
Kieswijzer Nachtcultuur 

U staat op het punt om het UnmuteUs festival & uitgaan onderzoek voor de stad Amsterdam in te 
vullen. Fijn dat ook uw politieke partij deelneemt. 

In de gemeentepolitiek wordt als het om evenementen gaat, relatief veel aandacht gegeven aan een 
soms kleine groep mensen die overlast ondervinden van evenementen. Die mensen weten bij welke 
partijen ze terecht kunnen om hun standpunten uit te dragen. 

De bezoekers van evenementen, de mensen voor wie de evenementen georganiseerd worden, 
mengen zich hoogstzelden in het politieke debat. Hierin is verandering gekomen met de Unmute Us-
protesten die door het hele land en ook in Amsterdam vele tienduizenden vreedzame betogers op de 
been brachten die bereid waren de straat op te gaan voor de Nederlandse festivalcultuur.  

Het standpunt dat politieke partijen in hun stad innemen met betrekking tot de ruimte voor 
evenementen is de bezoekers van evenementen vaak niet duidelijk. Door de Unmute Us protesten 
weten we dat de festivals de duizenden festivalbezoekers bijzonder aan het hart gaan.  

Unmute Us wil festivalbezoekers een eerlijk beeld geven van de houding die de verschillende pollitieke 
partijen ten opzichte van evenementen en hun plaats in de stad innemen.  

Natuurlijk kunnen debatten en notulen worden nagekeken om daaruit te destilleren hoe partijen 
tegenover evenementen staan, welke standpunten ze hebben bepleit en hoe ze hebben gestemd, 
maar het beeld is niet compleet zonder uw plannen en ideeën voor de komende verkiezingen. Om die 
reden hebben we alle partijen die zich in 2022 verkiesbaar stellen voor de gemeenteraad verzocht 
deze enquete in te vullen. 

Met de uitkomsten van deze enquete informeren we bezoekers van horeca & evenementen in de 
aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, zodat zij in de gelegenheid zijn om het belang 
dat zij hechten aan hun geliefde vorm van vrijetijdsbesteding, te laten meewegen bij het uitbrengen 
van hun stem.  

Het onderzoek bestaat uit een aantal stellingen en enkele open vragen, er kunnen geen stellingen 
overgeslagen worden. Het is mogelijk om aan het eind van een 'blok' stellingen een toelichting te 
geven. De door u ingevulde gegevens worden zorgvuldig verwerkt. Wij danken u en uw partij voor uw 
medewerking.  

NB: overal waar muziek staat wordt nadrukkelijk óók populaire en/of elektronische muziek bedoeld 
en met evenementen worden ook (muziek)festivals bedoeld 

Algemeen evenementen & nachtleven 

Jaarlijks worden er in Amsterdam meer dan 2000 indoor en outdoorevenementen(dagen) 
georganiseerd op verschillende locaties in de stad. De evenementen trekken jaarlijks 
honderdduizenden (Amsterdamse) bezoekers in alle leeftijdscategorieën.  

Het type evenementen is uiteenlopend van Sail en Pride tot vlooienmarkten en braderieën. 
Sportevenementen, evenementen rondom grote toernooien (denk aan EK of Olympische spelen) en 
enkele tientallen grote muziekfestivals, met ca. tien tot twintigduizend veelal Amsterdamse bezoekers 
per evenement behoren ook tot het brede aanbod.  



Als partij zijn wij voor een levendige stad met een ruim en divers aanbod aan evenementen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Het aantal muziekfestivals in het huidige aanbod in Amsterdam is 
 
GOED: GroenLinks, D66, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
TE WEINIG: VVD 
TE VEEL: DSA  
Het aantal evenementen in Amsterdam kan omhoog wanneer dat betekent dat dit de diversiteit 
van het aanbod ten goede komt 
 
JA: D66, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
NEE: GroenLinks, DSA  
De diversiteit in het aanbod van muziekfestivals in Amsterdam is 
 
GOED: VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
TE WEINIG DIVERS: GroenLinks, D66, SP, DSA 
TE DIVERS:  
Niet de bezoekers en de organisatoren, maar de gemeente moet een bepalende rol spelen bij de 
inhoudelijke beoordeling van het (muzikale) aanbod op muziekfestivals en evenementen in de 
stad. (Op basis waarvan een evenement al dan niet een plaats krijgt.) 
 
JA:  
NEE: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD  
 
Het aantal muziekfestivals en evenementen in verhouding tot het aantal overige festivals en 
evenementen is 
 
GOED: GroenLinks, D66, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
TE WEINIG: VVD 
TE VEEL: DSA  
Het vergunningenbeleid voor evenementen moet onder de Burgemeester vallen, het gaat immers 
om haar bevoegdheid om op grond van de APV een evenementenvergunning te verlenen. 
 
JA: GroenLinks, DSA, FvD 
NEE: GroenLinks, DSA, FvD  
Muziekfestivals, ook die waar elektronische muziek wordt geprogrammeerd, bestaan al 
tientallen jaren en trekken publiek in alle leeftijdscategorieën. Muziekfestivals zijn daarnaast 
bijzonder populair bij jongeren in de leeftijd van 18 tot ca 30 jaar en voor velen echt onderdeel 
van hun cultuur.  
 
Onderkent uw partij het belang en de grote maatschappelijke behoefte aan deze vorm van 
vrijetijdsbesteding van dit deel van de Amsterdamse bevolking? 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Na deze periode van COVID-19 moeten we coulant zijn voor organisatoren van evenementen om 
ze de ruimte te geven om te herstellen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   



Wat mist u in het huidige muziekfestival aanbod? 
 
GroenLinks:  
GroenLinks vindt het aanbod op dit moment niet divers genoeg. Er zouden meer kleinschalige 
evenementen moeten komen die representatief zijn voor de stad. Bijvoorbeeld door gitaarfestivals, 
bandjes, muziek uit verschillende culturen en opkomend talent toe te voegen. Binnen de 
hoeveelheid muziekfestivals die er nu zijn, moet ruimte gemaakt worden voor verschil in aanbod, 
waarmee je verschillende doelgroepen in de stad bedient. Zowel grote als kleine festivals moet de 
ruimte krijgen. 
 
D66:  
Ruimte voor kleinere, beginnende organisatoren die experimenteel kunnen programmeren en 
produceren. 
 
VVD:  
De VVD vindt festivals, evenementen en cultuur van levensbelang voor Amsterdam. Het is van 
groot belang dat we ook ruimte bieden aan nieuwe, innovatieve organisatoren. Juist in een stad als 
Amsterdam moet er ruimte zijn voor festivals van onderop. 
 
PvdA: 
Muziekfestivals zijn er in vele vormen en voor tal van verschillende Amsterdammers en niet-
Amsterdammers. Het is mooi om het muziekfestival aanbod uit te breiden en toegankelijker te 
maken voor bredere doelgroepen zodat iedereen, ongeacht het inkomen, kan genieten van muziek 
in Amsterdam 
 
SP: 
De kennismaking van Amsterdammers met kunst en cultuur kan nog groter worden als meer 
kleinschalige festivals in de buurt worden georganiseerd. 
 
Volt: 
Evenementen die een podium geven aan opkomende, lokale subculturen en genres wakkeren 
creativiteit aan en zijn een investering in de toekomst en eigenheid van de culturele toekomst van 
Amsterdam. 
 
DSA: 
In algemene zin missen wij buurt(muziek)festivals, die door bewoners worden georganiseerd. In 
andere woorden: meer bottom-up cultuur, en ruimte voor zelfexpressie. Meer punk (en andere 
rafelranden) is altijd welkom. 
 
FvD: 
Niet-Engelstalig aanbod, bijv. Braziliaanse funk, Franse rap etc. 
 
Mogelijkheid tot het geven van toelichting op uw antwoorden van het blok "Algemeen 
evenementen & nachtleven" 
 
GroenLinks: 
GroenLinks vindt het aanbod voldoende, maar te weinig divers. 
 
SP: 
Amsterdam is een bruisende stad en festivals en evenementen zijn daarvoor onmisbaar. 
 
DSA: 



Op dit moment zien wij dat het tekort in de muzikale (nacht)cultuur voornamelijk bestaat uit het 
tekort aan permanent aanbod. Veel aanbod in de vorm van festivals is commercieel en 
dance/technogericht. Wij willen liever een divers aanbod aan podia en (nacht)clubs, waar men 
altijd terecht kan, dan incidentele (vaak dure) festivals.  
 
Dus: wij zouden graag meer ruimte bieden om in de stad een levendige permanente muziekcultuur 
te bouwen, met veel podia en clubs die toegankelijk en divers zijn. 
 
FvD: 
Op dit moment zien wij dat het tekort in de muzikale (nacht)cultuur voornamelijk bestaat uit het 
tekort aan permanent aanbod. Veel aanbod in de vorm van festivals is commercieel en 
dance/technogericht. Wij willen liever een divers aanbod aan podia en (nacht)clubs, waar men 
altijd terecht kan, dan incidentele (vaak dure) festivals.  
 
Dus: wij zouden graag meer ruimte bieden om in de stad een levendige permanente muziekcultuur 
te bouwen, met veel podia en clubs die toegankelijk en divers zijn. 

 
Geluid 

Vanwege de verdichting van de stad komen evenementen in de verdrukking. Met name 
geluidsoverlast die bewoners rondom de locaties die enkele dagen per jaar voor evenementen 
worden gebruikt is hierin een punt van aandacht.  

De gemeenteraad moet het geluidsbeleid aanscherpen met experts uit o.a. de 
evenementenbranche (bijvoorbeeld via Best Beschikbare Technieken) om de geluidsoverlast van 
festivals te beperken in plaats van het beleid vaststellen op aantal decibellen 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:  
 
Wij hebben als partij voldoende technische, inhoudelijke kennis inhoudelijke kennis over het 
onderwerp 'geluid op evenementen' om hier een goede mening over te kunnen vormen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE: PvdA, 
Het huidige maximale geluidsniveau van evenementen dient naar beneden te worden bijgesteld. 
Ook als hierdoor veel evenementen, denk aan muziekfestivals, maar ook de intocht van 
Sinterklaas, Uitmarkt en de Pride, in de stad niet meer door kunnen gaan. 
 
JA:  
NEE: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Volt, DSA  
Er heeft reeds een forse verlaging van het geluidsniveau dat evenementen mogen produceren 
plaatsgevonden bij het vaststellen van de locatieprofielen in 2017 en dit is voldoende. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Volt, DSA 
NEE:   
Als je in een stad als Amsterdam woont zou je enkele dagen per jaar geluidsoverlast door een 
evenement in je omgeving moeten tolereren.  
 
Een redelijke eindtijd voor evenementengeluid bij buitenevenementen is 23.00 uur, zodat iedere 
Amsterdammer, voor wat betreft evenementengeluid, in ieder geval van een ongestoorde 
nachtrust kan genieten. 



 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA 
NEE: FvD  
De huidige regels uit het (bijna jaarlijks geupdate) evenementenbeleid van 2018 ter voorkoming 
van (geluid-)overlast voor evenementen zijn 
 
VOLDOENDE: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
TE BEPERKT: 
TE RUIM:  
Bij nieuwbouwprojecten in de buurt van aangewezen evenementenlocaties kan de gemeente in 
de vergunning of in het bestemmingsplan zorgen voor aanvullende eisen m.b.t gevelisolatie, 
waardoor in die woningen een plezierig binnenklimaat - ook ten tijde van een evenement - 
eenvoudig kan worden gegarandeerd. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Mensen die in een nieuwbouwwoning in de buurt van een terrein dat reeds in gebruik is voor 
evenementen gaan wonen, weten dat er overlast veroorzaakt kan worden en zouden, voor zover 
de overlast binnen de hiervoor geldende regels van de gemeente blijft, niet moeten klagen. 
 
JA: VVD, SP, FvD 
NEE: GroenLinks, D66, PvdA, Volt, DSA  
Mogelijkheid tot het geven van toelichting op uw antwoorden van het blok "Geluid" 
 
GroenLinks: 
Evenementen horen bij een levendige stad en moeten dus ook mogelijk blijven. Versterkte muziek, 
veel licht en grote groepen mensen hebben tegelijkertijd impact op de leefomgeving van de 
bewoners. Steeds moet de balans worden gezocht tussen de belangen van bewoners en de 
meerwaarde van evenementen. Dat kan door grenzen te stellen aan het aantal evenementen, de 
gebruikte locaties, het aantal bezoekers en aan het gebruik van licht en geluid. 
 
D66: 
Er moet altijd ruimte zijn om klachten in te dienen. In Amsterdam wonen betekent niet dat je 
geluidsoverlast moet tolereren maar wel dat je rekening houdt met elkaar. 
 
SP: 
Amsterdam is gebouwd op solidariteit. Daarom moeten in goed overleg festivals en evenementen 
mogelijk zijn en kan de overlast zoveel mogelijk worden beperkt. 
 
DSA: 
Wij zijn voor een continue evaluatie van festivalbeleid. De stad is primair om in te wonen, maar 
verdraagzaamheid is belangrijk. Reële overlast is daarbij een belangrijker uitgangspunt dan een 
geluidsnorm. 
 
FvD: 
In een stad als Amsterdam is af en toe enige geluidshinder bij omwonenden niet te vermijden. Het 
belang van een ruim aanbod van festivals weegt zwaarder. 

 
Natuur 

Op alle evenementen die buiten worden gehouden, bijvoorbeeld in stadsparken, is de Wet 
natuurbescherming van toepassing. Hierin is een verbod vastgelegd om beschermde plant- en 



diersoorten te verstoren en daarin is de bescherming van natuurwaarden van natuurgebieden 
geregeld. Bekend zijn bijvoorbeeld de grote consequenties van de regelgeving op het gebied van 
stikstof. Ook evenementen moeten daaraan voldoen.  

Vanwege de Wet natuurbescherming, maar ook vanwege de progressieve, grootstedelijke 
achterban van veel evenementen, doen organisatoren grote investeringen in de professionele 
ecologische begeleiding van hun evenementen.  

Pas als vaststaat dat vanwege een evenement geen enkel verbod uit de Wet natuurbescherming 
wordt overtreden, kan een evenement doorgaan.  

De provincie is het bevoegde gezag op het onderwerp natuurbescherming en controleert en 
handhaaft, ook bij evenementen in Amsterdam.  

In de Wet natuurbescherming zijn zeer strenge eisen en regels gesteld met betrekking tot 
natuurbescherming. Evenementen moeten daaraan voldoen en schakelen daarbij de expertise 
van onafhankelijk ecologen in. Boven op deze regels zou de gemeente extra eisen moeten stellen 
aan evenementen. 
 
JA: GroenLinks, VVD, PvdA, Volt, DSA 
NEE: D66, SP, FvD  
De huidige regels ter bescherming van het groen voor evenementen in stadsparken zijn 
 
VOLDOENDE: GroenLinks, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
TE BEPERKT: D66, DSA 
TE RUIM: 
Wanneer uit een natuurtoets van een gerenommeerd onafhankelijk deskundigenbureau blijkt 
dat een evenement geen enkele schade toebrengt aan de natuur en de manier van onderzoek en 
de aanbevolen maatregelen zijn door het bevoegd gezag en in de rechtspraak bij herhaling in 
orde bevonden, dan moet een evenement op die locatie mogelijk zijn. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Een stadspark is een door de mens ontworpen en aangelegd groengebied met een recreatieve 
functie. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DSA, FvD 
NEE: Volt  
Indien een park op grond van het huidige beleid enkele dagen per jaar en voor niet meer dan 25% 
van de oppervlakte voor een evenement wordt gebruikt, past dat bij de recreatieve functie die 
een stadspark in Amsterdam vervult. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
NEE: DSA 

 
Mogelijkheid tot het geven van toelichting op uw antwoorden van het blok "Natuur" 
 
GroenLinks: 
Evenementen horen bij een levendige stad, zolang de aanwezige natuur daar geen permanente 
gevolgen van ondervindt en eventuele opgelopen schade direct hersteld wordt. Wat GroenLinks 
betreft volstaat het huidige aantal evenementen dat jaarlijks in stadsparken mag plaatsvinden. Om 



de stadsparken en bestaande festivallocaties in woonbuurten te ontlasten, onderzoeken we de 
ontwikkeling van een nieuw, duurzaam festivalterrein. 
 
D66: 
Naast deze algemene vuistregels, vindt D66 het ook goed dat er per park een locatieprofiel 
gemaakt wordt. Het ene park is geschikt voor evenementen dan het andere. 
 
SP: 
In een drukke stad moeten we festivals mogelijk maken, de natuur beschermen en de leefbaarheid 
bewaken. Dat is mogelijk als alle partijen bereid zijn tot goed overleg. 
 
DSA: 
Parken zijn gemeengoed - een publieke voorziening. Door een festival te organiseren in een 
stadspark, wordt de primaire functie van het park - namelijk de 'tuin' van de Amsterdammers, het 
groen van de stad - ontoegankelijk voor bewoners. Daarmee is het park dus ineens géén openbare 
ruimte meer, terwijl het dat wel zou moeten zijn. Festivals in natuur, op het moment dat dat geen 
schade veroorzaakt, moeten kunnen, maar stadsparken moeten daarbij worden ontzien, vanwege 
hun belangrijke functie voor de Amsterdamse bevolking - zeker tijdens de zomer. 
 
FvD: 
Stadsparken lenen zich prima voor het houden van festivals. 
  
 

Evenementenlocaties en locatieprofielen 

Evenementen in parken geven vaak aanleiding tot discussie. Amsterdam heeft echter weinig 
openbare ruimte die geschikt is voor evenementen. De meeste evenementen die wat meer ruimte 
nodig hebben zijn dus alleen in de parken mogelijk. Om het gebruik van parken beter te reguleren 
zijn door de gemeente locatieprofielen opgesteld.  

Ook het ontwikkelen van een evenemententerrein voor grootschalige evenementen is een 
onderwerp dat herhaaldelijk terug is gekomen. Amsterdam heeft op dit moment vrijwel geen 
terreinen voor grootschalige evenementen.  

Sommige parken in Amsterdam zijn geschikte evenementenlocaties. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Muziekfestivals mogen enkele malen per jaar in stadsparken plaatsvinden (mits ze voldoen aan 
de huidige locatieprofielen en overige regelgeving). 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
NEE: DSA  
Muziekfestivals dienen per definitie niet in stadsparken plaats te vinden. 
 
JA: DSA 
NEE:   
De muziekfestivals die nu in een stadspark georganiseerd worden moeten 
 
DSA:  



verplaatsen naar een plek buiten de stad.  
Welke hiervoor geschikte locatie zouden de huidige festivals naar toe moeten verplaatsen? 
 
DSA:  
Het N1-festivalterrein, het RAI-evenemententerrein (DSA ziet hier liever muziekevenementen dan 
rijkeluisbeurzen), evt. het Gaasperpark (voldoende groot om een festival te huisvesten). Eventueel 
zou na de nodige krimp van Schiphol dit een praktische evenementenlocatie kunnen zijn.  
De huidige locatieprofielen waarin de ruimte staat die muziekfestivals krijgen in stadsparken zijn. 
 
VOLDOENDE: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
TE BEPERKT:  
TE RUIM: DSA 
 
Het aantal evenementen per locatie profiel moeten bij ALLE profielen naar beneden worden 
bijgesteld. 
 
JA: 
NEE: DSA 
  
Het huidige aantal en formaat van evenementen in het Sloterpark zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
ONEENS, HET ZIJN ER TE VEEL: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen in het Westerpark zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
ONEENS, HET ZIJN ER TE VEEL: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen in het Gaasperpark zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
EENS: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen in het Flevopark zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
ONEENS, HET ZIJN ER TE VEEL: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen op de NDSM zoals vermeld in het locatieprofiel 
is goed. 
 
EENS: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen op de Tuinen van West zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
EENS: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen op het N1 kavel zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
EENS: DSA  
Het huidige aantal en formaat van evenementen op andere terreinen zoals vermeld in het 
locatieprofiel is goed. 
 
ONEENS, HET ZIJN ER TE VEEL EN ZE ZIJN TE GROOT: DSA  



Mogelijkheid tot het geven van toelichting op aantal en formaat van evenementen op andere 
terreinen zoals vermeld in het locatieprofiel  
DSA:  
Festivals zijn geen vervanging voor permanente (nacht)cultuur. Festivals en evenementen in 
Stadsparken willen wij liever niet. 
 
 
Als G4 stad, hoofdstad en stad met onder haar inwoners het grootste aantal festivalliefhebbers 
van Nederland, zou Amsterdam ten minste 1 hiervoor ingerichte locatie voor grootschalige 
(muziek)evenementen moeten faciliteren. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DSA, FvD 
NEE: Volt 
 
Er dient een hiertoe ingerichte locatie aan de rand (buiten) van de stad te worden gefaciliteerd 
voor organisatoren van muziekevenementen. 
 
Het "N1 kavel" is een geschikte locatie voor (pop-)muziek evenementen en dient hiervoor definitief 
ingericht te worden: D66, PvdA, FvD 
 
Er dienen meerdere hiervoor geschikte locaties aan de rand van de stad hiervoor ontwikkeld te 
worden: GroenLinks, VVD, SP, DSA 
 
Anders, namelijk:  
Volt is niet van mening dat er een hiertoe ingerichte locatie buiten Amsterdam moet worden 
aangewezen voor het organiseren van een grootschalig muziekevenement. Wel vindt Volt dat er 
binnen de bestaande voorzieningen en omgeving moet worden gekeken naar waar een 
muziekevenement het minst ontregelend werkt.  
 
Het N1 kavel, in het industriegebied van het westelijk havengebied, is een geschikt terrein voor 
grootschalige muziekevenementen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:  
 
Het N1 kavel moet meer ruimte bieden aan (muziek)evenementen dan momenteel toegestaan. 
 
JA: D66, VVD, SP, DSA, FvD 
NEE: GroenLinks, PvdA, Volt 
 
Amsterdam moet een bedrag reserveren voor het creëren van een hiertoe ingericht terrein voor 
grootschalige muziekevenementen binnen de gemeentegrenzen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE: Volt, DSA 
 
Indien er in Amsterdam, bijvoorbeeld in het havengebied, een geschikt terrein wordt gevonden 
om evenementen te organiseren, dat niet binnen de bestemming past, dan moet de gemeente 
zich hard maken om de bestemming zodanig aan te passen dat dit wel mogelijk wordt. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 



NEE: DSA 
 
Bij grootschalige nieuwbouwprojecten, zoals Havenstad, moet ruimte voor nachtcultuur worden 
gecreëerd. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Muziekfestivals moeten meer verspreid worden binnen de MRA, een festival dat nu in het 
Westerpark op het NDSM-terrein of het Gaasperpark plaatsvindt kan net zo goed op een grasveld 
in Hoofddorp georganiseerd worden. 
 
JA: D66, PvdA, SP, DSA,  
NEE: GroenLinks, VVD, Volt, FvD 
 
De gemeente Amsterdam heeft de verantwoording dat er binnen de MRA meer ruimte komt voor 
evenementen zodat de stad wordt ontlast, ook al betekent dat dat er financieel moet worden bij 
gesprongen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt,  
NEE: DSA, FvD 
 
Een evenementenlocatie in Amsterdam kan pas worden opgeheven wanneer een nieuwe locatie 
in de MRA is gerealiseerd en verzekerd. De gemeente moet hierbij het voortouw nemen en dit 
met buurgemeenten regelen. 
 
JA: GroenLinks, VVD, PvdA, SP, Volt, FvD 
NEE: D66, DSA 
 
Mogelijkheid tot het geven van toelichting op uw antwoorden van het blok 
"Evenementenlocaties en locatieprofielen". 
 
GroenLinks: 
Voor Amsterdam is het belangrijk dat er evenementenlocaties zijn. Tegelijkertijd moet steeds 
worden onderzocht wat de impact is op de buurt en de leefomgeving van de bewoners. 
 
D66: 
Met een regel als ‘ Een evenementenlocatie in Amsterdam kan pas worden opgeheven wanneer 
een nieuwe locatie is gerealiseerd’ krijg je juist minder ruimte voor festivals omdat tijdelijke ruimte 
(bijv Riekerhaven) dan niet meer beschikbaar komt voor evenementen. Ook is het niet de bedoeling 
dat geldvan de Amsterdamse begroting wordt uitgegeven buiten de gemeente indien dat niet 
binnen de MRA governance past. 
 
SP: 
Een betere spreiding van festivals kan een verrijking zijn en de overlast beperken. 
 
DSA: 
Nogmaals, festivals en evenementen zijn geen vervanging voor permanente nachtcultuur. Wij 
willen als DSA graag investeren in het mogelijk maken van permanente nachtcultuur zoals podia en 
clubs, maar niet in festivals en evenementen. Het ontwikkelen van een festivalterrein past dan ook 
niet bij onze visie op de stad. De ontwikkeling hiervan kunnen we bovendien beter overlaten aan de 
gebruikers - zij weten immers beter wat er nodig is. 



 
FvD: 
De N1 kavel ontwikkelen betekent niet dat andere locaties binnen de gemeentegrenzen moeten 
worden opgeheven. Bijv. Milkshake hoort gewoon thuis in Westerpark! andere 
  
Cultureel Aanbod 

Festivals en evenementen zijn een belangrijk onderdeel van de levendigheid en leefbaarheid van de 
stad (bron: Steden&Streken Merkenonderzoek 2021). Ze zijn belangrijk voor de diversiteit van het 
cultuur- en sportaanbod.  

Bewoners van Amsterdam geven aan evenementen belangrijk te vinden, ook zijn evenementen 
belangrijk voor het imago van de stad en het aantrekken van toeristen.  

Evenementen in Amsterdam moeten worden gekoesterd omdat ze voor een heel groot deel van 
de inwoners een belangrijke bijdrage leveren aan het sport- en cultuuraanbod van de stad. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:  
 
Muziekfestivals dragen net zo veel bij aan sociaal maatschappelijke ontwikkeling van jongeren als 
museum- en theaterbezoek. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:  
 
Jongerencultuur zoals festivals, (populaire)muziek en uitgaan is even belangrijk als 'gevestigde 
cultuur' zoals musea en theaters. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:   
Alle muziekevenementen, ook dance en hiphop, zijn ‘cultuur’. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
NEE:  
 
Het aantal poppodia en nachtclubs in het huidige aanbod in Amsterdam is 
 
VOLDOENDE: VVD, SP, Volt 
TE BEPERKT: GroenLinks, D66, PvdA, DSA, FvD 
TE RUIM:  
De diversiteit in het aanbod van poppodia en nachtclubs in Amsterdam is 
 
GOED: VVD, FvD 
TE WEINIG DIVERS: GroenLinks, D66, PvdA, SP, Volt, DSA 
TE RUIM  
Nachtclubs dienen gezien te worden als culturele instellingen. 
 
JA: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, Volt, DSA 
NEE: SP, FvD 
 



Er moet in Amsterdam meer ruimte worden gemaakt voor nieuwe initiatieven, ook al betekent 
dat in de praktijk meer overlast voor bewoners. 
 
JA:  
NEE: GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, Volt, DSA, FvD 
 
Mogelijkheid tot het geven van toelichting op uw antwoorden van het blok "cultureel aanbod". 
 
GroenLinks: 
De nacht draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. GroenLinks hecht zeer aan het 
nachtleven en is blij dat wethouder Touria Meliani dat erkent in de Nachtvisie van Amsterdam, om 
te borgen dat de nachtcultuur levendig blijft en waar mogelijk wordt uitgebreid. 
 
D66: 
Het is natuurlijk niet de bedoeling om overlast te veroorzaken met cultuur. Daar moet je beleid 
voor maken, hosts voor op straat zetten, de garderobe niet aan de straat plaatsen etc. 
 
SP: 
De ontwikkeling van een nog betere en diverser aanbod van festivals en evenementen kan juist 
heel goed samengaan met minder overlast en meer draagvlak. 
 
DSA: 
Het verbreden van de diversiteit in de permanente (nacht)cultuur vinden wij erg belangrijk - het 
aanbod is momenteel te eenzijdig. Als we nachtcultuur als culturele instellingen behandelen, is het 
ook mogelijk om hierin eisen te stellen aan diversiteit, toegankelijkheid en het (ontbreken van) 
winstoogmerk. 
 
FvD: 
Al vóór de coronahysterie was er een afkalvend aanbod, zoals door sluiting van cabaretpodia en 
ook veel plekken gericht op gays. Zonde. Stijgende huren zijn een factor. De burgemeester kan op 
commerciële verhuurders een beroep doen om niet per se voor een maximaal hoge huur te gaan. 
Zeker na twee jaar corona is matiging van de huren op zijn plaats (zoals intussen erkend in de 
rechtspraak).  
Ik miste nog wat in de vragen en wil daarom het volgende kwijt 
 
GroenLinks: 
GroenLinks maakt zich zorgen om de zware wissel die de lockdowns hebben getrokken, en nog 
steeds trekken, op de nachtsector. GroenLinks is blij met de steungelden die de nachtsector 
ontvangen heeft van het stadsbestuur door de inzet van onze wethouder Touria Meliani, en hoopt 
dat de nachtsector snel weer veilig open kan om weer een levendige, Amsterdamse nachtcultuur te 
doen opbloeien. 
 
SP: 
De kennismaking met kunst en cultuur begint op school en in de buurt. Het zou mooi zijn als 
festivals en evenementen nog meer worden verbonden met initiatieven op scholen en in buurten. 
 
DSA: 
Wij willen de gladgestreken rafelranden weer oprafelen. Er moet meer ruimte komen voor bottom-
up (muziek)cultuur. Wij zetten graag in op buurtfestivals en toegankelijke, diverse nachtcultuur. 
  

 


