
Geachte heer Verbraaken, 
 
Bedankt voor uw mail waarin u uw zienswijze/klacht aangeeft op de aanvraag voor het evenement 
Loveland dat dit jaar wederom is aangevraagd voor twee evenementdagen, 11 augustus 2018 en 12 
augustus 208 in het Sloterpark. 
U verbaast zich hierover aangezien u geen aanvraag danwel een besluit hiervan heeft gezien. 
Daarnaast verbaast u zich over het feit dat de organisatie reeds kaarten verkoopt voor het 
bovengenoemd evenement voor twee dagen in het Sloterpark.  
 
Reactie op uw zienswijze/klacht 
In antwoord op uw zienswijze/klacht kunnen wij u het volgende berichten.  
 
Wij begrijpen volkomen dat u zich zorgen maakt over een tweede evenement dag voor het 
evenement Loveland in het Sloterpark.  
Wij begrijpen ook dat een muziekevenement vaak gepaard gaat met mogelijke (geluid)overlast.  
Loveland is een professionele evenementenorganisatie die de afgelopen 13 jaar een goed 
georganiseerde evenement Loveland in het Sloterpark heeft georganiseerd.  
De wens blijft om een balans te vinden tussen een stad waar goed georganiseerde evenementen 
kunnen plaatsvinden en het beperken van overlast voor bewoners gepaard kunnen gaan.  
 
Locatieprofielen nieuw stedelijk evenementenbeleid 
Op initiatief van de burgemeester is een nieuw stedelijke evenementenbeleid opgesteld. Deze is 
vastgesteld op 1 maart jl.  
Hierin staan de mogelijkheden voor evenementen uitgewerkt in het Sloterpark. In het Sloterpark 
mogen er drie muziekevenementen groter dan 2000 bezoekers plaatsvinden.  
Ook de opbouw –en afbouwtijden zijn verminderd en zijn conform stedelijke afspraken, 10 dagen.  
 
Bekendmaking aanvraag  
Desbetreffende aanvraag is gepubliceerd op 18 oktober 2017, voor twee dagen, zie de link 
hieronder:  
https://bekendmakingen.amsterdam.nl/bekendmakingen/stadsdeel-nieuw-west/2017/week-
42/aanvragen/aanvraag-loveland/ 
 
De aanvraag is ingediend voor zaterdag 11 augustus 2018 van 11.00 uur tot 23.00 uur en op zondag 
12 augustus 2018 van 13.00 uur tot 23.00 uur.   
De aanvrager heeft laten weten dat de zondag in het teken staat van intimiteit door de capaciteit van 
het festival iets terug te brengen.  
Daarnaast wilt de aanvrager de buurtbewoners betrekken bij deze zondag editie. Buurtbewoners 
kunnen gratis naar de zondag editie komen.  
Wij willen u laten weten dat de organisatie van Loveland 8 juni jl. op eigen initiatief een 
schoonmaakactie heeft gehouden in het Sloterpark.  
 
Geluidsnormen en begin –en eindtijden evenement Loveland 
Ook willen wij u laten weten dat er geluidsnormen voor evenementen worden gesteld en dat we 
werken met zo redelijk mogelijke begin –en eindtijden van evenementen tot uiterlijk 23.00 uur.   
Op zondag houden we rekening met de Zondagswet voor de zondagsrust en zal de 
ontheffingsmogelijkheid tijdens het evenement Loveland in het Sloterpark niet worden gegeven.   
Dit betekent dat de organisatie van het evenement Loveland op zondag 12 augustus 2018 een ander 
begintijd krijgt van 13.00 uur i.p.v. 11.00 uur.  
Verder worden er voorschriften opgelegd over het plaatsen van geluidsbronnen om de 
(geluids)overlast van evenementen te reguleren. De organisator/vergunninghouder dient zich 
hieraan te houden.  
Wij zijn voornemens voldoende handhaving en toezicht in te zetten om gedurende het evenement 
geluidscontroles uit te voeren op de gevel van woningen.  
Ook zal de organisator/vergunninghouder gedurende het evenement zelf geluidscontroles uit 
moeten voeren om zich te houden aan de opgelegde geluidsnormen.  
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Belangenafweging 
Bij het toetsen van een aanvraag  ter verkrijging van een evenementenvergunning spelen er ook 
andere belangen mee waarmee wij rekening moeten worden gehouden.   
Dit zijn de belangen van de openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van 
het milieu.  
Een aanvraag voor het houden van een evenement wordt getoetst aan de toepasselijke wet- en 
regelgeving.  
Als alle belangen bekend zijn en zijn beoordeeld of zij voldoen aan de toepasselijke wet –en 
regelgeving dan kan de burgemeester een weloverwogen beslissing nemen.  
Verder mogen de voor een of meer belanghebbende(n) nadelige gevolgen van een besluit niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen.  
Dit betekent dat het een belangrijke taak is van de burgemeester om te zorgen voor een goed 
evenwicht tussen individuele belangen en het algemeen belang.  
Dit is niet altijd even makkelijk. Bij moeilijke keuzes prefereren we het algemeen belang boven het 
individueel belang.  
 
Besluit op aanvraag  
Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag van Loveland. Deze is reeds in behandeling. We 
streven ernaar om zo spoedig mogelijk over te gaan tot besluitvorming.  
Zodra er een besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt via onze website 
www.amsterdam.nl.  Wij raden u aan om een abonnement te nemen op onze bekendmakingen 
pagina op onze website.    
Na het besluit kan een belanghebbende bezwaar indienen tegen het genomen besluit. Alle 
informatie hierover staat vermeld in de bekendmaking van de te nemen besluit.   
 
Kaartverkoop 
Een organisator heeft pas toestemming vanuit de gemeente Amsterdam om een evenement te 
houden als de vergunning voor dit evenement is verleend.  
Voor deze tijd hebben zij nog geen vergunning en is het verboden om zonder een vergunning een 
evenement te laten plaatsvinden.  
Mocht een organisatie voorafgaand de vergunningverlening beginnen met de kaartverkoop van een 
evenement dan is dit op eigen risico.  
De gemeente heeft hier geen inmenging over. Nogmaals dit is ondernemersrisico.  
 
Melding geluidsoverlast doen 
Als u gedurende het evenement hinder ondervindt dan kunt u ten alle tijden gedurende het 
evenement via onze website www.amsterdam.nl, de volgende link:  
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?caseid=%7BD5AEA77F-F2B5-4C08-943F-
B806E7C55ABA%7D aanklikken en een melding van overlast doen.  
 
Wij hechten veel waarde aan uw mening en een goede relatie met onze burgers. Wij zullen uw 
mening meenemen.  
Wij geven ook aan de organisatie door dat er bij klachten een telefoonnummer bereikbaar moet zijn 
gedurende het evenement waar omwonenden naartoe kunnen bellen bij geval van hinder/overlast.  
Deze brief krijgt u voortijdig, binnen 10 dagen voorafgaand het evenement in uw brievenbus. Mocht 
u deze niet ontvangen hebben, dan vernemen wij dat graag van u.  
 
Wij vertrouwen erop u voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen heeft naar aanleiding van 
deze mail dan kunt u ons terugmailen via dit emailadres.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mevrouw E. Izaac 
Senior adviseur Vergunningen 
Stadsdeel Nieuw-West, afdeling Vergunningen 
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