Amsterdam, 16 juni 2021

Geachte evenementenorganisatoren,
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, heeft het kabinet op vrijdag 11 juni besloten de nog
altijd geldende coronamaatregelen voor evenementen grotendeels op te heffen vanaf
(waarschijnlijk) 30 juni. In de praktijk betekent dit besluit dat de meeste evenementen vanaf
dat moment weer mogen plaatsvinden, zonder beperkingen voor wat betreft het aantal
bezoekers. Voor evenementen met toegangscontrole geldt dat bezoekers op het terrein ook
geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Voorwaarde is dan wel dat alle bezoekers een
negatieve test – of op termijn een vaccinatiebewijs – kunnen overleggen en hier ook op zijn
gecontroleerd. De details van de nieuwe regels zijn nog niet bekend, die worden naar
verwachting snel gepubliceerd. U ontvangt nu al dit schrijven omdat we u graag tijdig willen
informeren over een aantal belangrijke inhoudelijke punten en de procedure de komende
weken.
Voordat we daarop ingaan, willen we echter stilstaan bij het belang van dit besluit. We
weten allemaal dat de evenementensector hard is getroffen en dat de voortdurende
onzekerheid veel impact heeft. We zijn dan ook vooral blij dat er eindelijk weer
evenementen mogen plaatsvinden, voor de sector en de organisatoren, voor uw
medewerkers en alle anderen die hun brood verdienen met festivals, maar vooral ook voor
de stad en de Amsterdammers: de levendigheid en vrolijkheid die evenementen brengen, is
de afgelopen 16 maanden node gemist. U mag er dan ook van uitgaan dat de gemeente alles
zal doen wat in haar vermogen ligt om evenementen dan ook weer te laten plaatsvinden.
Grote uitdaging
Tegelijkertijd moet wel worden vastgesteld dat het tempo van de versoepelingen ons
allemaal voor een forse uitdaging stelt. De eerste grote evenementen staan al gepland voor
1 juli en 3 juli en we verwachten dat tot eind september enkele tientallen grote
evenementen plaats zullen vinden, waarvan er nog geen één een vergunning heeft.
De gemeente zal aanvragers van vergunningen tegemoet komen door zo snel als mogelijk
alle plannen te beoordelen, maar nu vast moet worden opgemerkt dat geen garanties
kunnen worden gegeven. De tijd om vergunningen te beoordelen is veel korter dan normaal
en er moet op aanvullende punten worden beoordeeld. Daarbij komt dat de eerste grote
evenementen plaats vinden in een periode dat politie en handhaving al zwaar belast
worden. Van organisatoren wordt daarom verwacht dat zij nog meer dan normaal zelf hun
verantwoordelijkheid nemen en waarmaken als het gaat om een ordelijk en veilig verloop
van een evenement omwille van de gezondheid van de bezoekers en Amsterdammers. Wat
dat laatste punt betreft: al bieden de dalende besmettingscijfers en de snel stijgende
aantallen vaccinaties hoop voor de komende tijd: corona is zeker nog niet weg.
Streng controleren op aanvullende corona-eisen
Bij de snelle afhandeling van de aanvragen zal de gemeente dan ook geen concessies doen
aan veiligheid: de aanvragen zullen zorgvuldig worden gecontroleerd op bestaande
veiligheidsvereisten en in het bijzonder op de nieuwe aanvullende coronaeisen voor

evenementen. Als de veiligheid of gezondheid van bezoekers niet in voldoende mate kan
worden gegarandeerd zal geen vergunning worden verleend. Ook alle vereisten die zijn
bedoeld om de overlast van het evenement voor de directe omgeving tot een minimum te
beperken, blijven onverkort van kracht.
Bij de beoordeling van de vergunningaanvragen zullen de gemeente en de adviesdiensten de
komende periode met bijzondere aandacht kijken naar de maatregelen die de organisatoren
in verband met corona moeten nemen. Concreet zullen de volgende onderdelen van de
plannen nauwkeurig worden getoetst;
- Hoe zorgt de organisator ervoor dat alle bezoekers van een evenement met
toegangscontrole wordt gecontroleerd op een bewijs van een negatieve coronatest
of een vaccinatie? Hoe wordt er, naast de controle van de test of vaccinatie, voorzien
in de voorgeschreven triage aan de poort (via een QR-code)?
- Hoe zorgt de organisator voor een ordelijke instroom van bezoekers, gelet op deze
extra check bij de ingang? Daarbij moet niet alleen aandacht zijn voor de inrichting
van het terrein en loopstromen, maar moet ook de signing voor entree worden
beschreven.
- Welke maatregelen neemt de organisator om impact op de omgeving te
minimaliseren?
- Welke scenario’s worden door de organisator voorbereid voor de instroom (en
uitstroom) van bezoekers en de controle van vaccinatiebewijs of coronatest? Hierbij
kan concreet worden gedacht aan bijvoorbeeld een storing in het gebruik van de app
of een tekort aan testcapaciteit.
- Hoe gaat de organisator om met een bezoeker die geen negatieve test kan
overleggen?
- Hoe wordt omgegaan met bezoekers zonder testbewijs, bijvoorbeeld buitenlandse
bezoekers? Is er een back up plan voor testen op locatie?
- Welk beleid voert de organisator op het gebied van het testen van crew en artiesten?
Wat zijn de back up mogelijkheden voor crew en artiesten die niet getest zijn? Testen
op locatie?
- Hoe wordt geborgd dat elke bezoekers conform de vereiste wordt geregistreerd?
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat evenementen op het gebied van openbare orde en
veiligheid en gezondheid hun eigen boontjes doppen en zo min mogelijk een beroep doen op
nood- en hulpdiensten.
- Op het gebied van openbare orde en veiligheid wordt daarom verwacht dat de
organisatie – overigens net als regulier het geval was – eventuele incidenten en
veiligheids- en gezondheidsrisico’s zelf in beeld heeft, scenario’s heeft uitgewerkt, en
deze kan managen en afhandelen. Daar moet dus ook voldoende menskracht voor
beschikbaar zijn.
- Gezien de signalen over schaarste bij beveiligingsbedrijven, EHBO-organisaties en
verkeersregelaars, moeten de plannen ondersteund worden met een garantiestelling
van leveranciers, waaruit blijkt dat de benodigde medewerkers (beveiliging,
verkeersregelaars en medisch personeel) ook daadwerkelijk inzetbaar zijn. Als er
onvoldoende personeel aanwezig is, kan het evenement niet plaatsvinden.

Op het gebied van communicatie wordt van organisatoren verwacht dat zij bezoekers goed
voorbereiden op de regels op het evenemententerrein en daarbuiten, en op wat er van hen
wordt verwacht. De coronamaatregelen voor bezoekers zullen ook aandacht moeten krijgen
in de bewonerscommunicatie.
- De organisator moet beschrijven hoe de bezoeker wordt geïnformeerd over testen
voor toegang, gebruik van de corona app, reizen naar het event, de toegangslogistiek
en de coronamaatregelen op het evenement. Daarbij moet speciale aandacht zijn
voor (eventuele) buitenlandse bezoekers.
- De organisatie moet de plannen voor preventie actualiseren en extra aandacht
besteden aan de risico’s voor gebruikers van het weer gebruiken van middelen na
een langere periode zonder. Hierbij verzoeken wij u in te gaan op Celebrate Safe en
de samenwerking met Unity. Hoe wordt bezoekers op het hart gedrukt
verantwoordelijk om te gaan met middelengebruik?
- De organisatie besteedt in haar bewonersbrief ook aandacht aan de
coronamaatregelen voor bezoekers en hoe dit ook doorwerkt in de directe omgeving
van het evenement.
Buiten het gebruikelijke verkeer- en vervoersplan, moeten organisatoren goed onderbouwde
plannen indienen met specifieke aandacht voor:
- Het goed omschrijven van de Pendelbus-logistiek of vervoer met de pont, Specifiek
ook op de vraag of bezoekers al worden gecontroleerd op vaccinatie- / negatieve test
voordat ze in de pendelbus stappen;
- Hoe wordt geborgd dat op het station (of op andere op- en overstapplekken anders
dan op de evenementlocatie) de daar geldende coronaregels in acht worden
genomen, zonder dat dit extra capaciteit vraagt van politie of handhaving?
- Is er een back up plan, voor het geval de halte van de pendelbus volloopt?
Het is van groot belang dat organisatoren alle gegevens en plannen zo snel mogelijk, maar
ook zo volledig mogelijk indienen. De beperkte tijd in het vergunningsproces en het grote
aantallen aanvragen, maakt dat het in de praktijk vaak niet mogelijk zal zijn om incomplete
stukken of onduidelijke aanvragen aan te vullen en dat deze dus niet in behandeling worden
genomen. In het ergste geval kan dit er toe leiden dat geen vergunning wordt verstrekt.
- Specifiek wordt van de organisator verwacht dat de contactgegevens van de
bouwtechnisch constructeur wordt meegestuurd, zodat de Omgevingsdienst snel kan
schakelen en constructeurs onderling met elkaar kunnen spreken. Dit scheelt tijd in
het proces.
We verzoeken u uw lopende aanvraag aan te vullen met plan een plan van aanpak waarin u
een duidelijk beeld schetst hoe u aan bovenstaande punten gaat voldoen. Het tijdsframe dat
wij daarbij hanteren is:
a) Voor evenementen die tot 15 juli a.s. plaatsvinden dient deze informatie binnen drie
dagen na het bekend worden van de landelijke eisen voor evenementen te worden
verstrekt.
b) Voor andere evenementen in de maanden juli en augustus dient de informatie zo
spoedig mogelijk, maar in ieder geval 14 dagen voordat het evenement plaatsvindt in
ons bezit te zijn.

c) Voor de overige evenementen, die vanaf 1 september plaatsvinden, geldt een
deadline van 1 augustus a.s.
Nadere informatie
Op het moment van het opstellen van deze brief, waren de precieze regels voor
evenementen nog niet gepubliceerd. Het is zeer wel mogelijk dat u op korte termijn nog een
aanvulling ontvangt op het bovenstaande. Toch is er voor gekozen om u nu al te informeren
over de afhandeling van vergunningaanvragen. Zo weet u als organisator wat er van u wordt
verwacht en kunt u zich daar op voorbereiden. Hopelijk lukt het zo om deze zomer eindelijk
weer – feestelijk én veilig – evenementen te organiseren voor de Amsterdammers. Indien u
vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de vergunningverlener die uw
aanvraag in behandeling heeft of neemt.
Met vriendelijke groet,
Berend Temme
Hoofd Stedelijk Evenementenbureau
Gemeente Amsterdam

