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Verordening van de raad van de gemeente Amsterdam tot wijziging van de 

Algemene Plaatselijke Verordening 2008 in verband met het verruimen van de 

uitzondering op de vergunningplicht voor eendaagse evenementen en het 

herstellen van een onregelmatigheid (Verordening uitbreiding uitzondering 

vergunningplicht eendaagse evenementen) 

 

De raad van de gemeente Amsterdam, 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [PM Datum], 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,  

 

besluit: 

 

Artikel I 

Artikel 2.41, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 wordt als volgt gewijzigd: 

 

1. In onderdeel a wordt “100 personen” vervangen door “250 personen”. 

 

2. In onderdeel d wordt “op de gevels van omringende woningen” vervangen door “op de gevels 

van omringende woningen, dan wel op vijftien meter van de geluidsbron,”. 

 

3. Onderdeel e komt te luiden: 

d. ten hoogste objecten worden geplaatst met een gezamenlijke oppervlakte van minder 

dan 25 m²; 

 

Artikel II 

In artikel 2.41 van de Algemene Plaatselijke Verordening wordt, onder vernummering van het 

zevende tot achtste lid, het volgende lid ingevoegd: 

 

7. De burgemeester kan plaatsen aanwijzen waar de uitzondering als bedoeld in het eerste lid niet 

geldt. 

 

Artikel III 

 

De toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

De zesde alinea van de toelichting op artikel 2.40 komt te luiden: 
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Juist omdat voor evenementen ter voorbereiding vaak een periode van advisering en overleg 

nodig is tussen ambtelijke diensten en de organisator is voor het indienen van een aanvraag een 

termijn van ten minste tien weken voor de aanvang vastgesteld. 

 

B 

De derde alinea van de toelichting op artikel 2.41 komt te luiden: 

Eerste lid onder a: ‘op enig moment’ impliceert dat het denkbaar is dat er, gerekend over de hele 

duur van het evenement, in totaal meer dan 250 bezoekers zijn geweest mits deze maar niet 

allemaal op hetzelfde moment aanwezig zijn; onder ‘bezoekers’ worden ook ‘deelnemers’ 

verstaan. 

 

De zesde alinea van de toelichting op artikel 2.41 komt te luiden: 

Eerste lid onder d: 75 dB(C) is de maximale geluidsnorm bij niet op muziek gerichte 

vergunningplichtige evenementen. Een gevelbelasting van 75 dB(C) wordt als acceptabel 

beschouwd omdat hiermee, rekening houdend met een gemiddelde gevelisolatie van 20 dB(A), de 

verstaanbaarheid binnen in de woningen niet in het geding is. De begrenzing op vijftien meter van 

de geluidsbron is aanvullend voor de situatie waarbij de dichtstbijzijnde gevels op grote afstand 

van de geluidsbron liggen. De eventuele toch nog ervaren hinder in woningen wordt voor 

evenementen als acceptabel beschouwd, gezien het kortstondige en incidentele karakter ervan. 

 

De zevende alinea van de toelichting op artikel 2.41 komt te luiden: 

Eerste lid onder e: bedoeld worden objecten zoals een kleine partytent, waaronder wordt verstaan 

een aan één of meer zijden open tent met een maximaal vloeroppervlak van 25m², een 

barbecuestel, een springkussen voor kinderen en dergelijke; om de kleinschaligheid van het 

evenement te waarborgen is het maximaal toegestane gezamenlijke oppervlak van de objecten 

begrensd tot een totaaloppervlak van 25m².  

 

Na de achttiende alinea van de toelichting op artikel 2.41, luidende “De in het zesde lid … per 

stadsdeel vastgesteld”,  wordt een alinea ingevoegd, die komt te luiden: 

Voorzien is in de mogelijkheid plaatsen aan te wijzen waar de uitzondering op de vergunningplicht 

voor eendaagse evenementen niet geldt.  

 

Artikel III  

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na bekendmaking. 

 

Artikel IV 

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening uitbreiding uitzondering vergunningplicht 

eendaagse evenementen. 

 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van [datum (maand voluit geschreven)]. 

 

De voorzitter 

Femke Halsema 

 

De raadsgriffier 

Jolien Houtman 
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Toelichting 

Een burger moet een vergunning aanvragen voor het houden van een evenement, tenzij hij voor 

dat evenement enkel een melding hoeft te doen. De meldingsplicht houdt in dat wanneer aan de 

voorwaarden voor de melding wordt voldaan, toestemming voor het evenement wordt geacht 

gegeven te zijn. Wel kan de burgemeester voorschriften verbinden aan het evenement of 

besluiten dat het evenement niet door kan gaan. De omstandigheden waarbinnen enkel een 

melding nodig is staan vermeld in de APV (artikel 2.41). Eén van die omstandigheden is dat er op 

enig moment minder dan 100 bezoekers aanwezig zijn.  

 

Voor het houden van een evenement met meer dan 100 bezoekers moet een vergunning worden 

aangevraagd, waarvoor leges moeten worden betaald. In dit kader wordt aan u voorgesteld om de 

APV zo aan te passen dat de drempel voor het aanvragen van een evenementenvergunning 

omhoog gaat van 100 naar 250 bezoekers (art. 2.41 lid 1 onder a APV).  

 

De leges voor evenementen tot 500 bezoekers zijn de afgelopen jaren verhoogd van €250 in 2018, 

€625 in 2019, naar €980,- in 2020. Deze opslag met een factor 3,9 tov 2018 is een grote sprong 

voor de kleinschalige niet commerciële initiatieven (zoals buurtfeesten/buurt bbq) met meer dan 

100 personen op enig moment die belangrijk zijn voor de cohesie van buurten. Deze evenementen 

hebben door hun aard weinig impact in de zin van overlast, verstoring van de openbare orde en 

gevaar voor het milieu.  

 

Om te voorkomen dat de uitbreiding van de categorie meldingsplichtige evenementen tot 250 

personen leidt tot grootschalige evenementen of overlast, worden twee andere wijzigingen 

voorgesteld. Ten eerste moet de geringe geluidsproductie die zonder toetsing van een geluidsplan 

kan worden toegelaten gewaarborgd blijven. Hiertoe wordt aangesloten bij het huidige 

evenementenbeleid (2018) en wordt de geluidsnormering van maximaal 75 dB(C) op de gevel 

aangevuld met een geluidsniveau van maximaal 75 dB(C) op vijftien meter van de geluidsbron (art. 

2.41 lid 1 onder d APV). Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld in parken, op grote afstand van de 

gevels van woningen, ter hoogte van de geluidbron hoge geluidsniveaus mogelijk zijn. Op deze 

manier zal de akoestische invloed op de omgeving bij dit soort kleinschalige evenementen beperkt 

blijven. 

 

Daarnaast wordt voorgesteld om niet langer het aantal toegestane objecten (zoals een partytent, 

een barbecuestel of een springkussen) te begrenzen, maar om een begrenzing te stellen aan de 

maximale oppervlakte die  de aanwezige objecten  gezamenlijk mogen innemen. De grens wordt 

gelegd bij 25 m².Bij een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 25 m² kan de kleinschaligheid van 

een evenement niet gewaarborgd worden en zal een beoordeling plaats moeten vinden ten 

aanzien van het beslag op de openbare orde en een geoorloofd gebruik van de openbare ruimte. In 

dat geval kan niet volstaan worden met een melding, maar dient een evenementenvergunning 

aangevraagd te worden. 

 

Er kunnen locaties zijn, zoals de Dam of het Vondelpark, waar het onwenselijk is om te volstaan 

met een meldingsplicht. Om dit soort plaatsen te kunnen ontzien wordt voorgesteld om de 

burgemeester  de bevoegdheid te geven plaatsen aan te wijzen waar niet volstaan kan worden 

met een meldingsplicht, maar waar altijd een vergunning moet worden aangevraagd.  
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Uit een inventarisatie van de vergunning plichtige evenementen uit 2019  blijkt dat de aanpassing 

van de drempel voor het aanvragen van een evenementenvergunning naar 250 bezoekers maakt 

dat ongeveer 70 extra organisatoren voortaan kunnen volstaan met het doen van een melding en 

derhalve geen evenementenvergunning hoeven aan te vragen en geen leges hoeven te betalen. 

De derving aan leges op de begroting is een consequentie van deze keuze. De derving kan wel/niet 

worden opgevangen in de huidige begroting.  

 

Daarnaast wordt een onregelmatigheid in de toelichting op de APV hersteld. In artikel 2.40 wordt 

voor het aanvragen van een vergunning een termijn gesteld van ten minste tien weken voor 

aanvang van het evenement. In de toelichting van artikel 2.40 staat een termijn van acht weken. 

De toelichting wordt aangepast naar een termijn van tien weken.  


