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Bijlage 

Onderwerp Besluit vedenen evenementenvergunning op het Zuidplein 

Geachte heer Labes, 

Naar aanleiding van uw aanvraag voor een evenementenvergunning op het Zuidplein, 

geregistreerd onder nummer 32-374680, doe ik u hierbij de beschikking toekomen. 

Voor wat betreft de bezwaar -en beroepsmogelijkheden venvijs ik u naar de clausule 

onder aan het besluit 

Met vriendelijke groet. 

Stadsdeel Zuid, 

—Afdelingsmanager Vergunningen 

De heer G.A./Lijnes 
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Bezoekadres 
Burgerweeshuispad 301 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Zuid 
Postbus 74019 
1070 BAAmsterdam 
Telefoon 14 020 

Afdeling Vergunningen 

Behandeld door 

Ons kenmerk 32-374680/F.M. 

mevrouw F. Mallens 

DE B U R G E M E E S T E R VAN AMSTERDAM, 

gezien de aanvraag van 23-1-2012 van heer M.H. Labes, namens Total Package 

Productions BV, waarin vergunning wordt gevraagd voor het organiseren van een 

evenement op het Zuidplein op 29-6-2012; 

gelet op artikel 2.1 en artikel 2.40 tot en met 2.48 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

2008 (APV) en het besluit van de Burgemeester van Amsterdam, genaamd Algemeen 

mandaat Bm-bevoegdheden stadsdeelvoorzitters d.d. 21 april 2005, inzake gemandateerde 

bevoegdheden uit de APV en diverse regelingen aan de voorzitters van stadsdelen; 

ovenvegende dat: 

. van diensten en bedrijven adviezen zijn ontvangen die in de voorschriften zijn verwerkt; 

" de aanvraag ingevolge het bepaalde in artikel 4:8 Awb is gepubliceerd; 

• er 3 zienswijzen zijn ontvangen, respectievelijk van J.E. Shaya en T. Eernstman, 

namens de Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg, van J.G. Nassenstein en van 

M.L. Mante-Wagenaar; 

• de zienswijzen - samengevat - inhouden: 

• de aanvraag is te laat richting Vereniging Beethovenstraat-Parnassusweg 

gecommuniceerd; 

de aanvraag is gepubliceerd op 27 januari 2012, waarbij is gemeld dat de aanvraag 

vanaf 30 januari 2012 gedurende 2 weken ter inzage ligt en dat gedurende die periode 

zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt; 

• in de aanvraag worden geen geluidslimieten opgegeven en is geen schoonmaakplan 

gevoegd; 

aanvrager tioeft in de aanvraag geen geluidslimieten op te geven; in de 

besctiikkingsvoorschriften worden wel maximale geluidnormen gegeven; deze worden 

geadviseerd door de Dienst Milieu en Bouwtoeziciit; aanvrager heeft aangegeven het 

evenemententerrein zelf te zullen schoonmaken; in de vergunningvoorschriften is 

aangegeven, dat het evenemententerrein schoon dientte worden opgeleverd; Beheer 

Openbare Ruimte zal in verband hiermee een voor- en naschouw houden; 

• het opgegeven maximale aantal bezoekers van 1500 klopt niet: er is sprake van een 

evenement met meer dan 2000 bezoekers en dit had vóór 1 december 2011 bij het 

stadsdeel aangemeld moeten zijn; 

aanvrager heeft het evenement vóór 1 december 2011 gemeld bij het stadsdeel; ook in 

deze melding is aangegeven, dat het gaat om ongeveer 1500 bezoekers; 

uitgegaan wordt van hetin de aanvraag opgegeven aantal bezoekers; er is op dit 

moment-ook gelet op voorgaande jaren - geen aanleiding te veronderstellen, dat 

sprake zou zijn van een onevenredig groot aantal bezoekers; 
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" door het grote aantal bezoekers en objecten wordt de doorgang voor openbaar-vervoer-

reizigers ernstig belemmerd; 

in deze vergunning is liet voorsctirift opgenomen, dat vergunningiiouder zorg moet 

dragen vooreen vrije doorioop over het Zuidpiein van minimaai 2 meter; 

• afbouw van het podium in de nacht levert extra overlast voor omwonenden op; 

de afbouw van het podium na afioop van het voorgaande "Zomerfeest" heeft overiast 

veroorzaal<t voor omwonenden; om de overiast voor omwonenden zoveei mogeiijl< te 

beperl<en, wordt in deze vergunning het voorschrift opgenomen, dat de afbouw mag 

piaatsvinden vanaf 30 juni 2012, 08.00 uur 's ochtends; 

• in het vededen zijn de maximale geluidnormen en de eindtijd van 24.00 uur voor 

versterkte muziek geregeld overschreden, omdat het stadsdeel niet heeft gehandhaafd; 

cfe afdeiing IHandhaving zal aanwezig zijn tijdens het evenement en controleren op 

mogelijl<e overschrijding van de geluidnormen en sluitingstijden; 

BESLUIT 

Aan Total Package Productions BV, hierna te noemen de vergunninghouder, vergunning te 

verienen voor het houden van het evenement "Zomerfeest Blauwe Engel, op het Zuidplein 

op 29-6-2012 van 17.00 uur tot 30-06-2012 om 01.00 uur, één en ander zoals staat 

aangegeven op bijgevoegde gewaarmerkte tekening, bijlage 1. 

De opbouw van het evenement mag plaatsvinden op 29-06-2012 van 10.00 tot 15.00 

uur en de afbouw mag op 30-06-2012 vanaf 08.00 uur plaatsvinden. 

De volgende voorschriften dienen in acht te worden genomen: 

I. Algemeen: 

1. de vergunninghouder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger dient op de 

locatie aanwezig te zijn, contactpersoon gedurende het evenement is de heer IVI. Labes, 

bereikbaar op: 06-21874368; 

2. de vergunninghouder geeft deze vergunning op eerste verzoek aan ambtenaren van 

politie ter inzage af; 

3. aan alle bij het evenement werkzame personen moeten toereikende instructies zijn 

verstrekt die voorkomen dat de voorschriften uit de vergunning worden overtreden; 

4. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de politie en brand

weer met betrekking tot de openbare orde en veiligheid worden opgevolgd; 

5. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat ambulances en voertuigen van de politie 

en brandweer tijdens het evenement onvenwijld doorgang wordt verieend, minimale 

doorrijdbreedte 3,50 m hoogte 4,20 m; 

6. vergunninghouder dient te zorgen voor een vrije doorloop over het Zuidplein van 

minimaal 2 meter om de doorgang van het voetgangersverkeer te waarborgen; 
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7. in verband hiermee dienen de afzettingen door de organisatie bewaaict te worden - er 

dient met name op geiet te worden dat er niet op de rijweg geparl<eerd wordt - en 

mogen er geen zalmen op de rijweg worden geplaatst die in geval van nood niet direct 

zijn te ven/vijderen; 

8. de vergunninghouder stelt de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving 

van bovengenoemde locatie vooraf van de activiteiten op de hoogte; 

9. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de percelen in de onmiddellijke omgeving 

van bovengenoemde locatie permanent en ongehinderd bereikbaar zijn voor de 

gebruikers ervan; 

10. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat voetgangers min. 1.50 m vrije doorgang op 

het trottoir houden; 

11. er mogen geen voonverpen worden bevestigd aan openbare (groen)voorzieningen en 

straatmeubilair; 

12. het is verboden om voonverpen in de verharding aan te brengen of te slaan; 

13. er mogen geen voonverpen of objecten geplaatst worden binnen de kroonprojectie van 

de aanwezige bomen; 

14. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de bijgevoegde voorschriften van de 

brandweer stipt worden opgevolgd (zie bijlage 2); 

15. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat eventueel aanwezige ondergrondse- en 

bovengrondse brandkranen worden vrijgehouden; 

16. de vergunninghouder dient de constructietekeningen en berekeningen van de 

objecten die worden geplaatst, bv. een podium, tent, min. 3 weken voor opbouw van 

het evenement te overleggen aan de inspecteur van de afd. HBW inspectie BWT; 

17. de vergunninghouder dient hiervoor contact op te nemen met de afd. HBW inspectie 

BWT, tel. 14020 (bereikbaar tussen 09.00-10.00 uur); 

18. objecten mogen niet worden opgebouwd of dienen te worden afgebroken bij 

windkracht 5 of hoger, voor parasollen is dit voorschrift van kracht vanaf windkracht 4; 

19. de vergunninghouder dient een stappenplan aan de inspecteur te overleggen waarin 

staat aangegeven welke maatregelen er worden getroffen voor de plaatsing van 

objecten bij een windkracht 5 of hoger; 

20. de vergunninghouder mag pas tot plaatsing van de objecten overgaan als de 

constructietekeningen zijn goedgekeurd door de inspecteur; 

21. de vergunninghouder dient medewerking te verlenen aan de verplaatsing van een 

object, indien dit op verzoek is van een ambtenaar van het Stadsdeel Zuid; 

22. de vergunninghouder mag tijdens het evenement etenswaren en frisdranken 

verkopen; 

II. Bijzonder: geluidsvoorschriften en stroomvoorziening: 

1. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aansluitingen op het elektriciteitsnet 

geschieden in overleg met- en ten genoegen van Nuon (tel. 0900-0808); 

2. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat elektriciteitskabels zodanig worden 

bevestigd dat niemand ermee in aanraking kan komen; 
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3. de vergunninghouder mag gebruil< mal<en van geiuidsversterl<ende apparatuur en/of 

versterlcte muziel<; 

4. de vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat na 24.00 uur geen verstericte 

muziek meer ten gehore wordt gebracht; 

5. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat het equivaiente geluidsniveau (Laeq), 

veroorzaakt door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten 

waarbij sprake is van geluidsversterking, gemeten op 25 meter vanaf de geluidsbron 

niet meer bedraagt dan 85 dB (A); 

6. ter regulering van de bastonen mag het equivalente geluidsniveau (Lceq) veroorzaakt 

door het ten gehore brengen van muziek of door andere activiteiten waarbij sprake is 

van geluidsversterking, gemeten op 25 meter vanaf de geluidsbron en gemeten 

volgens de zogenaamde C-weging, niet meer bedragen dan 100 dB(C); 

7. de vergunninghouder dient wat de richting van het geluid, alsmede de geluidssterkte 

rekening te houden met de omliggende woningen; 

8. de vergunninghouder draagt er zorg voor dat de aanwijzingen van de politie met 

betrekking tot de geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden opgevolgd; 

III. Bijzonder: milieuvoorschriften 

1. de vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat aan de voorschriften over afval, 

aggregaten, afvalwater, gasflessen en frituurtoestellen, zoals aangegeven in 

bijgaand advies van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bijlage 3) wordt voldaan; 

IV. Bijzonder: veiligheid 

1. de vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat er voldoende gecertificeerde 

beveiligers aanwezig zijn (norm: 1 beveiliger op 250 bezoekers) en dat de naam 

van de beveiligingsorganisatie tijdig bekend wordt gemaakt aan het wijkteam van 

politie; 

V. Bijzonder: EHBO 

1. de vergunninghouder dient ervoor te zorgen, dat er voldoende gecertificeerde 

EHBO-ers aanwezig zijn (norm: 1 EHBO-er op 750 bezoekers); 

VI. Bijzonder: schoonmaken terrein 

1. de vergunninghouder is verplicht om gedurende het evenement op het terrein 

voldoende afvalbakken aanwezig te hebben welke regelmatig geleegd worden en ziet 

er op toe dat er geen zwerfvuil op het terrein aanwezig is; 

2. de vergunninghouder dient het terrein na afloop schoon en schadevrij op te leveren; 
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3. indien noodzal<elijl< zai de iocatie na afloop van het evenement door de afdeling 

Reiniging worden gereinigd (de kosten die hiermee samen hangen komen voor 

rekening van de vergunninghouder); 

4. de vergunninghouder houdt er rekening mee, dat indien het terrein na afloop van het 

evenement niet schoon en/of schadevrij wordt opgeleverd, alle hieruit voortvloeiende 

onkosten voor zijn rekening zullen komen. 

VII. Bijzonder: schouwen 

1. voorafgaand aan het evenement wordt de onderhoudstoestand van het 

evenemententerrein en de directe omgeving ervan met de afdeling Beheer Openbare 

Ruimte (BOR) geschouwd. De afdeling BOR zal hierover contact met u opnemen voor 

het maken van een afspraak; 

2. direct na afronding van de afbouwwerkzaamheden wordt het terrein met de afdeling 

BOR opnieuw geschouwd; 

3. de bevindingen van deze schouwen worden vastgelegd in processen-verbaal. Deze 

processen-verbaal zijn de basis bij het bepalen van evt. door het evenement 

veroorzaakte schade; 

4. schade veroorzaakt door het evenement zal door het stadsdeel of in opdracht van het 

stadsdeel hersteld worden op kosten van de vergunninghouder; 

Brengt onder de aandacht: 

• het handelen in strijd met bovenstaande voorschriften levert een strafbaar feit op en kan 

leiden tot intrekking van deze vergunning waarbij geen aanspraak op schadevergoeding 

kan worden gemaakt; 

• schade, als gevolg van het gebruik van deze vergunning toegebracht aan gemeente

eigendommen, moet op eerste vordering van gemeentewege door de houder van deze 

vergunning worden vergoed; 

• het is ingevolge artikel 4.12 APV verboden om flyers en ander reclamemateriaal 

onder het publiek te verspreiden of te doen verspreiden; 
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" het terrein wordt in de huidige staat aanvaard en moet in dezelfde staat weer geheel ont

ruimd worden opgeleverd; 

• deze vergunning laat onverlet de toepassing van de Precariobelasting. 

Amsterdam, 

de burgmeester van Amsterdam, 

namer/s ideze, 

de vo?fpzittei>v^n Stadsdeel Zuid, 

. I jyw 2Ö1Z 

Slettenhaar 

VJ 
Afschrift aan: politie, brandweer, dienst milieu en bouwtoezicht, gemeentebelastingen, 

beheer openbare ruimte, handhaving openbare ruimte 

Bezwaar: 

Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken kan hiertegen binnen zes 
weken na verzending een bezwaarschnft indienen bij de Burgemeester van Amsterdam, 
postbus 202, 1000 AE Amsterdam. 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Indien 
onverwijlde spoed dit vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift om een voorlopige 
voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, postbus 
75850, 1070 AW Amsterdam. Voor het indienen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt een griffierecht geheven. 
Op grond van artikel 7:1a. lid 1 Awb kan de indiener in het bezwaarschrift het 
bestuursorgaan verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de administratieve 
rechter. 
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