
Geachte Buren van het Sloterpark, 
 
Allereerst onze excuses voor de late reactie op uw mail van d.d. 5 augustus jl.  
Ook onze dank dat u uw klacht over te late vergunningverlening voor evenementen in Stadsdeel Nieuw-
West met ons deelt. 
 
Wij betreuren het ten zeerste dat wij u het gevoel geven dat wij opzettelijk u de mogelijkheid niet willen 
geven om uw procedurele kansen te benutten en niet eerlijk zijn over de gang van zaken.  
Niet tijdige besluitvorming en publicatie kan uw beeld bevestigen dat het stadsdeel dit onvoldoende 
probeert te waarborgen.  
Wij begrijpen u volkomen en willen u wel laten weten dat wij ons uiterste best doen en blijven doen om u 
te blijven informeren en de mogelijkheid te bieden om optimaal gebruik te maken van uw 
rechtsmogelijkheden/bescherming.   
Wij horen u en nemen uw klacht dan ook serieus.  
 
Het stadsdeel publiceert alle aanvragen ter verkrijging van een evenementenvergunning via de volgende 
link: https://www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen/ 
De publicatie van het evenement Loveland is op 18 oktober 2017 op onze website 
www.amsterdam.nl/actueel/bekendmakingen bekendgemaakt.  
Hierin is ook aangegeven dat de aanvraag voor het Loveland Festival voor 11 en 12 augustus 2018 is 
ingediend (zie bijlagen).  
Ook het besluit voor een evenementenvergunning is via bovengenoemde link op 27 juli 2018 
bekendgemaakt.  
 
Op 1 maart 2018 is het nieuwe evenementenbeleid van de gemeente Amsterdam vastgesteld. Het 
streeftermijn voor het verlenen van een evenementenvergunning is 6 weken voorafgaand het te houden 
evenement.  
Wij doen ons uiterste best om binnen het streeftermijn van 6 weken voorafgaand het evenement over te 
kunnen gaan tot vergunningverlening.  
Het organiseren van een evenement is een dynamisch proces.  
 
Wij zijn momenteel bezig met het structureel verbeteren en optimaliseren van het vergunningenproces. 
We gebruiken de evaluaties en statistieken van evenementen om het vergunningenproces te 
optimaliseren en te verbeteren. 
We kijken ook welke indieningstermijnen er worden gehanteerd voor het doen van een aanvraag.   
Voor de kleinere en minder risicovolle evenementen geldt een indieningstermijn van 10 weken 
voorafgaand het evenement. Voor grotere evenementen zoals het Loveland Festival  
geldt een indieningstermijn van 16 weken voorafgaand het evenement. Uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Amsterdam (verder: APV) blijkt dat aanvragen ter verkrijging van een 
evenementenvergunning minimaal 8 weken van te voren moet worden ingediend. Deze minimale 
aanvraagtermijn van 8 weken zorgt onder andere ervoor dat de tijd voor het stadsdeel om te beslissen 
krap is. Voorts liggen feitelijke omstandigheden ook ten grondslag voor het niet behalen van het 
streeftermijn van 6 weken. 
Het stadsdeelbestuur heeft daarom besloten dat de uiterlijke termijn om over te kunnen gaan tot 
besluitvorming (vergunningverlening) 2 weken dient te zijn.  
Wellicht dat u in uw overzicht van het door u bijgehouden aantal evenementen, vergunningentermijnen 
en publicatietermijnen kan opmerken dat een vergunning in ons stadsdeel vaak 2 weken voorafgaand het 
evenement is verleend.  
 
Wij willen u aangeven dat wij ook belang hebben bij tijdige besluitvorming bij evenementen. Alle 
betrokkenen, zowel omwonenden, organisatoren als het stadsdeel zijn erbij gebaat dat er ruim voor de 
geplande datum van het evenement duidelijkheid is over de afgifte van de vergunning en over de daarin 
opgenomen voorwaarden.  
 



De vergunning voor het evenement Loveland Festival 2018 was ruim van te voren, zelfs in 2017, al 
aangevraagd. Deze aanvraag diende aangehouden te worden, omdat het proces waarin de 
Evenementenkalender door de burgemeester moet worden vastgesteld pas in januari 2018 gedaan kon 
worden. Naast het aanvragen van een evenementenvergunning dient de aanvrager ook andere 
vergunningen/ontheffingen en toestemmingen aan te vragen.  
Deze hoeven niet parallel te lopen met het doen van een evenementenvergunning aanvraag, maar staan 
wel in verbinding met elkaar.  
Nogmaals het is een dynamisch proces. In elk geval kan overgegaan worden tot vergunningverlening, 
zodra de veiligheid in de planvorming is gewaarborgd en de planvorming voor een veilig en geordend 
evenement is geaccordeerd.  
Wij proberen bij de organisatoren van evenementen onder de aandacht te brengen dat het van belang is 
om op tijd de vergunning aan te vragen. En de aanvraag ook compleet aan te leveren. Dat betekent met 
alle vereiste stukken/gegevens.  
 
Wij kijken ook naar onszelf. Hoe kunnen wij ons proces rond vergunningverlening inrichten, zodat 
gewaarborgd wordt dat besluiten worden genomen op een zodanig tijdstip dat voor omwonenden nog 
voldoende tijd overblijft om effectief gebruik te maken van (juridische) mogelijkheden om hiertegen op 
te komen.  
 
Wij geven u mailadres door aan onze evenementen coördinator van het stadsdeel en zullen zorgdragen 
dat uw contactgegevens ook kenbaar wordt bij de organisaties van de grote evenementen in het 
Sloterpark. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact 
opnemen met het team APV via telefoonnummer 020 2537297 of per mail via APV-
SDNW@amsterdam.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
 


