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1. Inleiding

1.1 Wat is een evenement?
Evenementen zijn er in verschillende vormen, 
soorten en maten. Bij een evenement wordt het 
normale en dagelijkse gebruik van de terreinen 
overstegen, waardoor een specifieke planning 
en organisatie gewenst is. Een evenement is 
als volgt te definiëren:

“Elke tijdelijke vorm van ontspanning 
en vermaak, die incidenteel of jaarlijks 
terugkerend plaatsvindt op een open-
baar terrein en die al dan niet tegen 
betaling te bezoeken is.”

Deze openbare terreinen zijn alle, voor het 
publiek toegankelijke, al dan niet afsluitbare 
terreinen, zoals een dagkampeerterrein of een 
grasveld in Groengebied Amstelland (GGA). 
Een terrein is alleen afsluitbaar gedurende de 
tijd dat het ten behoeve van de activiteit voor 
het publiek is opengesteld en gedurende de 
op- en afbouw van het evenement. Het tijds-
bestek wordt van tevoren vastgesteld. Een 
evenement is een bijzondere unieke gebeurtenis 
en heeft een eenmalig of terugkerend karakter. 
Evenementen variëren in tijdsduur. Voor grote 
overlast veroorzakende evenementen geldt dat 
de duur niet langer zal zijn dan enkele dagen 
per jaar. Evenementen die geen of beperkte 
impact hebben kunnen over een langere 
periode plaatsvinden. Per aanvraag zal worden 
beoordeeld wat de maximale duur is. De mate 
van impact op het gebied is daarbij bepalend. 
Voorbeelden van jaarlijks terugkerende 
evenementen zijn de ANWB-kampeerdagen en 
Amsterdam Open Air.

1.2 Waarom een evenement?
Op 10 december 2009 heeft het algemeen 
bestuur van GGA de ontwikkelingsvisie 
‘Behoud door ontwikkeling’ vastgesteld. 
De ambitie is om vanuit een ontwikkelings  -
gedachte de kansen te benutten om het 
gebied te behouden. Dat vraagt om een 
minder defensieve houding ten opzichte 
van de stad, om meer interactie met de 
om geving en een grotere focus op 
ge zamen lijke belangen. Daarnaast wordt 
in de toekomst meer inge speeld op 
externe ontwikkelingen die van invloed 
zijn op GGA. De betekenis en het 
draagvlak voor GGA worden vergroot 
door een betere naams bekendheid en 
een beter gebruik van het gebied.  
Er wordt daarom fors ingezet  

op het vergroten van de naams bekendheid en 
het versterken van de relatie tussen het stedelijk 
gebied en het achterland. Evenemen ten kunnen 
op meerdere manieren positief bijdragen aan de 
ambitie van GGA.

Naamsbekendheid
Succesvolle, aansprekende en goed georgani-
seerde evenementen dragen bij aan een beter 
gebruik van het gebied, zodat de recreatieve 
aantrekkingskracht wordt versterkt en de 
naamsbekendheid van GGA wordt vergroot.

Meer vraag naar groen
Evenementen spelen in op de toenemende 
maatschappelijke vraag naar (grootschalige) 
publieksevenementen als eigentijdse vorm  
van vrijetijdsbesteding. De vraag naar evene-
menten locaties in het groen is toegenomen, 
ook in GGA vanwege de ligging dicht tegen 
Amsterdam aan.

Aantrekken nieuwe doelgroepen
Om het gebruik van de deelgebieden te laten 
toenemen, is het aantrekken van nieuwe 
doelgroepen een wenselijke ontwikkeling. 
Evenementen zorgen er voor dat nieuwe 
doelgroepen kennismaken met het gebied.  
Uit de recreatiemonitor voor GGA is gebleken 
dat niet-bezoekers wel naar het gebied kunnen 
worden getrokken met evenementen. Evene-
menten waar bijvoorbeeld dance muziek wordt 
geprogrammeerd trekken nieuwe doelgroepen, 
zoals jongeren naar het recreatiegebied. De 
belangstelling voor evenementen is echter niet 
alleen onder jongeren groot. Vooral culturele 
evenementen kennen een toenemende belang-
stelling onder ouderen en multiculturele  
evene menten trekken bevolkingsgroepen  
van ver schillende afkomst.

Keti Koti festival (foto via de festivalorganisatie)
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Inkomsten
De kosten voor het onderhoud van groen in 
recreatiegebieden zijn hoog. GGA rekent het 
tot zijn verantwoordelijkheid om te zoeken naar 
nieuwe mogelijkheden om inkomsten te gene-
reren, om op deze manier de gebieden duur zaam 
in stand te houden en te vernieuwen. Vooral grote 
evenementen met meer dan 7.500 bezoekers 
vormen een substantiële bron van inkomsten 
en leveren daarmee ook in financiële zin een 
positieve bijdrage aan de recreatiegebieden. 

1.3 Omvang van evenementen
Alle evenementen die een hoger bezoekers-
aantal dan 3.000 hebben, gelden als grote 
evenementen. GGA wil daarnaast ook ruimte 
bieden aan middelgrote en kleine evene men ten.  
Middelgroot zijn de evenementen van 200 tot 
3.000 bezoekers. De kleine evene men ten 
hebben voornamelijk een maatschappelijk, 
sportief of familiair karakter. Kleine evenemen ten 
zijn evenementen van 0 tot 200 bezoekers.

1.4 Ontwikkelingen en trends
Ook vanuit een aantal ontwikkelingen is in de 
afgelopen jaren een noodzaak ontstaan het 
beleidskader evenementen nader uit te werken. 
Belangrijke ontwikkelingen zijn:
•  Een toenemende maatschappelijke vraag 

naar publieksevenementen;
•  Beleidsmatige aandacht in de provinciale 

agenda Recreatie en Toerisme, met een 
accent op de rol van evenementen voor de 
verbreding van bekendheid en gebruik van 
recreatiegebieden;

•  Evenementen nemen een steeds belangrijker 
plaats in de bedrijfsvoering in, zowel wat 
betreft de inzet van de capaciteit van de 
uitvoeringsorganisatie als vanuit de wens van 
de recreatieschappen om meer inkomsten te 
genereren uit de exploitatie van de gebieden;

•  Groeiende aandacht voor openbare orde en 
veiligheidsaspecten en de rollen van de 
verschillende partijen hierin.

Maatschappelijke trends in het organiseren van 
evenementen zijn:
•  ‘Groene locaties’ (buiten de stad): steeds 

vaker worden locaties buiten de bebouwing 
opgezocht waar men even weg is uit de 
dagelijkse sleur. In 2020 is een kwantitatief 
tekort aan stedelijk groen;

•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen: 
het publiek van evenementen wordt bewust 
gemaakt van duurzaamheid, openbaar 
vervoer wordt gestimuleerd en afhankelijk 
van de doelgroep wordt gewerkt met 
biologische catering;

•  Sociale media: rondom veel evenementen 
worden eigen online ‘communities’ opge-
richt. Tevens worden er op ‘social media-
sites’ filmpjes en foto’s gedeeld. 

Met het oog op deze ontwikkelingen is het  
van belang duidelijk te maken wat GGA wil  
met evenementen, wat ze kan en hoe dit aan  
te pakken. Dit moet zowel handvatten bieden 
aan de uitvoeringsorganisatie en tegelijkertijd 
het recreatieschap positioneren ten opzichte 
van de andere betrokken partijen: overheden 
en instanties alsmede de organisatoren van 
evenementen.

1.5 Leeswijzer
In het beleid wordt gesproken over ‘GGA’, 
hiermee wordt het bestuur van Groengebied 
Amstelland bedoeld. Wanneer er gesproken 
wordt over het groengebied, dan gaat het  
over het daadwerkelijke werkingsgebied van 
Groengebied Amstelland. 

In hoofdstuk 2 komt de analyse van deel-
gebieden aan bod, als uitgangspunt voor  
de analyse wordt de ontwikkelingsvisie van 
Groengebied Amstelland gebruikt en de 
ambitie van de gemeenten. Onderzocht wordt 
welke kansen er beleidsmatig zijn voor het 
vergroten van het aanbod van evenementen. 

Hoofdstuk 3 behandelt de ambitie van GGA  
op het gebied van evenementen, hier wordt  
een nadere specificatie gemaakt van ambities 
voor evenementen per deelgebied en voor 
evene menten van verschillende omvang.  
Tevens worden hier de locaties voor grote 
evenemen ten weergegeven.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de taken  
en verantwoordelijkheden bij evenementen.  
De rollen van de betrokken partijen worden  
hier uiteengezet en een stappenplan voor 
samen werking bij evenementenaanvragen  
is weer gegeven. Tenslotte behandelt dit  
hoofd stuk de communicatie naar omwonenden 
en onder nemers in het gebied.

De financiële kant van evenementen wordt 
toegelicht in hoofdstuk 5. Verhuur van het 
terrein en de borg bij terreinschade bij evene-
menten komt hier aan de orde. Tevens komt  
de contractvorming aan bod en wordt inzicht 
gegeven in het prijsbeleid.

In hoofdstuk 6 wordt tenslotte de evaluatie van 
het beleidskader evenementen behandeld.
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2. Analyse deelgebieden

2.1 Wat wordt geanalyseerd?
In dit hoofdstuk wordt op basis van de ont-
wikke lings visie GGA en de ambities van de 
ge meen ten (Amsterdam Zuidoost, Diemen, 
Ouder-Amstel, Amstelveen) geanalyseerd, 
welke kansen er beleidsmatig zijn voor het 
vergroten van het aanbod van evenementen. 
Begonnen wordt met een korte analyse van  
de algemene ambitie uit de ontwikkelingsvisie.

In de ontwikkelingsvisie van GGA wordt 
uitgegaan van de volgende drie 
hoofddeelgebieden:
• De Amstelscheg
• De Diemerscheg 
• De recreatieve verbindingsboog

Deze drie deelgebieden verschillen sterk qua 
identiteit en karakter. Dit komt in de ontwikke-
lingsvisie tot uiting in uiteenlopende ambities 
en projecten per deelgebied. Voor een zo goed 
mogelijke aansluiting van het beleidskader 
evenementen bij de ambities van de ontwikke-
lingsvisie, wordt de analyse uit dit hoofdstuk 
eveneens opgebouwd aan hand van de drie 
deelgebieden. 

Per deelgebied wordt de volgende opbouw 
aangehouden: 
•  Een korte karakteromschrijving per 

deelgebied;
•  Aanknopingspunten uit de ontwikkelingsvisie 

per deelgebied;
•  De ambities van de gemeenten op 

hoofdlijnen. 
Allereerst wordt echter aandacht besteed aan  
de ontwikkelingsvisie als geheel als basis voor 
evenementen.

2.2  Ontwikkelingsvisie als basis voor een 
veelzijdig beleidskader evenementen
De metropoolgedachte is een belangrijk 
vertrek punt in de ontwikkelingsvisie van GGA.  
GGA maakt deel uit van de metropoolregio 
Amsterdam met z’n duidelijke lobbenstructuur. 
Tussen de lobben van Amsterdam liggen de 
groene scheggen met ieder een eigen karakter 
en kwaliteiten. 
 
Het is de ambitie om zoveel mogelijk de bar-
rières tussen stad, groene stadsrand en het 
landschap weg te nemen. Op die manier is er  
de mogelijkheid op korte afstand van de stad 
gebruik te maken van recreatieve voorzieningen 
in het buitengebied. Voor de metropoolregio 

Lobbenstructuur Amsterdam met ten zuidoosten de twee groene scheggen van GGA
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Amsterdam is het kunnen aanbieden van 
locaties voor het houden van regionale, 
nationale (en internationale) evenementen in 
de groene scheggen van toegevoegde waarde. 
Evene men ten, passend bij het karakter van 
de metropool en zijn omgeving, dragen bij 
aan de uitstraling van de stad en het omlig-
gende landelijk gebied. Daarnaast kunnen 
evenementen diverse stedelijke groepen  
in contact brengen met het buitengebied.
De beleving en betekenis van GGA wordt in 
belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van 
het landschap. Evenementen kunnen bijdragen 
aan de beleving van het landschap.
Evenementen maken het bovendien mogelijk 
door het verwerven van extra inkomsten  
het gebied op lange termijn beheersbaar te  
hou den. De kwaliteit van voorzieningen en  
de bereik baar heid van het gebied zijn van 
invloed op de beleving en betekenis van GGA. 

2.3  De kwaliteit van deelgebieden als 
inspiratie voor evenementen 

2.3.1 Deelgebied de Amstelscheg

Korte karakterschets
De Amstelscheg (kaartje pag. 8) wordt geken-
merkt door een hoge cultuurhistorische kwaliteit 
en een centrale rol voor de veehouderij als 
hoofd beheerder en drager van het land schap. 
Het is een afwisse lend rivieren landschap met 
buiten huizen en agrarisch polderlandschap. 
Binnen de Amstelscheg verschilt het karakter 
van het gebied per gebiedsdeel of polder. 
Hierdoor verschillen ook de kansen en moge lijk-
heden voor evenementen per gebiedsdeel. 
In de meer parkachtige gebieden zoals de 
Middelpolder, zijn volop mogelijkheden voor 
uiteenlopende kleinschalige en middelgrote 
evenementen. In het intensieve recreatiegebied 
de Ouderkerkerplas zijn goede mogelijkheden 
voor evenementen in alle maten. In gebieden 
zoals het Bovenland, de Duivendrechtse polder 
en de Ronde Hoep, zijn de mogelijkheden 
beperkt. Deze beperkte kansen liggen in de 
randen en op de aanwezige erfjes en aanwezi ge 
recreatieterreinen. De kwetsbaarheid van deze 
gebieden legt grote beperkingen op aan het 
soort en het aantal evenementen.
Een belangrijke kans voor evenementen  
schuilt in de realisatie van het RodS-project 
AmstelGroen. Bij de inrichting van de 
Noordlegmeerpolder in het kader van dit 
project zijn er mogelijkheden een groot 
evenemententerrein te realiseren. Een deel van 
de Legmeerpolder maakt deel uit van het 
plangebied en vormt de schakel tussen het 

hoogdynamische stedelijk gebied en het  
meer laagdynamische open polderlandschap. 
Dankzij de goede ontsluiting, de ligging  
en robuustheid van het gebied biedt de 
Legmeerpolder in de toekomst goede 
mogelijkheden voor (grote) evenementen.  
Deze polder valt buiten het huidige beheers-
gebied van Groengebied Amstelland (zie kaart 
bijlage 2), echter GGA is de toekomstige 
eindbeheerder. 

Aanknopingspunten uit de  
ontwikkelingsvisie GGA
De ontwikkelingsvisie biedt voor de Amstelscheg 
houvast voor het beleidskader evenementen. 
•  De Amstel is de ruimtelijke drager, deze biedt 

ruimte voor watersporters en daarmee aan 
watergerelateerde sportevenementen. 

•  Amstelland wil zijn naam verbinden aan de 
productie van streekproducten. Een sterkte 
van het gebied is dat Ouderkerk aan de 
Amstel wordt gezien als hoogwaardig culinair 
centrum, een kans is hier met evenementen 
op in te spelen. 

•  De ambitie is om het boerenland op het 
huidige niveau te handhaven en een 
maximaal contrast tussen stadsrand en  
het landelijk gebied te ontwikkelen. 

•  In de Amstelscheg wordt gestreefd naar  
een hoge kwaliteit in functies en ruimte. 
Hoogwaardige cultuurhistorische, bij het 
karakter van het gebied passende, functies 
staan centraal. Rust en ruimte zijn een kracht 
van het deelgebied. Evenementen die de 
beleving van rust en ruimte vergroten zijn 
kansrijk. Een goed voorbeeld vormt het 
jaarlijkse evenement de Amstellanddag. 

•  Behoedzaamheid is geboden voor een 
gebied met een relatief sterke behoudsdrang. 
Het gebied heeft een goede betrokkenheid 
onder burgers, o.a. door een actieve vereni-
ging van agrariërs Beschermers Amstelland. 
Daarnaast is er veel initiatief in het gebied. 
Voor evene menten geldt daarom dat een 
goede com muni catie cruciaal is om draag-
vlak onder de omwonenden te creëren.

•  Bij de Ouderkerkerplas is de afgelopen  
vijf jaar met succes het evenement de 
ANWB-kampeerdagen georganiseerd. Er 
wordt jaarlijks een bezoekersaantal van 
gemiddeld 20.000 getrokken, er wordt veel 
gecommu ni ceerd over het evenement, de 
gemeente is er tevreden over en het levert 
steeds meer inkomsten door efficiëntere 
personele inzet door GGA. Hieruit blijkt dat 
de Ouderkerkerplas zich erg goed leent  
voor evenementen die een groot aantal 
bezoekers trekken. 
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•  Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen in de 
Amstelscheg waarop GGA met evene menten 
kan inspelen. Door de provincie, gemeenten 
en stadsdelen wordt een integrale ruimtelijke 
visie ontwikkeld voor de Amstelscheg, waarbij 
de identiteit van het landschap richtinggevend 
is. GGA is nauw betrokken bij dit proces en 
zal zich aansluiten bij de uitkomsten. 

•  Tenslotte levert de ontwikkeling van de 
Zuidas nieuwe zakelijke klanten en is het 
uitloop gebied voor nieuwe bewoners. Dit 
biedt kansen om nieuwe bezoekers te 
trekken naar het gebied door het faciliteren 
van zakelijke en particuliere evenementen.

De ambities van de gemeenten

Ouder-Amstel
Voor het grootste deel van de Amstelscheg 
vindt de gemeente Ouder-Amstel grootschalige 
evenementen niet op zijn plaats. Intensievere 
vormen van recreatie (evenementen) dienen 
zich te concentreren rondom de Ouderkerker-
plas, hier zijn kwalitatief hoogwaardige ont wik-
ke lingen mogelijk. Ouder-Amstel schat in dat  
er momen teel onvoldoende draagvlak is voor 
dance evenementen bij de Ouderkerker plas. 
Cultuur historische beeldkwaliteiten van deze 
gebieden moeten worden gewaarborgd. Nieuwe 
econo mische dragers zijn welkom, maar het 
karakter en de identiteit van het gebied mag 
niet worden aangetast. Rondom de Amstel wil 
Ouder-Amstel vooral het water inzetten als kans 
voor recreatie. Ouder-Amstel wil zich als culinair 
‘Hart van Holland’ op de kaart zetten.

Amstelveen
Amstelveen streeft ernaar de thema’s welzijn, 
zorg, gezondheid, onderwijs, educatie, cultuur, 
sport en recreatie te integreren. Er wordt naar 
een kwalitatief hoogstaand aanbod gestreefd, 
waar zoveel mogelijk de samenwerking tussen 
de thema’s wordt bewerkstelligd. Amstelveen wil 
de vraag van de bewoners hier een aan zien lijke 
rol in geven. Amstelveen ziet sport als bind-
middel tussen verschillende bevolkings groepen. 
Topsport wordt als middel gezien om zich te 
profileren. Er moet gekeken wor den naar de 
mogelijkheden voor oever- en waterrecreatie.  
Op het gebied van evenemen ten streeft 
Amstelveen naar een aantrekkelijk evenementen-
aanbod voor alle inwoners van jong tot oud. 
Amstelveen streeft naar optimale waarborging 
van leefbaar heid en rechts bescherming bij 
evenementen. Daarnaast geeft het beleid 
duidelijkheid in het verstrekken van vergunningen 
en de voor waarden waar organisatoren aan 
moeten voldoen. Evenemen ten worden door 

Amstelveen op een evene mentenkalender 
geplaatst wanneer de organi sator aan bepaalde 
voorwaarden voldoet en een vergunning 
verleend is. Per situatie zal de gemeente dan  
de wensen van de organisator, de mogelijke 
overlast voor omwonenden en de veiligheid 
tijdens evenementen afwegen. 

2.3.2 Deelgebied de Diemerscheg

Korte karakterschets
De Diemerscheg (kaartje pag. 10) bestaat voor 
een groot deel uit bosbeplantingen. Er is een 
grote mate van doorsnijding met infrastructuur. 
Het gebied is als gevolg hiervan sterk ver snip-
perd. Geluid is volop aanwezig en de afzonderlijk 
ruimten liggen veelal nogal gescheiden van 
elkaar en van de omgeving. Ondanks de grote 
mate van dyna miek en verandering door de 
jaren heen zijn er nog resten van een historisch 
en eco logisch waardevol landschap te vinden, 
zoals de Overdiemerweg, de oeverlanden van de 
Diem en de Gaasper molen. De robuustheid, de 
ligging en de inrichting zorgen er voor dat ook 
de Diemer scheg volop mogelijkheden biedt voor 
kleine, middelgrote en in potentie voor grote 
evenementen. Geluid vormt in de Diemerscheg 
een minder groot knelpunt dan in de andere 
deelgebieden van GGA.
 
Aanknopingspunten uit de  
ontwikkelingsvisie GGA
In de ambitie zoals verwoord in de visie voor de 
Diemerscheg worden relatief veel aanknopings-
punten geboden voor evenementen. 
•  In de Diemerscheg wordt gezocht naar het 

extra benutten van de positieve kanten van de 
ruimtelijke versnippering. Het is de ambitie om 
aan elke ‘kamer’ in het gebied een karakte ris-
tiek te geven, liefst met een gebruiker die iets 
toevoegt aan het openbare karakter.

•  Het is een robuust en relatief onkwetsbaar 
gebied, waar meer mogelijkheden zijn ten 
aanzien van functies als evenementen. De 
versnippering biedt kansen voor evene men ten 
die wat meer geluid produceren. Er is immers 
al veel achtergrondgeluid en de woonwijken 
van Diemen liggen op grotere afstand. 

•  Bij een gebied met een hoge dynamiek past 
een dynamisch gebruik. Tijdelijke functies 
gericht op recreatie en beleving zijn welkom. 
Er is veel publiek grondbezit en er zijn veel 
potentiële exploitatiemogelijkheden, echter 
er is te weinig initiatief. Een belangrijke 
ambitie van GGA is daarom in te zetten op 
het aan jagen van initiatieven in de Diemer-
scheg. De Diemerscheg wordt matig gebruikt 
en vrijwel alleen lokaal. 
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•  Het bestuur streeft naar een meer regionaal 
gebruik van de Diemerscheg. Door het 
stimuleren van initiatieven voor (regionale) 
evenementen kan hierop ingespeeld worden. 

•  Rondom de Diemerscheg wordt gewerkt  
aan allerlei nieuwbouwprojecten (IJburg, 
Bloemendalerpolder, KNSF-terrein). Voor het 
gebied ligt hierin een kans om deze nieuwe 
bewoners te trekken naar het gebied, 
evenementen die afgestemd zijn op de 
wensen van het publiek uit deze wijken 
bieden een mogelijkheid deze groep aan  
te spreken en naar het gebied te trekken.

De ambitie van de gemeente Diemen
Diemen wil de waarde van het groene buiten-
gebied voor de stad, maar ook voor de eigen 
bewoners zo goed mogelijk benutten. Diemen 
ziet haar identiteit als een stadsdorp. Een 
‘natuurlijk’ verloop van intensief parkgebied in 
het stedelijk gebied, naar extensief en natuurlijk 
gebied in de Diemerscheg is voor de gemeente 
de gewenste zonering. Nabij de kern zal recre-
atie intensiever van aard en karakter zijn dan 
verder op. Diemen zou graag ruimte willen bieden 
voor evenemententerreinen in de Diemerscheg. 

2.3.3  Deelgebied de recreatieve  
verbindingsboog

Korte karakterschets
De recreatieve verbindingsboog wordt ge vormd 
door de Gaasperzoom, de Hoge dijk en de 
Gaasperplas. Het zijn alle goede voor beel den 
van goed toegankelijke groene stads randen 
met een gevarieerd recreatief aanbod en een 
park achtige inrichting. Speel- en ligweiden, 
stranden, speelvoorzieningen, wandel- en 
fiets mogelijk heden zijn in verschil lende 
verschijningsvormen aanwezig. Delen van de 
stadsrand Zuidoost zijn onderdeel van de 
ecologische verbindingszone Natuurboog die 
het IJmeer verbindt met de Ronde Hoep. De 
Natuurboog is onderdeel van de ecolo gi sche 
hoofdstructuur. Ondanks de natuurfunctie en 
aanwezige natuurwaarden is het een gebied 
met een hoge mate van robuustheid.
De inrichting van het gebied maakt dat de 
recreatieve verbindingsboog veel kansen  
en mogelijkheden biedt voor evenementen.  
Mits goed afgestemd op de overige gebruiks-
functies en waarden leent het grootste deel  
van de recreatieve verbindingsboog zich voor 
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kleinschalige tot middelgrote evenementen. Bij 
de noordoever van de Gaasperplas is zelfs een 
goede mogelijkheid voor grote evenementen.

Aanknopingspunten uit de  
ontwikkelingsvisie GGA
De ontwikkelingsvisie biedt voor de recreatieve 
verbindingsboog en met name voor de 
Gaasperplas veel kansen voor evenementen. 
•  De recreatieve verbindingsboog heeft het 

karakter van een park aan de rand van de 
stad, typerend zijn de grote contrasten in 
gebruiks- en beheersintensiteit. GGA wil het 
contrast in gebruik versterken. In de recre a-
tie boog wordt er naar gestreefd om het 
huidige areaal groen te behouden en te 
verbeteren in kwaliteit. Het gebied staat 
onder druk van verdere verstedelijking. Als 
delen echter bebouwd worden dient er groen 
gecompenseerd te worden, waardoor de 
kwaliteit van het gebied verbetert. Realisatie 
van hoogwaardige stedelijke horeca bij de 
westoever Gaasperplas is een streven voor 
het gebied.

•  Dit deelgebied biedt momenteel de meeste 
mogelijkheden voor vermaakzoekers, zoals de 
evenementenbezoekers. Het versterken van 
de relatie tussen stad en land is in de recrea-
tieve verbindingsboog een belangrijk doel  
van GGA. Daarom moet het deelgebied beter 
verbonden worden met het Amster damse 
stadsdeel Zuidoost en zijn inwoners. De 
wensen van de stad worden meege nomen  
als zij passen binnen de doel stellin gen van 
GGA. Op die manier ontstaat een sterke 

betrokkenheid van de omwonenden bij  
het gebied. Het multiculturele karakter van 
Zuidoost biedt een mogelijkheid van meng ing 
van cultuur met evenementen. 

•  Er is weinig regionaal gebruik van het 
deelgebied. Om die reden is er behoefte aan 
verruiming van het aantal regionale trekkers 
bij de Gaasperplas en daarmee aan evene-
menten die regionaal (of zelfs landelijk) 
publiek trekken. 

•  GGA heeft de ambitie om de kansen voor  
dit deelgebied te benutten, zo liggen er 
potentiële exploitatiemogelijkheden en is  
er een sterke ontwikkeldrang. Het bestuur wil 
een discussie over een evenemententerrein 
aan de noordoever van de Gaasperplas.

De ambitie van stadsdeel Zuidoost
Het stadsdeel is van mening dat de Gaasper plas 
in recreatief en toeristisch opzicht aan belang 
zou kunnen winnen. Wenselijk zijn dan nieuwe 
publiekstrekkers die ook regionale betekenis 
hebben, maar eveneens aantrekkelijk zijn voor 
stadsdeel Zuidoost en haar inwoners. Zuidoost 
ziet zichzelf op het gebied van evenementen als 
de ‘capital of entertainment’, ze wil zich positio-
neren als gastvrij, creatief en levendig. Het 
stadsdeel onderkent de kracht van diversiteit 
aan mensen, stijlen en cultuur in Zuidoost. 
Mensen zijn een belangrijk ingrediënt van 
toekomstige successen, omdat ze energie en 
dynamiek aan het gebied toevoegen. Zuidoost 
ziet de Gaasperzoom en De Hoge Dijk vooral als 
uitloopgebied voor bewoners en als schakel 
tussen de woongebieden en ommeland.

ANWB Kampeerdagen
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3. Ambitie evenementen

In het voorgaande hoofdstuk is een analyse 
weergegeven van de algemene ambitie voor  
de deelgebieden van GGA, doorvertaald naar 
aanknopingspunten voor het op te stellen 
beleidskader evenementen. In dit hoofdstuk 
wordt aan de hand van uitgangspunten en 
randvoorwaarden de algemene ambitie voor 
evenementen verwoord. Vervolgens wordt deze 
algemene ambitie uitgewerkt in een overzicht 
van uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
evenementen per deelgebied. Hierbij wordt 
nadrukkelijk aangesloten bij het karakter van 
het deelgebied. Tenslotte wordt een onder-
verdeling in ambitie voor grote, middelgrote  
en kleine evenementen weergegeven. 

3.1 Algemene ambitie
GGA wil:
•  Een passend jaarlijks programma van kleine, 

middelgrote en grote evenementen;
•  De grootte, veelzijdigheid en het karakter van 

het gebied benutten om een divers recreatief 
aanbod te bieden;

•  Door middel van een divers recreatief aan-
bod, waaronder uiteenlopende evene menten, 
nieuwe doelgroepen trekken naar het gebied;

•  Met een passend evenementenaanbod 
aansluiten bij de wensen en behoeften van 
de huidige recreanten;

•  Met aansprekende evenementen de 
bekendheid van het gebied vergroten;

•  Dat het beleidskader evenementen in GGA 
bijdraagt aan het vergroten van de 
recreatieve kwaliteit van het gebied;

•  Extra inkomsten verkrijgen uit (grote) 
evenementen die bijdragen aan de 
instandhouding van het gebied.

Hierbij zijn de volgende randvoorwaarden 
geformuleerd:
•  Bij het verlenen van toestemming wordt 

gekeken naar de diversiteit in evenementen;
•  De evenementen dienen goed te worden 

ingepast in tijd en ruimte;
•  Er is een goede verstandhouding met 

omwonenden over evenementen; 
•  Er is een goede samenwerking tussen 

betrokken overheden onderling en tussen  
de overheden en de organisator;

•  Er wordt gefaseerd gekomen tot het gewenst 
aantal evenementen.

De ambities en randvoorwaarden worden  
in hoofdstuk 6 Evaluatie gekwantificeerd en 
meet baar gemaakt, zodat inzichtelijk kan worden 
gemaakt of de ambities gerealiseerd worden.

3.2  Uitgangspunten en randvoorwaarden 
per deelgebied

3.2.1 Amstelscheg
GGA wil in de Amstelscheg:
•  Evenementen die bijdragen aan beleving van 

het landschap, rust en de cultuurhistorie. 
Hieronder worden niet alleen evenementen 
geschaard die natuurbeleving primair als 
doel hebben, maar ook evenementen die  
de natuur, rust en cultuurhistorie als decor 
gebruiken;

•  Evenementen die aansluiten bij het karakter 
van het deelgebied, zoals:
• Educatieve evenementen
•  Culinaire evenementen aansluitend bij 

hoogwaardige horeca
• Sportieve evenementen
• Evenementen gericht op waterbeleving
•  Zakelijke en particuliere evenementen in  

een groene omgeving (Wester-Amstel)
•  De noordoever Ouderkerkerplas krijgt net als 

in het beleid van Ouder-Amstel een uitzonde-
rings positie. Hier wordt al het grote jaarlijkse 
evenement de ANWB-kampeer dagen ge orga-
niseerd. In de toekomst wordt onder zocht of 
op termijn muziek- (of dance) evenementen 
mogelijk zijn bij de Ouderkerkerplas. 

3.2.2 Diemerscheg
In de Diemerscheg wil GGA:
•  Evenementen die aansluiten bij de ruimtelijke 

kenmerken van het gebied, zoals 
sportevenementen en andere evenementen 
met een avontuurlijk en eventueel innovatief 
karakter;

•  Middelgrote evenementen toestaan die 
geluidsproducerend zijn, zoals pop- rock- en 
dance evenementen. In overleg met de 
gemeente Diemen zal besproken worden wat 
hier wenselijk is. Dit is mogelijk omdat de 
woonwijken op grotere afstand liggen en er 
daardoor minder sprake zal zijn van overlast. 
Alleen voor de zes woningen die op een 
afstand van minimaal 200 meter staan, zal 
overlast ontstaan;

•  Initiatieven stimuleren om een aantrekkelijk 
aanbod aan evenementen te kunnen bieden.
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3.2.3 Recreatieve verbindingsboog
GGA wil in de recreatieve verbindingsboog:
•  Ruimte bieden aan evenementen die een 

diversiteit aan bevolkingsgroepen trekken. 
Hiermee wordt de relatie tussen de stad en 
het gebied versterkt. 

•  Succesvolle grootschalige evenementen 
faciliteren die bezoekers uit de regio 
aantrekken;

•  Evenementen die aansluiten bij het karakter 
van het gebied van park aan de rand van de 
stad, zoals:
•  Pop-, rock- en dance evenementen
•  Multiculturele evenementen
•  Culinaire evenementen
•  Sport- en spelevenementen
•  Klassieke muziek- en jazz evenementen
•  Cultuurvoorstellingen
•  Beeldende kunstevenementen

•  Bij de Noordoever Gaasperplas binnen drie 
jaar doorgroeien naar het maximum van drie 
grote evenementen, waarvan één Dance-
evenement (max. tweedaags) en twee andere 
type grote evenementen per jaar. Een 
voorwaarde voor de andere twee evenementen 
is dat ze aanzienlijk minder geluid produceren 
dan een Dance-evenement. Voor de grote 
evenementen geldt een maximum van 20.000 
verkochte kaartjes per dag; 

•  Bij de Oostoever Gaasperplas één middelgroot 
dance-evenement (max. tweedaags) toestaan 
per jaar. Dit evenement vindt plaats op twee 
middelgrote evenemententerreinen die, bij 
uitzondering, worden samengevoegd, het 
dagkampeerterrein en de surfoever. GGA 
overweegt om Gaasperpleasure in de 
toekomst te laten doorgroeien naar een groot 
(max. tweedaags) evenement met een 
maximum van 5.000 verkochte kaartjes per 
dag. Voorwaarde voor doorgroei is een goede 
communicatie met de omwonenden/
omgeving en dat beperking van de 
geluidoverlast hoge prioriteit krijgt. Indien 
doorgroei mogelijk is zal dit plaatsvinden in 
afstemming met stadsdeel Zuidoost.

3.3 Indeling evenementen

3.3.1 Grote evenementen
GGA wil ruimte bieden aan grote evenementen 
in het gebied, hiervoor worden twee terreinen 
aangewezen. Grote evenementen hebben voor 
GGA met name het doel om de naamsbekend-
heid te vergroten, de inkomsten te verhogen en 
nieuwe bezoekers te trekken. In paragraaf 3.4 
worden per deelgebied de terreinen voor grote 
en middelgrote evenementen op een kaart 
afgebeeld. Voor grote evenementen geldt dat 
er meer draagvlak ontstaat en er minder 
klachten zijn als mensen uit de buurt (als 
vrijwilliger) meewerken aan het evenement.

Voor grote evenementen gelden de volgende 
uitgangspunten:
•  Bij voorkeur evenementen met een divers 

aanbod in thema, tijd en plaats;
•  Inkomsten uit evenementen komen in 

beginsel substantieel ten goede aan het 
betreffende deelgebied; 

•  Gewenst aantal evenementen wordt rustig 
opgebouwd;

•  Inzetten op succesvol en professioneel 
georganiseerde evenementen;

•  Evenementen worden georganiseerd met 
voldoende aandacht voor een duurzame 
uitstraling.

3.3.2 Middelgrote evenementen
Middelgrote evenementen zullen bij voorkeur 
ook plaatsvinden op de daarvoor aangewezen 
evenemententerreinen. Zij dienen vooral ter 
verbetering van de naamsbekendheid van het 
gebied. Als er naar een andere locatie wordt 
uitgeweken, dient te worden getoetst op de 
natuurdoelstelling, technische capaciteit van 
het terrein en het risico van het evenement. Het 
belangrijkste uitgangspunt voor middelgrote 
evenementen is de spreiding van evenementen 
in aanbod, tijd en plaats. De overige uitgangs-
punten die voor grote evenementen gelden, 
gelden niet voor de middelgrote evenementen. 
Het budget van de organisator is kleiner en 
daarom kan minder worden verwacht van de 
organisator. Natuurlijk wordt gekeken of 
middelgrote evene menten positief kunnen 
bijdragen aan de ambitie van GGA. Ook voor 
deze evenementen geldt dat ze passen binnen 
de ambitie per deelgebied.

3.3.3 Kleine evenementen
GGA heeft de ambitie om individuen en 
groepen mensen op een eenvoudige en 
laagdrempelige manier de ruimte te bieden om 
kleinschalige evenementen te organiseren. 
Kleine evenementen hebben voornamelijk een Festival Amsterdam Open Air 
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maatschappelijk doel. Voor kleine evenementen 
gelden de volgende uitgangspunten:
•  In principe is het hele werkingsgebied van 

GGA beschikbaar voor kleine evenementen, 
mits:
•  Het terrein het technisch toelaat;
•  De natuurwaarden als aandachtspunt 

worden meegenomen;
•  Er geen groot of middelgroot evenement 

gepland is op het terrein op hetzelfde 
tijdstip;

•  Het evenement ingepast is in de ambitie 
van het deelgebied waarin het evenement 
plaatsvindt.

•  Voor kleine evenementen is het met name de 
ambitie om buurtinitiatieven mogelijk te 
maken vanuit GGA;

•  Voor het uitgeven van terreinen ten behoeve 
van dit type evenementen, heeft GGA de 
ambitie kostendekkend te werken.

3.4 Locaties
Per deelgebied geven we op een kaart weer 
waar de terreinen liggen voor grote en middel-
grote evenementen, zodat de spreiding van 
terreinen duidelijk wordt. De locaties voor grote 
evenementen zijn:
•  Noordoever Gaasperplas 
•  Noordoever Ouderkerkerplas 
 Voor deze locaties zullen in de volgende fase 
locatieprofielen uitgewerkt worden. In deze 

locatieprofielen zullen zowel technische aspec ten 
als bijvoorbeeld de bereikbaarheid, parkeer-
gelegenheid en vindbaarheid behandeld worden, 
maar komt ook de ambitie voor dat terrein naar 
voren. LAgroup heeft voor deze uitwerking een 
marktonderzoek gedaan. Op basis van interviews 
met organisatoren van evenementen (huidige  
en toekomstige) en ondernemers in de deel-
gebie den is inzicht verkregen in de sterkten  
en zwak ten van de evenemententerreinen, 
bovenstaande variabe len en type evenementen 
die passen op de locatie. Het overzicht dat  
zij gegeven hebben zal in de fase van het 
uitvoerings plan verder uitgewerkt worden, 
passend bij de ambitie zoals in dit beleidskader 
geformuleerd.

De middelgrote terreinen worden in bijlage 1a 
uitgebreid behandeld op de variabelen opper-
vlakte, bereikbaarheid, parkeerruimte, afstand 
tot bebouwing, conflict met ander gebruik en 
de natuurfunctie. 

Voor alle kaarten geldt: 

 
= Groot evenemententerrein

• = Middelgroot evenemententerrein
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3.4.1 Amstelscheg
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3.4.2 Diemerscheg
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In de Diemerscheg wordt nog gekeken naar  
de mogelijkheden van evenementen (mogelijk 
groter dan 3.000 bezoekers) in het Diemerbos. 
Samen met Staatsbosbeheer, de gebieds-
beheerder van het Diemerbos, is het ‘Actie-

programma Groengebied Amstelland en 
Staatsbosbeheer voor het Diemerbos’ opge-
steld, waarin dit als een project is opgenomen. 
De mogelijkheden worden tevens afgestemd 
met de gemeente Diemen.
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3.4.3 Recreatieve verbindingsboog
Bij stadsdeel Zuidoost wordt een andere 
indeling voor evenementen gehanteerd, name-
lijk low profile, medium profile en high profile 
evenementen. Low profile evenementen hebben 
een lokale aantrekkingskracht, medium profile 
evenementen een grootstedelijke en (boven)
regionale aantrekkingskracht met meer dan 
2.000 bezoekers en high profile zijn beeld-
bepalend en aandachttrekkend in Neder land  
en worden door meer dan 10.000 bezoekers 
bezocht. De directe relatie met de indeling 
evenementen van GGA is lastig te leggen, het is 
niet één op één over te nemen dat een klein 
evenement in de terminologie van GGA een low 
profile evenement is en zo verder. De Nooroever 
Gaasperplas, bij GGA een groot evenementen-
terrein, heeft stadsdeel Zuidoost aangewezen 
als geschikt voor alle high (bijvoorbeeld festival 
Amsterdam Open Air), medium en low profile 

evenementen. De overige terreinen rond de 
Gaasperplas zien zij als low en medium profile 
evenementen (bijvoorbeeld Gaasperpleasure).

Voor de Gaasperplas zijn de provinciale 
natuurdoelen een zoete plas en vochtig bos met 
productie. Deze doelen komen niet in gevaar 
door kortdurende evenementen op de intensief 
gebruikte ligweiden. Wel is het van belang om 
vlak voor het evenement een schouw te houden 
en maatregelen te nemen om geen beschermde 
planten te vernielen en dieren niet te zeer te 
verstoren. Dit is een verplichting in het kader van 
de Flora- en Faunawet, voor de Gaasperplas 
gelden vanuit de EHS geen aanvullende eisen. 
Gebiedsbescherming wordt geregeld in de 
Natuurbeschermingswet; deze beschermt alleen 
Natura 2000 gebieden; dit is het Europese 
netwerk van Habitat- en Vogelrichtlijngebieden. 
De Gaasperplas is geen Natura 2000 gebied.
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4.  Verantwoordelijkheden en 
samenwerking

4.1 Taken en verantwoordelijkheden
Om evenementen in het gebied mogelijk te 
maken, zijn naast de organisator veel andere 
partijen betrokken. Door inzicht te geven in de 
taken en verantwoordelijkheden van elk van 
deze partijen, ontstaat een duidelijke basis voor 
samenwerking. Groengebied Amstelland heeft 
een privaat rechterlijke bevoegdheid, hiervoor is 
met name dit beleidskader richtinggevend. 

4.1.1 Groengebied Amstelland
•  Stelt een terrein beschikbaar, onderhoudt  

dit en beoordeelt of er geïnvesteerd moet 
worden om de terreinen meer geschikt te 
maken voor evenementen; 

•  Heeft een private functie, namelijk zij bepaalt 
de condities voor uitgifte van terreinen 
en voorzieningen en geeft wel of geen 
toestemming tot uitgifte van het terrein. 
GGA kan hierbij een aanvullend pakket van 
aanvullende ondersteunende diensten bieden 
(zie prijs stelling hoofdstuk 5 Finan cieel);

•  Doet in het kader van de private functie en 
ter berekening van de terreinschade voor- en 
achteraf een terreinschouw;

•  Heeft een publiekrechterlijke functie: 
•  Aanvullend op de verantwoordelijkheid van 

de gemeente voor toezicht, voert GGA 
toezicht uit (meestal in de directe om geving 
van het evenement).

•  Via de Algemene Verordening regelt GGA 
een aantal zaken die niet specifiek in de 
vergunningen van de gemeente aan de 
orde komen en die van belang zijn voor  
het beschermen van de functie van het 
gebied voor openluchtrecreatie en natuur.

•  Behandelt en begeleidt evenementen-
aanvragen;

•  Coördineert afstemming met de  
des betreffende gemeente;

•  Realiseert een maximale promotionele 
waarde voor het recreatieschap (bijvoorbeeld 
naamsbekendheid via de media, inzetten 
voorlichters tijdens evenement, vlaggen).

De feitelijke uitvoering van deze taken wordt 
verzorgd door Recreatie Noord-Holland (RNH). 
RNH is de uitvoeringsorganisatie van Groen-
gebied Amstelland en zorgt, in opdracht en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur van Groen-
gebied Amstelland, voor het beheer en onder-
houd en de ontwikkeling van het recreatie gebied. 
De verantwoordelijkheid voor het organi seren van 
evenementen blijft altijd bij de organisator.

4.1.2 Gemeente
•  De verantwoordelijkheid voor vergun ning-

verlening is geregeld in de Algemene 
Verordening van het recreatieschap GGA;

•  Neemt voorschriften in de vergunning op die 
dienen als maatregel om belemmeringen en 
incidenten vóór, tijdens of na afloop van het 
evenement te voorkomen. Deze voorschriften 
kunnen betrekking hebben op openbare orde, 
verkeersveiligheid of veiligheid van personen 
of goederen, zedelijkheid, gezond heid en 
voorkomen of beperken van geluids overlast;

•  Heeft eindverantwoordelijkheid voor het 
nakomen van deze voorschriften;

•  Wint advies in bij o.a. de politie, brandweer, 
GVB en GHOR bij een groot evenement; 

•  Geeft wijzigingen in de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) door aan Groengebied 
Amstelland;

•  De burgemeester is eindverantwoordelijk 
voor het beheersbaar, veilig en ordelijk laten 
plaatsvinden van evenementen en het tijdig 
verlenen van vergunningen.

Evenementenaanvragen vragen een flinke inzet 
van de hulpdiensten. Daarom wordt er door  
de gemeente een evenementenkalender 
opge steld, zodat de hulpdiensten daar hun 
advi se ring en capaciteitsplanning op kunnen 
aanpassen.

4.1.3 Organisator
•  Vraagt zelf de vergunningen aan, draagt 

hiervoor de verantwoordelijkheid;
•  Plant en organiseert het evenement;
•  Informeert recreatieondernemers en  

om wonenden over mogelijke hinder,  
stelt hiervoor een bewonersbrief op; 

•  Verzorgt de publiciteit omtrent het evene-
ment, met het noemen van de naam van  
het recreatiegebied als verplichting in de 
promotionele uitingen;

•  Regelt toezicht op openbare orde en  
veilig heid op en om het terrein tijdens  
het evene ment. 

Eisen waaraan een organisator moet voldoen, 
zodat een kwalitatief goed evenement wordt 
neergezet:
•  Organisator is in het bezit van een 

evenementenvergunning;
•  Vergoedingen worden vooraf voldaan;
•  Organisator heeft organisatorische ervaring 

(met buitenevenementen);
•  Organisator geeft toestemming om de 

referenties na te gaan;
•  Organisator neemt eventueel maatregelen ter 

voorkoming van terreinschade;
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•  Organisator stemt in met een borg om even-
tuele terreinschade te kunnen verrekenen;

•  Een gerenommeerd bedrijf doet de beveiliging 
en er is een goede verkeers regulatie; 

•  De voorkeur gaat uit naar evenementen  
met een onderscheidend vermogen. 

4.1.4 Andere betrokken partijen
In de veiligheidsregio Amsterdam Amstelland 
nemen partijen deel die van belang zijn bij de 
organisatie van grootschalige evenementen,  
dit zijn:
•  Politie (ook waterpolitie, verkeerspolitie en 

spoorwegpolitie)
•  Regionale brandweer Amsterdam-Amstelland
•  Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampen 

(GHOR)
•  Openbaar Ministerie

Om de afstemming tussen evenementen en  
de inzet van hulpdiensten regionaal te ver-
beteren worden alle evenementen in de regio 
vast gelegd door de veiligheidsregio Amsterdam-
Amstelland op een multidisciplinaire regionale 
evenementen kalender. Op die manier kan  
de capaciteit van de hulpdiensten verdeeld 
worden. Voor grote evenementen geldt bij  
de gemeenten daarom ook dat ze vóór  
1 december het jaar ervoor aangevraagd  
en vergund moeten zijn. Een belangrijk item 
voor de veiligheidsregio is crowdcontrol.

Voor afstemming en coördinatie bij multi discipli-
naire incidenten kan een Commando Plaats 
Incident (COPI) worden ingericht. Dit gebeurt 
onder leiding van een officier van dienst.  
De aard van het incident bepaalt of dit een 
functionaris is van de politie, de brandweer of  
de GHOR. Bij twijfel wordt de vertegen woordiger 
van de brandweer tot leider benoemd. 

Andere overheden/instanties die betrokken 
kunnen zijn bij grootschalige evenementen zijn 
onder andere:
•  Directie Openbare Orde en Veiligheid, 

gemeente/stadsdeel (OOV);
•  Gemeentevervoerbedrijf Asterdam (GVB);
•  Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA);
•  Beheer openbare ruimte/openbare werken 

(stadsdeel);
•  Bouw- en Woningtoezicht (DMB);
•  Voedsel en Waren Autoriteit (VWA); 
•  Coördinatiestelsel Amsterdam 

(evenementenlijst);
•  Bij grotere evenementen wordt er meestal 

een coördinatiegroep in het leven geroepen, 
waarin alle betrokken organisaties en de 
organisator zijn vertegenwoordigd. 

4.2  Vergunningverlening en  
uitgifte terrein

Vergunningverlening gebeurt op basis van  
de vastgestelde Algemene Verordening  
Groen gebied Amstelland. Op het moment  
van publicatie van dit beleidskader (november 
2012) is er een nieuwe Algemene Verordening 
in voorbereiding/procedure. Indien deze 
vastgesteld wordt, zal de nieuwe Algemene 
Verordening leidend zijn.

4.3  Communicatie naar omwonenden/
ondernemers

Veelal is er sprake van angst voor het onbekende 
en het gevoel niet serieus genomen te worden. 
Het is lastig om omwonenden echt enthousiast 
te maken voor evenementen, maar het is in ieder 
geval goed om aandacht te besteden aan deze 
groep. Als uitgangspunt voor communicatie 
naar omwonenden en ondernemers wordt 
daarom de mate van impact op de persoonlijke 
sfeer dan wel op de bedrijfsvoering van een 
ondernemer genomen. Hoe groter de impact, 
hoe meer activiteiten er worden ondernomen 
op het gebied van communicatie. Dit wordt 
per evenement bekeken. De onderstaande 
onderwerpen zijn hiervoor het toetsingskader:

• Geluidsbelasting (eindtijdstip en geluidsniveau)
• Verkeersbelasting
• Afval en zwerfafval in de omgeving
•  Terreinbelasting en toegankelijkheid gebied 

tijdens op en afbouw
• Aantal bezoekers

Brandweerfestival (foto: Photo-company.nl)
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Geen impact is als er geen overlast is op 
bovenstaande onderwerpen die groter is dan 
bij het normale gebruik van het gebied (bijv. een 
sportdag).

Bij minimale impact is de overlast op boven-
staande onderwerpen zo beperkt dat er 
objectief gezien geen sprake is van overlast. 
Dus mogelijk wel geluidsbelasting, maar niet 
op een tijdstip dat het mensen stoort en niet 
op een geluidsniveau dat men er last van heeft 
(bijv. ANWB kampeerdagen).

Evenementen met een grote impact en 
normale impact veroorzaken over het 
algemeen overlast op alle bovenstaande 
onderwerpen. Het verschil in of het evenement 
een grote impact of een middelgrote impact 
heeft zit in het feit of het een nieuw (of relatief) 
nieuw overlastgevoelig evenement is.

Hieronder wordt puntsgewijs weergegeven 
welke vorm van communicatie wordt 
voorgesteld:

Geen impact:   geen communicatie bij particuliere evenementen.

Minimale impact:  evenement plaatsen op evenementenkalender website.

Normale impact:  informeren omwonenden en ondernemers via brief en aanwijzen van een 
contactpersoon voor vragen.

Grote impact:   bij nieuw (groot) overlastgevoelig evenement:
	 • bewonersavond;
	 •	 	wel boodschap: evenement gaat door (hier geen invloed op);
	 •	 	mensen laten meedenken over overlastbeperking in logistiek e.d.;
	 •	 	goed de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken overheden 

en organisaties uitleggen;
	 •	 	nadenken over mogelijkheden compenseren direct omwonenden of ondernemers 

die bijzondere hinder ondervinden.  
betrokken overheden en organisaties uitleggen;

	 •  nadenken over mogelijkheden compenseren direct omwonenden  
of ondernemers die bijzondere hinder ondervinden.

Voorbeeld van een (gewenst) culinair evenement (foto: PSbyDila.com)
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5. Financieel

Zoals in hoofdstuk 1 genoemd is het voor  
GGA interessant om evenementen mogelijk  
te maken vanwege de inkomsten. Hierbij is  
het belangrijk te realiseren dat een evenement 
gemiddeld genomen pas inkomsten oplevert 
als er meer dan 7.000 bezoekers komen. In dit 
hoofdstuk wordt het financieel kader neergezet, 
opge bouwd uit de uitgifte terreinen, contract-
vorming en de prijsstelling.

5.1 Uitgifte terrein
Groengebied Amstelland heeft de mogelijk-
heden om terreinen tijdelijk uit te geven ten 
behoeve van evenementen. Omdat deze 
terreinen tijdelijk niet beschikbaar zijn voor de 
bezoekende recreanten in het gebied, wordt 
voor deze terreinen een vergoeding betaald 
door de organisator. De kanttekening die hierbij 
gemaakt dient te worden is dat alleen een 
gebruiksvergoeding kan worden gevraagd op 
de terreinen die in beheer zijn bij GGA. Een 
deel van het werkingsgebied van GGA is 
namelijk slechts beleidsgebied en niet in 
erfpacht of eigendom bij GGA. Op de kaart in 
bijlage 2 wordt in groen weergegeven welke 
locaties in beheer zijn bij GGA en door GGA 
kunnen worden uitgegeven.

Het doel van het evenement en de omvang van 
het evenement bepalen hoe hoog de gebruiks-
vergoeding is. De terreinen worden voor evene-
menten zonder winstoogmerk kosten neutraal 
aangeboden. Dit betekent dat er een vergoeding 
wordt berekend die alle kosten die GGA maakt 
(begeleiding en toezicht) voor een dergelijk 
evenement dekt. Onderstaande evenementen 
hebben over het algemeen geen winstoogmerk:
•  Maatschappelijke, ideële (non-profit) 

evenementen
•  Kleinere besloten feestjes of particuliere 

initiatieven
De vereiste inzet van de uitvoeringsorganisatie 
RNH is hierbij dus richtinggevend. Bij uitgifte 
voor deze evenementen wordt gepoogd 
enigszins rekening te houden met de draag-
kracht van de aanvrager. Bij evenementen tot 
200 bezoekers worden tevens legeskosten in 

rekening worden gebracht voor de ontheffing 
o.b.v. de Algemene Verordening, boven de  
200 bezoekers zullen deze legeskosten door  
de gemeente in rekening gebracht worden.

Voor evenementen met winstoogmerk, oftewel 
evenementen met een commercieel gebruik, 
worden commerciële tarieven gerekend. Het 
gaat hier om middelgrote en grote evene men-
ten. Met name grote evenementen leveren 
substantiële extra inkomsten.

Voor alle evenementen geldt dat er vooraf een 
borg betaald wordt voor mogelijke terrein-
schade. Doormiddel van een terreinschouw 
voor- en achteraf wordt bekeken hoeveel 
schade er gemaakt is en wordt bepaald in 
hoeverre de borg terugbetaald zal worden.

5.2 Contractvorming
Voor de uitgifte van de terreinen voor evene-
menten wordt met de ondernemer een tijdelijke 
gebruikersovereenkomst (TGO) afgesloten. In 
sommige gevallen wordt een meerjaren over-
eenkomst aangegaan (MJO). Op deze manier 
bouwt het recreatieschap een zekerheid in dat 
er de extra inkomsten over een aantal jaar 
gewaarborgd zijn. Voorwaarde hiervoor is 
natuurlijk wel dat er een goed vertrouwen is in 
de organisator. 

Het doel van de overeenkomst is om duidelijk 
afspraken te maken en wederzijdse verant-
woordelijkheden vast te leggen. In de over een-
komst worden de volgende zaken vastgelegd:
•  De financiële afspraken;
•  Dat de organisator verantwoordelijk is voor 

terreinschade, zodat de kwaliteit van het 
terrein gewaarborgd is; 

•  De algemene voorwaarden;
•  Eventueel aanvullende voorwaarden;
•  Diensten die worden geleverd door GGA, als:

• Toezicht
•  Advisering bij vergunningaanvragen,  

dit wordt beperkt tot uitleg geven over  
de TGO, de te volgens procedure en  
het noemen of benaderen van contact-
personen

• Advies ter voorkoming schade



Beleidskader evenementen Groengebied Amstelland - pagina 22

5.3 Prijsbeleid
Elk jaar zal een tarieventabel maken worden 
voor kleine en middelgrote evenementen. 
Tarieven grote evenementen gaan op onder-
handelingsbasis.

Er wordt overeengekomen met de organisator 
dat alle bedragen vooraf voldaan moeten 
worden. De kosten die GGA maakt voor 
ondersteuning bij de organisatie van een 
evenement zijn voor rekening en risico van de 
organisator. Evenementen zijn commercieel als 

de organisator of meer dan 25% van de 
leveranciers een winstmotief hanteren.
Groengebied Amstelland loopt het risico  
dat wanneer een evenement niet doorgaat  
zij de gemaakte voorbereidingskosten niet 
terugvordert.

≥ 1.000 bezoekers? NEE  Tarieventabel locatie die  
jaarlijks wordt opgesteld

 JA

Commercieel? NEE   Legeskosten, borg voor terreinschade 
en vergoeding (minimum is gemaakte 
kosten)

 
JA

Legeskosten, borg voor terreinschade 
en commerciële tariefstelling
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6. Evaluatie

Het doel van de evaluatie is om inzicht te 
verkrijgen of de ambities die in hoofdstuk 3  
zijn benoemd gerealiseerd zijn. Het uitgangs-
punt bij de evaluatie is een zakelijke, een-
voudige en efficiënte opzet. De ambities en 
rand voorwaar den zijn concreter gemaakt in 
haalbare doelen. Aan de hand van de evene-
mentenkalender, de recreatiemonitor in 2013, 

de klachtenregistratie, de jaarrekening en 
evaluatiegesprekken na een groot evenement 
wordt duidelijk of deze doelen al dan niet 
behaald zijn. Omdat er voor evene menten  
een groeimodel wordt aangehouden wordt 
voorgesteld om de evaluatie voor het eerst  
in 2013 te houden. Er wordt dus in 2013 een 
evaluatiemoment voor het beleidskader evene-
menten ingebouwd, waarbij onder staande tabel 
wordt aangehouden als instru ment.

Ambitie/randvoorwaarde Doelen Monitor

1 Verdeeld in tijd en ruimte •  Evenementen ondervinden geen last van 
elkaar;

•  Binnen drie jaar wordt er in elk deel-
gebied tenminste één klein en één 
middelgroot evenement aangeboden;

•  Elk seizoen (behalve de winter) wordt 
tenminste één klein en één middelgroot 
evenement aangeboden.

Evenementenkalender

2 Diversiteit Binnen drie jaar wordt er één evenement 
per categorie per jaar aangeboden1

Evenementenkalender

3 Nieuwe doelgroepen 
aantrekken

•  Met de evenementen is binnen drie jaar 
een nieuwe doelgroep naar het gebied 
getrokken (jongeren met een dance-
evenement);

•  Bij een evaluatie tijdens evenementen 
blijkt dat de jongeren het gebied positief 
waarderen en dat tenminste 20% 
aangeeft een herhaalbezoek te gaan 
afleggen.

Recreatiemonitor (of 
via organisator 
enquête tijdens 
evenement)

4 Aansluiten bij wensen huidige 
recreanten

•  Recreanten geven het recreatiegebied 
over 3 jaar hetzelfde cijfer, of hoger;

•  Recreanten geven over drie jaar aan niet 
teveel last te hebben van evenementen.

Recreatiemonitor

5 Goede verstandhouding met 
omwonenden

De toename van klachten (door extra 
evenementen) wordt beperkt gehouden

Klachtenregistratie

6 Bekendheid gebied vergroten In 2013 kennen 15% meer van de inwoners 
van omliggende gemeenten de deel gebie-
den via geholpen bekendheid dan in 2009

Recreatiemonitor

7 Extra inkomsten voor 
instandhouding gebied

Binnen drie jaar is toegegroeid naar € 
75.000 extra inkomsten per jaar

Jaarrekening & 
Recreatiemonitor

8 Goede samenwerking •  Organisator van grote evenementen is 
tevreden over de communicatie met de 
gemeenten;

•  Gemeenten en recreatieschap zijn 
tevreden over onderlinge samenwerking.

Evaluatiegesprekken 
na grote evenementen

Ambitie en randvoorwaarden gekwantificeerd voor evaluatie 1 Zie bijlage 3 over categorieën evenementen opgesteld door LAgroup
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1a:  Tabel locatieonderzoek

1b: Locaties weergegeven op kaart

2: Beheersgebied Groengebied Amstelland

3: Categorisering evenementen (opgesteld door LAgroup)
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1 Diemerpolders

1a Over-diemen  3.500 j j n n nvt. nee nee ondergrond niet geschikt 

1b Diemerpolder  9.500 j j n n 30 nee nee

1c Langs A. Rijnkanaal  3.000 n j n n 300 nee nee

1d Penbos  3.500 j j j n 150 nee nee batterij

1e P- Diemerbos  5.000 j j n j 250 nee nee parkeerterrein t.b.v. Diemerbos 

2 Gaasperplas

2a Centrale weide  3.500 j j j j 150 ja nee incl. fietspad 9.000 m2

2b 2 weiden met hagen  10.000 j j j j 150 nee nee incl. fietspaden

2c Ligweide ronde eiland  3.000 j j j j 150 nee nee

2d Waterspeelplaats west  3.000 j j j j 100 ja nee

2e Waterspeelplaats oost  3.000 j j j j 100 ja nee

2f Weidegebied  20.000 j j j j 50 nee ja deels in gebruik bij manege

2g Ligweide nabij Nellestein  4.500 j j j n 100 nee nee nabij kunstwerk in oever

2h Lob nabij Nellestein  5.500 j j j j 130 nee nee

2i Grasveld nabij P-terrein  2.500 j j j j 200 nee nee

2j Westoever  10.000 j j j n 300 nee nee NvU Horecalocatie

2k Zwemplek zuidoever  8.000 j j n j 250 ja nee

2l Surfoever  3.500 j j n j 450 ja nee 300 tot waterleidingen 

2m Dagkampeerterrein  2.500 j j n j 200 ja nee 150 tot waterleidingen

2n Weilanden platenbaan  50.000 j j n j 200 ja ja in gebruik bij derden / extensief

Bijlage 1a: Tabel locatieonderzoek
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3 Gaasperzoom  3.250 n j n n 100 nee nee

4 Hoge Dijk

4a Meest oostelijke gras  3.000 n j n n 40 nee nee

4b Punt  7.500 n j n n 40 nee nee

4c De Kuil  10.000 j j j n 100 nee nee

4d Grote weide  50.000 j j n n 150 nee nee deels extensief beheer

4e Ligweide / strandzone  4.000 j j n n 300 ja nee Ruige Hof 250 meter

5 Ouderkerkerplas

5.1 Oosten Middenweg  3.000 j j j j 300 nee nee

5.2 Westen Middenweg  200 j j j j nee nee

5.3 Langs Middenweg  pm j j 150 nee ja ? in gebruik bij derden / extensief

5.4 Dagkampeerterrein  30.000 j j j j 300 ja nee 2 percelen

Ligweiden  15.000 j j n j 500 ja nee ten oosten van pad 3 percelen

Overloopparkeerterrein  3.750 j j j j 150 nee nee 1 perceel

Weidepercelen  pm n n 150 ja ja ? extensief beheer

5.7 Weidepercelen  pm n n 150 ja ja ? extensief beheer

5.8 Speelweide  2.200 j/n j n j 50 ja nee groenstrand

6 Elsenhove

6a Weidepercelen  40.000 j/n j n n 250 ja ja ? in gebruik bij derden / extensief

6b Grasland  6.000 j/n j n n 250 nee ja ? extensief beheer
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7 Middelpolder

7a 1e grasperceel  3.000 j j j j 200 nee

7b 3 percelen gras  6.000 j j n j 400 nee 2.000 / stuk

7c 2 percelen gras  15.000 n j n n 400 ja nee weiland in gebruik bij derden?

7d Parkeerterrin K.laan  7.500 j j j j 150 ja nee

8 Over Amstel

8a Erf met vijver  2.400 j j j j 100 nee nee

8b Erf met blauw parel  3.500 j j j j 75 nee nee

8c Idem grasland  5.000 n j n j 150 nee nee

8d Grasveld  4.000 j j j j 250 nee nee

9 Middenwaard Wester-Amstel zuid

Weidepercelen  10.000 j j j n 200 nee ja sporthal in naaste omgeving



Bijlage 1b: Locaties weergegeven op kaarten



1: Recreatiegebied Diemerpolder



2: Recreatiegebied Gaasperplas



3: Gaasperzoom 4: De Hoge Dijk



5: Ouderkerkerplas



6: Elsenhove 7: Middelpolder



8: Over Amstel 9: Middenwaard



Amstel

Middenpolder

Wester-Amstel

Over Amstel

Gaasperplas

Diemeroog

Diemerpolders

GaasperzoomOuderkerkerplas

Amsterdam- 
Rijnkanaal

De Hoge Dijk

Elsenhove

Bijlage 2: Beheersgebied Groengebied Amstelland



Bijlage 3: Categorisering evenementen (opgesteld door LAgroup)

Sport- en  
spelevenementen

•  Loop-, fiets- en paardensportevenementen
•  Watersport- en schaatsevenementen
•  Gemotoriseerde evenementen
•  Overige sport- en spelevenementen

Kunst- en cultuur-
evenementen

•  Pop-, rock- en dance-evenementen
•  Klassieke muziek en jazz evenementen
•  Cultuurvoorstellingen (excl. muziek)
•  Beeldende kunstevenementen

Natuur- en educatie-
evenementen

•  Excursies, demonstraties en lesprogramma’s
•  Natuur- en milieucursussen
•  Lezingen en debatten

Zakelijke  
evenementen

•  Congressen, seminars en vakbeurzen
•  Teambuilding, workshops en cursussen
•  Bedrijfsfeesten

Particuliere  
evenementen

•  Huwelijken, verjaardagen, jubilea en recepties
•  Picknicks en barbecues

Overige  
evenementen

•  Culinaire evenementen
•  Circussen en kermissen
•  Nationale vieringen
•  Publieksbeurzen en verenigingsdagen


