het aantal bezoekers gekoppeld aan 

een afname van de duur van het evenement of geluidsbelasting door het evenement. 

 

Aanbevelingen voor het vergunningenproces  
 

- Enkele laat ontvangen adviezen van ketenpartners zijn een belangrijke reden van 
vertraging van het vergunningverleningproces. Er volgt op korte termijn een overleg met 
de afdeling Vergunningen en een enkele adviesdienst om de mogelijkheid van spreiden 
van informatie te bespreken.  

- In de vergunning is het goed te verduidelijken dat er bij de evenementen, waar drinkwater 
tappunten verplicht zijn, het drinkwater ook eerst mag worden opgevangen in de daar 
toegestane bekers of flessen.  

- Bij evenementen waar verkeersmaatregelen worden genomen is het aan te raden een 
verkeersschouw te houden en er ook op toe te zien.  

- Onderzoeken hoe de gevelwaarde voor de lage bastonen (in dB(C) gemeten) kan 
worden beperkt. 

 

 


