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G e m e e n t e Bezoekadres 
Amstel 1 

Amsterdam 1011 PN Amsterdam 

Centrum postbuŝô  
1000 AE Amsterdam 
Telefoon 14 020 
www.centrum.amsterdam.nl 

Retouradres: Postbus 202,1000 AE Amsterdam 

De Engel van Amsterdam 
 

 
 

, , 2 7 um 2015 
Kenmerk 

Behandelddoor T. Bunink, 020-2564482 of 020-2564715, koningsdag.sdc(3»amsterdam.nl 
Bijlage 

Ondenwerp evenementenvergunning Koningsdag 2015 

De burgemeester van Amsterdam; 

Gezien een ingekomen verzoek van: 

Naam De Engel van Amsterdam 
  

  
 

Vergunningnummer 101682 

Gelet op artikel 2.40 en volgenden van de Algemene Plaatselijke Verordening; 

Verleent rechthebbende vergunning voor: 

Het ten gehore brengen van muziek/het houden van een evenement op maandag 27 apnl 2015 
tussen 12.00 en 20.00 uur ter hoogte van ZEEDIJK 21. Een en ander zoals weergegeven op 
de tekening bij deze vergunning. 

Hierbij mag gebruik worden gemaakt van geluidsversterkende apparatuur. 

De volgende voorschriften dienen door de vergunninghouder in acht te worden genomen: 

ALGEMEEN 

1. de vergunninghouder of een door hem aangewezen vertegenwoordiger is op de locatie 
aanwezig; 

stadsdeel Centrum is bereikbaar per tram lijnen 9 en 14 of metro lijnen 51, 53 en 54 halte Waterlooplein. 
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2. tijdens het evenement wordt de vergunning op eerste verzoek aan de ambtenaren van politie 
en overige ambtenaren belast met de zorg voor de naleving ervan ter inzage afgegeven; 

3. de aanwijzingen van de politie met betrekking tot alle vergunningvoorwaarden en de 
aanwijzingen van de ambtenaren belast met de naleving van bepaalde voorwaarden worden 
onverkort en onmiddellijk opgevolgd; 

4. inzet van dieren is niet toegestaan; 

5. de gebruikers van de percelen in de onmiddellijke omgeving van de locatie worden ten minste 
één week voorafgaand aan de activiteiten door de vergunninghouder middels een 
bewonersbrief op de hoogte gesteld; 

BEREIKBAARHEID OPENBARE RUIMTE 

6. de percelen in de onmiddellijke omgeving van de bovengenoemde locatie zijn permanent en 
ongehinderd te bereiken; 

7. de ambulances en voertuigen van de politie en de brandweer kunnen ongehinderd passeren 
(minimale doorrijdbreedte en -hoogte respectievelijk 3,5 meter en 4,2 meter); 

GEBRUIK OPENBARE RUIMTE 

8. de vergunninghouder is verplicht om bij zijn evenement minimaal 1 buitentoiletvoorziening te 
plaatsen. Bij evenementen met meer dan 500 bezoekers moet het aantal 
buitentoiletvoorzieningen worden geplaatst conform de ingediende vergunningaanvraag; 

9. elektriciteitskabels worden zodanig bevestigd en overmat of in kabelgoten gelegd, dat 
niemand ermee in aanraking kan komen; 

10. niets mag worden vastgemaakt aan bomen, verkeersborden, lichtmasten, 
elektriciteitsmasten, overig straatmeubilair en andere gemeente-eigendommen en 
eigendommen van derden; 

11. het wegdek mag niet worden opengebroken en er worden geen objecten in de openbare weg 
aangebracht of verankerd; 

12. indien het gebruik van de openbare weg leidt tot straatverontreiniging en niet wordt voldaan 
aan de aanzegging van of namens het stadsdeel deze op te ruimen, zullen de 
opruimwerkzaamheden voor rekening van de vergunninghouder door het stadsdeel worden 
uitgevoerd; 

13. het evenemententerrein dient in dezelfde staat te worden achtergelaten als het is 
aangetroffen; 

14. indien het evenemententerrein na afloop van het evenement niet schoon en/of schadevrij 
wordt achtergelaten, komen alle hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de 
vergunninghouder; 
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

15. niets mag worden geplaatst op, in, bij bomen, onder- en bovengrondse brandkranen of 
brandputten, aansluitingen voor droge blusleidingen, afsluiters, kabelhuisjes en -kasten, 
transformatorzuilen en -huisjes binnen een omtrek van 1,8 meter. Brandkraanbordjes moeten 
zichtbaar blijven; 

16. nooduitgangen van percelen in de onmiddellijke omgeving moeten worden vrijgehouden; 

BOUWVI/ERKEN 

17. aanwijzingen van de ambtenaren van de directie Handhaving van stadsdeel Centrum inzake 
de constructie van de podia en andere bouwkundige objecten worden opgevolgd en deze 
objecten worden niet in gebruik genomen alvorens deze door voornoemde ambtenaren zijn 
geïnspecteerd en in orde bevonden; 

18. Indien u een podium heeft aangevraagd dat getoetst moet worden bij de constructeurs geldt 
dat indien daar nog geen goedkeuring voor is er aanpassingen in de constructies kunnen 
worden geëist. In het uiterste geval kan dit betekenen dat het podium niet kan/mag worden 
geplaatst. 

19. tenzij uitdrukkelijk vergund mag met het plaatsen van objecten niet eerder worden begonnen 
dan na 05.00 uur op maandag 27 april 2015 (opstellingen die al zijn vergund voor een 
evenement op 26 april 2015 kunnen blijven staan in de nacht van 26 op 27 april); 

20. indien vergund, mag/mogen de dekschuit(en) niet toegankelijk zijn voor publiek; zij 
dient/dienen uitsluitend voor plaatsing van opslag, tappunt of muziekband/DJ; 

21. geplaatste objecten, moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk op dinsdag 28 april 2015 zijn 
verwijderd. Voor dekschuiten geldt dat deze op woensdag 29 april 2015 voor 12.00 uur moeten 
zijn verwijderd; 

GELUIDSVOORSCHRIFTEN 

22. De geluidsinstallatie mag niet meer geluid produceren dan een equivalent geluidsniveau van 
LAeq 90 dB(A) en, ter regulering van de bastonen, LCeq 99 dB(C) gemeten over de duur van 1 
minuut en op een afstand van 10 meter van het podium en/of de speakers. Het verschil tussen 
de geluidsniveau's in dB(A) en dB(C) op het meetpunt mag nooit meer dan 9 decibel zijn. 

23. aanwijzingen van ambtenaren van de politie en stadsdeel Centrum met betrekking tot de 
geluidssterkte van de geluidsinstallatie worden terstond opgevolgd; 

24. de speakers van de geluidsinstallatie moeten op of aan het podium zijn opgesteld. Als 
er geen podium of verhoging wordt gebruikt, dan moeten de speakers in de nabijheid 
van de betreffende band of act op de speellocatie worden opgesteld. De afstand tussen 
de buitenzijden van de verst uit elkaar staande speakers mag niet meer dan 10 meter 
bedragen; 

25. het is niet toegestaan om delay-apparatuur (of aanverwante middelen) te gebruiken om 
een kwantitatief of kwalitatief hoger (geluid)bereik te krijgen dan alleen met de 
podiuminstallatie mogelijk is; 
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26. Op 30 meter afstand van het podium of de speakerinstallatie mag het geluid niet 
boven het omgevingslawaai uitkomen; 

27. onverlet de onder punt 21 t /m 25 geformuleerde geluidseisen, mag het equivalent 
geluidsniveau gemeten op 1 meter vanuit woningen nooit meer bedragen dan 
LAeq 85 dB(A); 

HORECA 

28. op alle locaties waar gedurende het evenement buiten alcoholhoudende en alcoholvrije 
dranken worden getapt en/of geserveerd moet gebruik worden gemaakt van duurzame, 
kunststof ecobekers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 1 euro statiegeld retoursysteem; 

29. op het evenemententerrein moet voor alle aanwezigen voldoende (gratis) drinkwater 
beschikbaar zijn; 

SCHADE 

30. de vergunninghouder vergoedt alle schade die wordt geleden door de gemeente Amsterdam 
of derden en die het gevolg is van de feitelijke 'ingebruikname' van openbare gemeentegrond 
en/of het plaatsen, hebben, gebruiken, onderhouden, verplaatsen of verwijderen van 
objecten; 

31. de vergunninghouder vrijwaart de gemeente Amsterdam voor alle schade, geleden door 
derden, als genoemd in vergunningvoorwaarde nummer 29; 

SPECIFIEKE VOORWAARDEN 

32. indien er sprake is van een nachtevenement van dezelfde vergunninghouder, worden de 
overtredingen in de nacht meegenomen naar de dag; 

33. tijdens het evenement wordt minimaal 1 toezichthouder ingezet; 

BULAGEN 

34. alle bijlagen maken deel uit van de vergunning. 

BRENGT HET VOLGENDE ONDER DE AANDACHT: 

• Het bevoegde bestuursorgaan (college dan wel burgemeester) kan deze vergunning of 
ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken of wijzigen als dit vanwege veranderde wetgeving 
of gewijzigde omstandigheden of inzichten noodzakelijk is in het belang of de belangen in 
verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist. 

• Het handelen in strijd met bovenstaande voorschriften levert een strafbaar feit op en kan 
leiden tot intrekking van deze vergunning of tot andere bestuurlijke maatregelen (zoals het 
toepassen van bestuursdwang of het opleggen van een dwangsom) waarbij geen aanspraak 
op schadevergoeding kan worden gemaakt. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat als 
een overtreding wordt geconstateerd uw vergunning voor koninginnenacht en/of dag voor 
opvolgende jaren geweigerd kan worden. 
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Amsterdam, 

De Burgemeester van Amsterdam, 

27 HWm 2015 

namens deze. 

T. Bunink 
Medewerker Maatwerkvergunningen 
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Niet mee eens? 
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit 
besluit bezwaar maken. Als datum van uw bezwaar geldt de poststempel op uw bezwaarschrift. 

Stuur uw bezwaarschrift naar: 

De burgemeester van Amsterdam 
T.a.v. Directie Juridische Zaken 
Postbus 202 

1000 AE AMSTERDAM 

Of per mail naan bezwaarenberoep(a)amsterdam.nl 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd: 
• uw naam, adres en telefoonnummer 
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening 
• het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het 

besluit 
• waarom u bezwaar maakt. 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat 
behandelen. 

Schorsende werking 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het 
besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. 

Spoed? Voodopige voorziening 
Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is 
een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of 
andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij: 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam 
sector Bestuursrecht Algemeen 
Postbus 75850 
1070 AW AMSTERDAM 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op 
deze site vindt u ook meer informatie. 



Technisch hygiëneadvies Horeca tijdens Konings-nacht en Koningsdag 2015 

Algemeen 
Aan het produceren, verwerken en distribueren van levensmiddelen en voor de verkoop van tabak en 
alcoholhoudende dranken worden tijdens vri jmarkten, braderieën en andere evenementen strenge eisen gesteld. 
Iedereen die voedsel, tabak en/of alcoholhoudende dranken verkoopt, moet zich aan de wettelijke eisen houden, 
ook wanneer winst geen doel is. Hierop wordt streng gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel-en Waren 
Autoriteit (NVWA). 

Enkele belangrijke eisen op een rij 
Voor sommige eisen met betrekking tot hygiëne en inrichting wordt onderscheid gemaakt tussen mobiele en/of 
tijdelijke bedrijfsruimten (marktkramen, feesttenten etc) en "vaste" bedrijfsruimten (er is sprake van een "vast" 
gebouw). Dit in tegenstelling tot de eisen met betrekking tot voedselveiligheid en eisen voor de temperatuur van 
levensmiddelen. Deze zijn voor de verschillende soorten bedrijfsruimten identiek. 

Hygiëne en inrichting voor "mobiele en /o f ti jdeli jke" bedrijfsruimten 
O De mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten moeten voor zover dit haalbaar is, zo zijn gelegen, ontworpen en 

geconstrueerd en zo worden schoongehouden en onderhouden dat de risico's in verband met verontreiniging 
van levensmiddelen zoveel mogelijk worden voorkomen. In verschillende hygiënecodes, onder andere in de 
Hygiënecode voor de Horeca , wordt dit nader uitgewerkt. 

O De mobiele en/of tijdelijke bedrijfsruimten moeten schoon zijn. 
O Wanneer de aard van de werkzaamheden het noodzakelijk maakt om onverpakte levensmiddelen met de 

handen aan te raken, moet er een voorziening aanwezig zijn om de handen goed te kunnen wassen. Dit kan 
onder meer door het 'installeren' van een jerrycan voorzien van een kraantje met regelmatig te vervangen 
schoon water voorzien van zeep (pompje) en papieren handdoekjes. 

O Er moet een goede en afsluitbare voorziening zijn voor het afval. 

O Voldoende koelgelegenheid. Zorg dat de temperatuur geregeld kan worden en registreer de temperatuur. 

Temperatuur van levensmiddelen 
O Bederfelijke levensmiddelen* moeten altijd worden bewaard op de wettelijk voorgeschreven temperatuur. Is 

er geen bewaartemperatuur op de verpakking vermeld, dan geldt voor gekoelde opslag: ten hoogste 7 °C. 
O Voor diepgevroren levensmiddelen geldt: ten hoogste -18°C. 
O Wanneer levensmiddelen, zoals kant-en-klare maaltijden of componenten daarvan, warm bewaard moeten 

worden, dan moet dat altijd boven de 60 °C. 
O In de hygiënecodes staan expliciet procedures vermeld hoe de temperatuur bij opslag en bewaren 

gecontroleerd en geregistreerd kan worden. 
* Bederfelijke levensmiddelen: verse, gerookte en gestoomde vis en visproducten, snacks en kokswaren, vlees en 
vleeswaren, melk en melkproducten, zachte kaas, zoals Brie en Camembert, verse kaas 
(kwark), slagroom- en crèmegebak, puddingbroodjes, salades en slaatjes, voorgesneden 
groenten en rauwkost, vers vruchtensap, tahoe en tempeh, beslag voor poffertjes en 
pannenkoeken 

LET OP: Naast de hiervoor genoemde eisen kunnen er voor bepaalde levensmiddelen nog specifieke 
andere wettelijke voorschriften gelden. 

Meer informatie: 
Website Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: 

http: / /www.vwa.nl / 
Informatie over HACCP (analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het 
productieproces): 

www.vwa.nl/onderwerpen/reqelsvoor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/haccp/wat-is-haccp 
Informatie over de hygiënecode horeca: 

http://www.kenniscentrumhoreca.nl/hyqienecode 
Informatie over Regelgeving 

Warenwetbesluit Bereidinq en behandelinq van levensmiddelen 
Warenwetbesluit Hyqiëne van levensmiddelen 

- Verordeninq (EG) 852/2004, 



Brandweer Amsterdam Sector Brandveiligheid 

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN 

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN 
STRAATFEEST 

1. Bij het plaatsen van podia, kramen, attracties zoals springkussens e.d. dient men 
rekening te houden met het kunnen passeren van brandweermaterieel (minimale 
doorrijdbreedte 3,50 meter, hoogte 4,20 meter); 

2. Het is verboden podia, kramen, attracties zoals springkussens e.d. op zodanige wijze te 
plaatsen dal de Brandweer in het onmiddellijk gebruik van de brandkranen wordf 
belemmerd; 

3. Elektriciteitskabels dienen zodanig te zijn bevestigd, dat niemand ermee in aanraking kan 
komen of over kan struikelen; 

4. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de 
veiligheid, moeten stipt worden opgevolgd. 

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET HOUDEN VAN EEN 
BARBECUE 
1. Een barbecue op houtskool moet ten minste 10 meter van enig bouwsel worden 

opgesteld; 
2. De barbecue moet stevig en brandveilig worden opgesteld; 
3. De brandstof in de barbecue mag niet worden ontstoken met licht ontvlambare 

vloeistoffen zoals spiritus, e.d.; 
4. Indien derden hinder van de rook ondervinden dient het barbecuen onmiddellijk 

beëindigd te worden; 
5. In de directe nabijheid van de barbecue moeten voldoende blusmiddelen (b.v. emmers 

met water, koolzuursneeuwblussers met een inhoud van ten minste 6 kilogram, e.d.) voor 
direct gebruik aanwezig zijn; 

6. Na afloop van het barbecuen moeten de verbrandingsresten worden gedoofd en worden 
afgedekt met een laag zand of aarde; 

7. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de 
veiligheid, moeten stipt worden opgevolgd. 



Brandweer Amsterdam Sector Brandveiligheid 

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN 

BRANDVEILIGHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET BAKKEN OP DE 
OPENBARE WEG 

1. Het is verboden de kraam op zodanige wijze te plaatsen dat de Brandweer in het 
onmiddellijk gebruik van de brandkranen wordt belemmerd. 

2. Bij het plaatsen van de kraam dient men rekening te houden met het kunnen passeren 
van brandweermaterieel (minimale doorrijdbreedte 3.50 meter, hoogte 4.20 meter). 

3. Nabij de kraam mogen voor bewaring van propaan of butaan ten hoogste 2 flessen met 
een gezamelijke inhoud van 60 liter aanwezig zijn. 

4. Op de butaan-of propaanfles moet een drukregelaar aanwezig zijn. 
5. Een butaan-of propaanfles moet door de Dienst voor het Stoomwezen op zijn sterkte 

gunstig zijn beoordeeld en van een door deze dienst erkend geldig keurmerk zijn 
voorzien. 

6. Een butaan-of propaanfles, waarvan de goedkeuring door de dienst voor het 
Stoomwezen niet of blijkens de ingeponste datum meer dan 10 jaar geleden heeft 
plaatsgevonden, mag niet in of nabij de kraam aanwezig zijn. 

7. De leiding van de butaan-of propaanfles naar het verbruikstoestel moet zijn 
samengesteld uit een flexibel gedeelte, met een lengte van ten hoogste 200 cm, 
bestaande uit propaanbestendige slang, die door middel van deugdelijke klemmen aan 
de drukregelaar en het verbruiktoestel is verbonden. 

8. Een bakoven moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of een andere 
beveiligingsregeling die bij oven/erhitting van de olie of het vet, automatisch de 
gastoevoer stopt. 

9. Nabij elke bakpot in de bakoven moet een passend metalen deksel aanwezig zijn, om bij 
het in brand geraken van de inhoud, deze te kunnen afdekken. 

10. Een bakoven moet op een onbrandbare en de warmte slecht geleidende ondergrond 
worden geplaatst. 

11. In de kraam dient tenminste één blustoestel (poederblusser -inhoud 7 kg / 
koolzuursneeuwblusser-6 kg/) aanwezig zijn. Het blustoestel moet op een direct 
bereikbare plaals zijn aangebracht en voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Het 
blustoestel moet ten minste één keer per jaar door een deskundige op de goede werking 
worden gecontroleerd. 

12. De aanwijzingen, gegeven door ambtenaren van de Brandweer met betrekking tot de 
veiligheid, moeten stipt worden opgevolgd. 

Het gebruik van LPG anders dan brandstof voor de ve rb rand ingsmoto r t.b.v.de 
voor ts tuw ing van een motorvoer tu ig is ten s t rengste verboden. 




