
1

Nummer BD2011-004305
Afdeling <afd> 

Voordracht voor de raadsvergadering
Datum: 21-12-2011     

R

Publicatiedatum <invulveld griffie: datum> 
Programma 4 Werk, Inkomen en Economie
Agendapunt <invulveld griffie: nummer en evt. naam> 
Datum besluit DB 21- 12- 2011

OnderwerpTe publiceren tekst

Uitgaan in Zuid definitief

Met deze voordracht stelt het DB de deelraad voor het volgende besluit te nemen:

De deelraad van Stadsdeel Zuid besluitTe publiceren tekst

1. Na kennisname van de nota van beantwoording evenementenbeleid, de nota 
Evenementenbeleid Zuid 2011 vast te stellen.

2. Na kennisname van de nota van beantwoording horecabeleid, de nota 
Horecabeleid Zuid 2011 vast te stellen.

Wettelijke grondslag

APV Amsterdam

Bestuurlijke achtergrond

Uw bestuur heeft op 24 mei jl. ingestemd met de concept-nota’s Evenementenbeleid en 
Horecabeleid en deze vrij gegeven voor inspraak. De inspraak heeft plaatsgevonden 
tussen 3 juni tot eind juli. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen 
dat in de Nota’s van Beantwoording zichtbaar zijn. De beleidsnota’s zijn op grond hiervan 
aangepast.

Algemene achtergrond
De fusie van de voormalige stadsdelen Oud-Zuid en Zuideramstel is aanleiding om het 
bestaande beleid van de voormalige stadsdelen op het gebied van horeca en evenementen 
te harmoniseren, waarbij de nieuwe bestuurlijke doelstellingen zijn opgenomen. De
belangrijkste opgave voor het bestuur van stadsdeel Zuid voor de komende jaren is om een 
bruisend en leefbaar stadsdeel te behouden. Dit in financieel lastige tijden waarin bezuinigd 
moet worden. Daarnaast zet het stadsdeel in op minder en eenvoudiger beleid en regels.
Hiermee wordt ondernemers meer ruimte en kansen geboden en minder aanspraak 
gemaakt op de capaciteit van het overheidsapparaat (met name vergunningen en 
handhaving).

Deregulering
In beide nota’s is nadrukkelijk aandacht gegeven aan de mogelijkheden tot deregulering. 
Voor horecabeleid is gedereguleerd bij o.a. mengformules, bedrijfsverzamelgebouwen, 
culturele horeca; faciliteren van tijdelijke horeca. Bij evenementenbeleid gaat het om o.a. 
invoeren van een meldingsplicht i.p.v. een vergunning voor kleinschalige evenementen. Zie 
‘Uitgaan in Zuid 2011’ voor verdere details hierover.
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Resultaat commissiebehandeling

<invulveld griffie> 

Korte toelichting op het gevraagde besluit

De introductie ‘Uit in Zuid 2011’ geeft op hoofdlijnen de doelstellingen van uitgaan in Zuid
weer en verbindt het horeca- en evenementenbeleid van het stadsdeel; twee belangrijke
onderdelen voor een levendig uitgaansklimaat. De introductie ‘Uit in Zuid 2011’ is een
integrale oplegger van de twee beleidsdocumenten.

Toelichting op 1en 2
Uw bestuur heeft op 24 mei jl. ingestemd met de concept-nota’s Evenementenbeleiden 
horecabeleid vrij gegeven voor inspraak. De inspraak heeft plaatsgevonden tussen 3 juni 
tot eind juli. De inspraakreacties hebben geleid tot een aantal aanpassingen. De 
beleidsnota’s zijn op grond hiervan aangepast.

Toelichting op 1
Het evenementenbeleid biedt organisatoren en bewoners duidelijkheid over wat de 
mogelijkheden en de voorwaarden zijn ten aanzien van evenementen in Zuid. Ook voor 
evenementen geldt dat het stadsdeel de organisator primair (financieel) verantwoordelijk 
acht voor het waarborgen van de veiligheid, een ordelijk verloop van het evenement en het 
toezicht hierop. 
Het evenementenbeleid van stadsdeel Zuid bestaat uit algemeen en uit gebiedsgericht 
beleid. In het algemene beleid is onder andere aangegeven wanneer, onder welke 
voorschriften een evenementenvergunning nodig is. In het gebiedsgerichte beleid is voor 
twaalf locaties in het stadsdeel Zuid een ‘locatieprofiel’ opgesteld, waarin onder andere is 
aangegeven wat er mogelijk is wat betreft het type evenement, het maximaal aantal 
evenementen, de duur van evenementen en de maximale geluidsbelasting. 
Met het geharmoniseerde evenementenbeleid stadsdeel Zuid wordt ruimte geboden aan 
commerciële evenementen en tevens meer inzichtelijk gemaakt wanneer het stadsdeel wat 
voor kosten bij de organisator in rekening brengt. Met het evenementenbeleid wordt zowel 
voorkomen dat het stadsdeel financieel moet toeleggen op evenementen, als inkomsten 
verworven ten gunste van positieve exploitatieresultaten voor het stadsdeel. 

De kaders voor het evenementenbeleid worden gevormd door landelijke wetgeving en 
regels uit de APV voor het houden van evenementen. Naast het evenementenbeleid is o.a.  
de (landelijke) Handreiking Evenementenbeleid in ontwikkeling ter advisering en 
voorbereiding van evenementen voor de vier kolommen (politie, brandweer, 
geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio en gemeente). In het 
evenementenbeleid zijn de hoofdlijnen van deze handreiking verwerkt.

De bevoegdheid tot het vaststellen van het evenementenbeleid ligt gedeeltelijk bij de 
stadsdeelvoorzitter (de locatieprofielen) en de burgemeester (APV).

Toelichting op 2
Het horecabeleid van stadsdeel Zuid bestaat uit algemeen en gebiedsgericht beleid. In het 
algemene horecabeleid wordt duidelijkheid geboden over wat er in het stadsdeel onder 
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welke voorschriften kan. Stadsdeel Zuid biedt onder andere mogelijkheden voor het 
omzetten van dag- naar avondzaken en horeca in culturele voorzieningen en in winkels. In 
het gebiedsgerichte horecabeleid wordt horeca-uitbreiding mogelijk gemaakt.
Het stadsdeel biedt ruimte en mogelijkheden aan horecaondernemers en benadrukt hierbij 
de eigen primaire verantwoordelijkheid die ondernemers hebben ten aanzien van het 
voorkomen van overlast.

Naast landelijke wetgeving, worden de belangrijkste juridische kaders voor het 
horecabeleid gevormd door de Algemene Plaatselijke Verordening 2008 (APV 2008) en 
bestemmingsplannen. De bevoegdheid tot het vaststellen van het horecabeleid ligt hiermee 
zowel bij de deelraad van Zuid (gebiedsgericht horecabeleid / bestemmingsplannen) als bij 
de burgemeester (algemene beleidsregels / APV).

Kanttekeningen en risico’s - Verruiming van regels op het gebied van horeca en kan tot overlast en daarmee tot 
weerstand van bewoners leiden;
- Het toestaan van meer evenementen kan leiden tot (geluids)overlast voor bewoners.

Gevolgen

Belanghebbenden Horeca-ondernemers en organisatoren van evenementen: duidelijkheid over 
mogelijkheden en regels in Zuid, meer mogelijkheden door deregulering en verruiming 
regels. 
Omwonenden en bezoekers: duidelijkheid over mogelijkheden en regels in Zuid, 
gedifferentieerd aanbod van horeca en evenementen

Stadsdeelorganisatie Na vaststelling van het horecabeleid en het evenementenbeleid zal het stadsdeel 
uitvoering geven aan het nieuwe beleid.

Uitkomsten extern advies

nvt

Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg

Uitkomsten van de inspraakperiode zijn weergegeven in de nota’s van beantwoording. 
Deze hebben op onderdelen geleid tot wijziging van de nota’s.

Financiële paragraaf

Zijn er financiële risico’s en 

zo ja, hoe worden deze 

beheerst?

Er zijn geen directe kosten verbonden aan het vaststellen van nieuw beleid t.a.v. 
evenementen en horeca. Wel zijn er diverse financiële ontwikkelingen cq. aspecten m.b.t. 
deze onderwerpen, te weten:

- Een gevolg van het nieuwe beleid kan zijn dat het aantal evenementen en het aantal 
horecazaken in het stadsdeel toeneemt, wat voor het stadsdeel ook meer werk kan 
betekenen (vergunningen/handhaving). Aan de andere kant zet het stadsdeel in op 
minder en eenvoudiger beleid en regels. Hiermee wordt ondernemers meer ruimte  
geboden en minder aanspraak gemaakt op de capaciteit van het overheidsapparaat (met 
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name vergunningen en handhaving).

- Met het evenementenbeleid wordt zowel voorkomen dat het stadsdeel financieel moet 
toeleggen op evenementen, als meer inkomsten verworven bij grote en/of commerciële en/of 
besloten evenementen (verwerkt in huurovereenkomsten).

- Voor stadsdeel Zuid wordt nieuw reclamebeleid opgesteld. Hierin zal specifiek gekeken 
worden naar ruimere mogelijkheden ten aanzien van reclame-uitingen rondom evenementen.

- Vanaf 2011 is de precario voor terrassen in Zuid verhoogd. Dit is het gevolg van de 
uitbreiding van het Centrum-gebied en hiermee het bieden van meer ruimte en 
mogelijkheden aan ondernemers (o.a. het toestaan van verwarmde winterterrassen). Bij 
de verhoging van de tarieven is gekeken naar de tarieven die gelden voor stadsdeel 
Centrum. Voor de gebouwde terrassen zijn de tarieven van stadsdeel Centrum 
overgenomen. Voor de ongebouwde terrassen zijn de tarieven het gemiddelde tussen de 
huidige tarieven voor stadsdeel Zuid en de tarieven van stadsdeel Centrum. 
De financiële gevolgen van de verhoging van de terrassenprecario zijn een van de 
onderdelen van de heroverwegingen. De gestelde opgave, € 200.000, is opgenomen in 
het Programma-akkoord 2010-2014 en in de Perspectiefnota 2011-2014.

Geheimhouding

nvt

Publicatie/communicatie

Na vaststelling zijn beide nota’s vindbaar op de website van het stadsdeel

Stukken

Meegezonden 1. ‘Uitgaan in Zuid 2011’, een introductie op het horecabeleid en het 
evenementenbeleid van stadsdeel Zuid;

2. Nota van Beantwoording Evenementenbeleid Zuid 2011;
3. Nota van Beantwoording Horecabeleid Zuid 2011;
4. Evenementenbeleid Zuid 2011;
5. Horecabeleid Zuid 2011;

Ter inzage gelegd

Aldus besloten,

F.S. Roos-Meijer J.S. Spier
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