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Pride 2019  
 

Aanleiding en context 

Ook dit jaar vindt de Pride plaats (van 27 juli tot en met 4 augustus 2019) met als thema ‘Remember the 

past, create the future’. Dit jaar herdenkt Amsterdam de Stonewall- rellen, die 50 jaar geleden in New 

York uitbraken en een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging. Het negen dagen 

durende programma komt in grote lijnen overeen met het programma van afgelopen jaar. De 

buitenactiviteiten bestaan voor zover bekend uit verschillende straat- en pleinfeesten, een manifestatie 

(de Pride Walk) en de botenparade door de Prinsengracht en over de Amstel. Ook de voorgestelde 

doelstellingen en uitgangspunten zijn voor een groot deel hetzelfde als de afgelopen jaren.  

 

Op basis van het voorlopige programma, de evaluatie van de Pride 2018 en het onderzoek door OIS 

heeft in januari een gesprek plaatsgevonden tussen de stichting AGP en de burgemeester. Tijdens dit 

overleg is geconstateerd dat er met name tijdens de botenparade sprake is van een aantal ongewenste 

ontwikkelingen, namelijk: 
1. Commercialisering als gevolg van particuliere feestjes voor en door toeschouwers op het water 

en op de wal, waarbij (veel) alcohol wordt genuttigd en luide muziek wordt afgespeeld; 

2. Overlast op het water en op de wal (drukte in de grachten waardoor onveilige situaties 

ontstaan, er sprake is van overlast en vertraging van de botenparade optreedt). Mede als 

gevolg van deze ontwikkelingen komt de inhoudelijke boodschap van de Pride minder 

nadrukkelijk naar voren.  

 

Voorgesteld is daarom om in de editie van 2019 gezamenlijk extra in te zetten op het tegengaan van 

commercialisering en overlast tijdens de botenparade. Deze doelstelling is verwerkt in de onderstaande 

bestuurlijke uitgangspunten. In de komende maanden moet in gezamenlijkheid met de verschillende 

operationele partijen een plan uitgewerkt worden waarin toegelicht wordt welke maatregelen er 

genomen kunnen worden om commercialisering en overlast aan te pakken. Naast deze maatregelen 

zal de lijn van afgelopen jaar doorgezet worden. Deze lijn wordt in onderstaande uitgangspunten 

toegelicht.   

 

De stichting Amsterdam Gay Pride (AGP) is de organisator van dit evenement en wordt 

vergunninghouder voor alle aan de Gay Pride gerelateerde activiteiten in de openbare ruimte die op het 

programma staan. Als vergunninghouder is de stichting AGP primair verantwoordelijk voor een veilig 

en goed verloop van de Gay Pride Amsterdam. De gemeente Amsterdam voert regie op de 

voorbereidingen en verleent de vergunning voor het evenement. 2019 zal het laatste jaar zijn waarin de 

stichting AGP de gegunde partij is om de Gay Pride te organiseren. Vanaf 2020 wordt de vergunning 

opnieuw voor 3 jaar gegund. Ook andere partijen dan de stichting Gay Pride kunnen zich hiervoor 

aanmelden. Dit betekent dat dit jaar een eerste verkenning gemaakt kan worden met het uitvoeren van 

nieuwe maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid. Indien uit de evaluatie blijkt dat 

deze maatregelen een positief effect hebben kunnen deze vanaf 2020 standaard opgenomen worden in 

de vergunningaanvraag waar de nieuwe organisator aan moet voldoen. 
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Net als bij de afgelopen edities is voorgesteld dat in stadsdeel Centrum tijdens het laatste weekend van 

de Gay Pride Amsterdam (3 en 4 augustus) alleen buitenevenementen plaatsvinden onder de 

parapluvergunning van de stichting Amsterdam Gay Pride. De parapluvergunning zorgt ervoor dat een 

gecoördineerde voorbereiding mogelijk is en dat goede afstemming kan plaatsvinden tussen 

organisator en overheid. Ook wordt op deze manier voorkomen dat ondernemers meeliften op de Gay 

Pride, zonder bij te dragen aan de kosten van het evenement. Om dit mede te bewerkstelligen zullen er 

geen geluidontheffingen worden verleend aan horeca exploitanten op 3 en 4 augustus die niet onder de 

parapluvergunning vallen.  

 

 

Bestuurlijke uitgangspunten 2019 

De driehoek is akkoord gegaan met onderstaande bestuurlijke uitgangspunten:  

A. Het primaire doel van de Pride Amsterdam is om te laten zien dat je in Amsterdam kunt zijn wie je 

bent en mag houden van wie je wilt. Er wordt aandacht gevraagd voor de rechten van LHBTI’s, 

specifiek op het thema van sociale acceptatie van LHBTI’s, met bijzondere aandacht voor de 

diversiteit binnen de LHBTI gemeenschap en aandacht voor kwetsbare groepen waaronder 

transgender personen, asielzoekers en vluchtelingen, bi-culturele personen, roze ouderen, 

lesbische vrouwen en mensen met een intersekse conditie; 

B. Het doel is de Pride Amsterdam feestelijk, open en veilig te laten verlopen. Daarbij gelden de 

standaard beleids- en tolerantiegrenzen, met in het bijzonder aandacht voor het uitgangspunt dat 

er ten opzichte van homohaat gerelateerd geweld een zero tolerance beleid wordt gevoerd. 

Eventuele toevoegingen op beleids- en tolerantiegrenzen worden gedaan op basis van een actuele 

informatierapportage van de politie; 

C. Het evenement wordt beschouwd als een complex, groot en risicovol evenement en wordt 

voorbereid op basis van risicobeheersing en niet risico-uitsluiting. Daarbij werken we informatie 

gestuurd. Het streven is tegelijkertijd het normale leven zoveel mogelijk door te laten gaan, met zo 

weinig mogelijk overlast voor bewoners en ondernemers. 

D. Als gevolg van de constatering dat er sprake is van ongewenste ontwikkelingen rondom de 

botenparade is het van belang dit jaar in te zetten op het tegengaan van toenemende 

commercialisering en de overlast die dit als gevolg heeft op het water en op de kant tijdens de 

botenparade. Een voorstel om geluid en overlast terug te dringen zal uitgewerkt worden ter 

besluitvorming in de driehoek van eind april. 

E. Er dient door de stichting Gay Pride begin maart (vergunningaanvraag) duidelijkheid te worden 

gegeven over de invulling van de Pride Walk. Deze activiteit zal onder de Wet openbare 

manifestaties (WOM) vallen.  

F. Bewoners worden middels een bewonersbijeenkomst geïnformeerd en krijgen desgewenst een rol 

in de voorbereidingen en evaluatie aangaande de maatregelen om (extreme)overlast te 

verminderen.  

 

Verantwoordelijkheden 

G. Het “Beleidskader vergunningverlening Amsterdam Pride 2011 en verder” fungeert als basis voor 

de organisatie van de Pride Amsterdam 2019. Vergunninghouder stichting Amsterdam Pride mag 

hier in afstemming met de stedelijke projectorganisatie Pride Amsterdam en na toestemming van 
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het ambtelijke voorbereidingsoverleg van gemeente, OM, politie, brandweer en GHOR op 

onderdelen van afwijken; 

H. Op de vergunde evenementen is het Draaiboek Evenementen, de Leidraad Opzetten 

Veiligheidsplan Evenementen en de Handreiking Veiligheid Evenementen van toepassing. Dit 

betekent o.a. dat de organisator primair verantwoordelijk is voor een veilig en goed verloop van de 

Pride Amsterdam. Het evenement vraagt om een professionele organisator, een professionele 

beveiliging- en EHBO-organisatie, een goede planning en heldere afspraken over uitvoering en 

communicatie. Deze zijn voorwaardelijk aan de vergunning- en subsidieverlening. De organisator 

levert volgens een van te voren goedgekeurde planning een overzicht aan van artiesten die 

geboekt zijn (of waarmee de onderhandelingen ver gevorderd zijn). Dit wordt voorgelegd aan de 

veiligheidspartijen, zodat kan worden aangegeven of dit consequenties heeft voor de 

veiligheidsmaatregelen die getroffen moeten worden. 

 

Aandachtspunten in de voorbereiding  

In lijn met de bovengenoemde bestuurlijke uitgangspunten zal bij de voorbereiding van het evenement 

bijzonder aandacht zijn voor het beperken en handhaven van overlast, in het bijzonder geluid en 

overlast van pleziervaartuigen op het water tijdens de botenparade.  

1. In de voorbereiding van de Pride 2018 is aandacht geweest voor onvergunde feesten en 

commerciële activiteiten op de Prinsengracht (water en kade). Gemaakte afspraken met 

ondernemers hebben gewerkt, maar professionele partijen die ruim voor de botenparade 

afmeren langs de route leverden echter veel overlast op. De indruk bestaat dat een groot deel 

van deze boten verhuurd wordt aan grote groepen die aanzienlijk bijdragen aan een te hoge 

geluidsbelasting en vervuiling. Experimenten met het aanbieden van arrangementen in eigen 

beheer en binnen de vergunning hebben goede eerste resultaten opgeleverd. Het strekt tot de 

aanbeveling dat de stichting (in samenspraak met de gemeente) dergelijke arrangementen in 

2019 uitbreidt. 

2. Tijdens de Pride 2018 is actief gestuurd op het volume dat door boten geproduceerd werd, de 

norm die vorig jaar gehanteerd werd was maximaal 95 dB(c) aan muziekvolume. De 

inspanning om het totale geluidsvolume te verlagen kan echter alleen slagen wanneer het 

omgevingslawaai lager is. Een manier om dit te bereiken is om vanaf 2019 niet langer versterkt 

geluid toe te staan op afgemeerde boten en langs de kant. 

3. Tijdens de Pride 2018 is er extra ingezet op samenwerking tussen Waternet, gemeente en 

politie om overlast op het water door plezier- en passagiersvaartuigen tot een minimum te 

beperken. Deze aanpak was succesvol. Op de wal ontbrak het echter aan gecoördineerde actie 

met als gevolg dat er nog tot laat op de wal langs de route spontane afterparty’s hebben 

plaatsgevonden. Inzetten op een gecoördineerde aanpak strekt dus tot de aanbeveling. 

Waternet wordt ook dit jaar gevraagd af te zien van het handhaven van de CVO (landelijke 

regelgeving over boten) tijdens de botenparade, omdat er onvoldoende boten beschikbaar zijn 

om de botenparade anders mogelijk te maken. Voor het IJ geldt echter dat boten zonder CVO 

zonder passagiers het IJ moeten oversteken. De vrijstelling is alleen geldig voor de gracht. Dit 

moet expliciet in de vergunning worden opgenomen en hierop moet door het Havenbedrijf op 

het IJ worden gehandhaafd. 
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4. Ten aanzien van de botenparade op zaterdag 3 augustus 2019: 

 De route van de botenparade is gelijk aan die van de Pride 2018 en start bij het Oosterdok en 

eindigt bij het Westerdok; 

 In het kader van beperken van overlast duurt de botenparade net als afgelopen jaar van 13.00 

tot 17.00 uur; 

 In navolging van voorgaande drie jaren worden de kades langs de botenparade en de 

Keizersgracht autovrij gemaakt. Zo ontstaat er meer ruimte voor publiek en wordt de reiniging 

makkelijker; 

 Ter reductie van de overlast als gevolg van particuliere bootjes na afloop van de botenparade 

op de Prinsengracht wordt een stremming ingevoerd tot 08.00 uur de volgende ochtend; 

 Op meerdere locaties langs de routes (daar waar het vaarwater het smalst is) wordt 

aanvaarbescherming neergelegd ter bescherming van de woonboten;  

 Onderzocht wordt of er een verbod/beperking op het aantal bezoekende pleziervaartuigen kan 

worden ingesteld op de botenparade route of een gedeelte hiervan.  

Op basis van bovenstaande punten moet een voorstel om geluid en overlast terug te dringen 

uitgewerkt worden ter besluitvorming voor de driehoek.  

 

Organisatie voorbereiding  

 
De burgemeester heeft het beleidskader ‘vergunningverlening Amsterdam Gay Pride 2011 e.v.’ 
vastgesteld en zij neemt het besluit ten aanzien van de vergunning voor het evenement. De 
burgemeester is voorzitter van de Driehoek, waarin het veiligheidsbeleid voor de Pride Amsterdam 
wordt vastgesteld en alle voorbereidingen zullen worden getoetst, inclusief de voorbereidingen op een 
eventuele calamiteit.  
 
De burgemeester voert bestuurlijk de regie ten aanzien van de Pride Amsterdam. De wethouder 
Economische Zaken is verantwoordelijk voor de subsidie en de citymarketing van Amsterdam. De 
wethouder Diversiteit geeft uitvoering aan het inhoudelijke LHBTI-programma. De wethouder 
Openbare Ruimte en Groen geeft mede uitvoering aan het plan van aanpak ten aanzien van de 
reiniging van de stad.  
 

De Driehoek wordt over het veiligheidsbeleid geadviseerd door de ambtelijke voorbereidingsgroep 

Pride Amsterdam (de subvijfhoek). In deze voorbereidingsgroep hebben, onder voorzitterschap van de 

directie Openbare Orde en Veiligheid, zitting het openbaar ministerie, de politie, de brandweer en de 

GHOR. De gemeentelijke projectleider Pride Amsterdam woont de vergaderingen bij en vormt de 

verbindende schakel tussen de ambtelijke voorbereidingsgroep en stichting AGP (zie onderstaande 

figuur). 
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In de ambtelijke voorbereidingsgroep Pride Amsterdam worden ook de voorbereidingen getroffen op 
calamiteiten en crises tijdens het evenement. Ook controleert de ambtelijke voorbereidingsgroep of de 
organisatie van het evenement plaatsvindt binnen de kaders van het veiligheidsbeleid en worden 
eventuele knelpunten m.b.t. veiligheid in de voorbereiding hier besproken.  
 

Bij de voorbereiding van de festiviteiten zijn meerdere (gemeentelijke) instanties betrokken. Op basis 

van de ervaringen van afgelopen jaar worden de volgende zes werkgroepen in de voorbereiding 

ingericht: 
 
- Straat- en pleinfeesten (Vergunning)  

- Water (botenparade)  

- Communicatie  

- Mobiliteit en crowdmanagement (inclusief uitwerking druktescenario’s)  

- Handhaving en toezicht, inclusief monitoring en optreden bij onvergunde evenementen.  

- Diversiteit.  
 

Voor elke werkgroep wordt een voorzitter aangewezen. De werkgroepen krijgen een heldere taak- en 

opdrachtomschrijving. We organiseren twee werkconferenties, waarin alle werkgroepvoorzitters en 

andere relevante partijen bij elkaar komen, de stand van zaken doorspreken, overlap en knelpunten 

identificeren en afspraken maken. Daarnaast komen de werkgroepvoorzitters periodiek bij elkaar in de 

projectgroep, onder voorzitterschap van het Stedelijk Evenementenbureau. De voorzitter van de 

ambtelijke voorbereidingsgroep en een vertegenwoordiging van de stichting AGP nemen ook deel aan 

de projectgroep. De projectgroep stuurt o.a. op een strakke projectorganisatie en –uitvoering met een 

gezamenlijke planning. 
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