Aan de Deelraad van stadsdeel Oost
Bezwaarcommissie p.a. griffie stadsdeel oost
Stadsdeelhuis Oranje-Vrijstaatplein 1093NG Amsterdam
Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

Van: Vereniging Vrienden van het Oosterpark p.a. dhr B. Mentink, Oosterpark 61 1092AR

Amsterdam, 10 december 2013
Betreft: bezwaarschrift tegen besluit Deelraad stadsdeel Oost van 29-10-13 over “Oplossingen voor
evenementen bij sluiting Oosterpark in 2014”

Geachte leden van de Deelraad,
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het Oosterpark maakt namens de vereniging bezwaar
tegen de motivering van uw raadsbesluit van 29 oktober 2013, gepubliceerd op 1 november. Het
betreft het besluit: “Oplossingen voor evenementen bij sluiting Oosterpark in 2014”
Zie bijlage 1, onder punt 13 en bijlage 2: het voorgelegde besluit voor de raadsvergadering
(registratienummer 417928) dat aangenomen is.
Ons bezwaar richt zich niet tegen de uitkomst van het besluit maar tegen de gronden waarop het
raadsbesluit is genomen. Het gaat ons met name om de tweede grond ofwel overweging (zie bijlage
2), dat: “Het evenementenbeleid stadsdeel Oost onvoldoende ruimte biedt om de in het Oosterpark
geaccommodeerde grote, zware evenementen elders te huisvesten”.
In de commissieflap van 2-10-13 (bijlage 3) staat de volgende toelichting: “Het Oosterpark is in 2014 niet
beschikbaar voor evenementen wegens werkzaamheden (….). Er worden jaarlijks vier grote evenementen met
zware geluidsbelasting, waarvan twee met zware bassen, gehouden in het Oosterpark. Binnen het stadsdeel zijn
volgens het huidige evenementenbeleid weinig alternatieve locaties voorhanden voor deze evenementen. Het
betreft Keti Koti, Roots, Loveland en Appelsap”.

De Vereniging maakt om drie redenen bezwaar tegen de tweede grond ofwel motivering van het
raadsbesluit:
1.
Deze motivering maakt het mogelijk om alle vier de grote evenementen in 2015 terug te laten
komen naar het Oosterpark. Dat betekent dat er geen spreiding komt van grote evenementen.
Volgens de evenementennota (blz. 20) is dat wel de bedoeling. Er is al jaren sprake van een
concentratie van grote evenementen in het Oosterpark. Naast het Oosterpark zijn er, volgens de
evenementennota van het stadsdeel, echter nog zes geschikte locaties voor grote evenementen (zie
het schema in de toelichting op blz.3)
2.
Niet alle locaties zijn bij de vaststelling van de nota op 18-09-2012 voorzien van een
locatieprofiel met aantal evenementen en geluidsbelasting. Dit zou volgens de nota (blz. 27) wel
moeten Het DB heeft de “onvoldoende ruimte in het evenementenbeleid”, waarvan sprake is in de
motivering, dan ook zelf veroorzaakt. De “onvoldoende ruimte” is op te lossen door alle locaties te
voorzien van een volledig evenementenprofiel (zie Toelichting blz. 2 en 3)
3.
Het locatieprofiel van het Oosterpark, dat 5 grote evenementen toestaat met zware
geluidsbelasting en een ongelimiteerd aantal bezoekers (bijlage 5), is niet volgens beginselen van
behoorlijk bestuur tot stand gekomen. Er is geen analyse gemaakt van de ontwikkeling van
evenementen en parkgebruik. De belasting voor het park en voor de gebruikers en omwonenden heeft
geen rol gespeeld. Er is geen duidelijke en heldere belangenafweging gemaakt Het profiel is tot stand
gekomen zonder inbreng van bewoners.
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De vereniging vraagt u het volgende:
a.
de tweede motivering/overweging bij het besluit van 29-10-13 ongegrond te verklaren
b.
het stadsdeel de opdracht te geven om:
-de profielen van locaties die geschikt zijn voor grote evenementen volledig te maken
-de grote, zware evenementen daadwerkelijk te spreiden met ingang van 2015
-het locatieprofiel van het Oosterpark te wijzigen in overleg met bewoners en
parkgebruikers. Daarbij te zorgen voor een heldere en goed gemotiveerde
belangenafweging en rekening te houden met alle relevante feiten en ontwikkelingen.
Wij ontvangen graag een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift en een termijn om zo nodig
nog aanvullingen te geven of toelichting op ons bezwaar.
Bij voorbaat dank, met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging Vrienden van het Oosterpark:
namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Bert Mentink, voorzitter
Nieves López, secretaris
Erie Schooneveldt-Kramer, penningmeester
Hans Olykan, bestuurslid
Lucy Kok en Bernard Neuhaus, leden van de vereniging, werkgroep evenementen
Bank: Triodos NL02 TRIO 0781 4622 66
KvK: 57244219
postadres Oosterpark 61
1092 AR Amsterdam

Bijlagen:
bijlage 1: de besluitenlijst van 29-10-13, blz.2 onder punt 13
bijlage 2: het voorgelegde besluit voor de raadsvergadering (registratienummer 417928) dat
aangenomen is.
bijlage 3: commissieflap adviespunt m.b.t. een raadsvoordracht, 2 oktober 2013
bijlage 4: blz 20 en 27 uit de evenementennota van 18-09-2012
bijlage 5: locatieprofiel Oosterpark uit de evenementennota
bijlage 6: brief van portefeuillehouder Jeroen van Spijk van 17-10-2012 aan de Participatiegroep Oosterpark met
antwoord op vragen over de onvolledigheid van een aantal locatieprofielen.
Bijlage 7: tekst petitie “laat het park weer park zijn” met ruim 2200 handtekeningen aangeboden op 2-10-2013
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Toelichting:
Volgens de evenementennota (blz. 27 hoofdstuk 6 over locatieprofielen) moet voor iedere locatie
aangegeven worden wat er mogelijk is “voor het type evenement, het aantal evenementen op
jaarbasis, de duur ervan en de maximale geluidsbelasting”. Dat is nu niet het geval, de locatieprofielen
zijn onvolledig of in het geheel niet ingevuld voor wat betreft aantal grote evenementen en
geluidsbelasting.
Uit een brief van de portefeuillehouder van 17 oktober 2012 aan de Participatiegroep Oosterpark
(bijlage 6) blijkt dat de locatie Middenmeer-Voorland ten onrechte niet genoemd is als een locatie die
geschikt is voor grote evenementen (een “omissie” ). Zowel bij sportpark Drieburg als bij een aantal
andere locaties is geen aantal grote evenementen genoemd en geen maximale geluidsbelasting,
omdat dat op dit moment “niet nodig wordt geacht.” . Een verdere motivering ontbreekt.
Als de locatieprofielen aangevuld zijn, is er volgens ons meer dan voldoende keus voor een blijvende
spreiding van Loveland, Appelsap en Roots Open Air. Het gaat om zes prima locaties, zie
onderstaand overzicht. De Vereniging Vrienden van het Oosterpark is voor kleinschalige evenementen
in het park, met uitzondering van Keti Koti. Op 2-10-2013 boden we in de commissie 2200
handtekeningen aan onder de petitie: “laat het park weer park zijn” (zie bijlage 7)
Overzicht van 7 locatieprofielen geschikt voor grote evenementen volgens nota evenementenbeleid
stadsdeel Oost. De nota is aangenomen op 18-09-2012.
zie blz. 4
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Overzicht van 7 locatieprofielen geschikt voor grote evenementen volgens nota evenementenbeleid
stadsdeel Oost. De nota is aangenomen op 18-09-2012
Definitie grote evenementen volgens de nota: meer dan => 2000 bezoekers (ongelimiteerd). De nummering van
de profielen uit de nota is aangehouden..Afkortingen: bz=bezoekers, ev=evenementen, gb= geluidsbelasting ,
RR= ruimtelijk relevant=jaarlijks terugkerend of duur van enkele dagen (p.10 nota). Aanvulling opgenomen uit
brief van 17-10-2012 zie bijlage 6. Het aantal grote evenementen van 2011 is afkomstig uit bijlage 2 van de
Evenementennota. Recentere cijfers zijn ons niet bekend, alleen van het Oosterpark.

Nr..

Naam locatie
aantal grote ev in
2011

Kenmerken locatie

6.5

Drieburg
2011: 0

Sportpark 13 ha weinig
direct omwonenden

6.7

Flevoparkbad,
zwembad van eind april
t/m begin sept. 2011: 0
Jaap Edenbaan
2011: 0

weinig direct
omwonenden, niet van
mei t/m begin sept.
Binnen- en buitenruimte
buiten 4,5 ha, Weinig
direct omwonenden

6.11

Kop Java
2011: 3

6.12

Middenmeer –Voorland
2011: 1 (sportev.)

Tijdelijk
evenemententerrein voor
A’dam, woningen op 60 m.
Sportvelden en recreatie,
35 ha, Weinig direct
omwonenden

6.15

Zeeburgereiland
Oostpunt
2011: 0

Grootstedelijk gebied, punt
onbebouwd, 12 ha,
Zandvlakte, geen omwonenden,

6.13

Oosterpark
2011: 4

Stadspark uit 1891, 12 ha
Woningen op 25 meter

6.9

Evenementenprofiel, maximum aantal
ev. per jaar en geluidsbelasting
Grote evenementen> 2000
bezoekers
Klein, middelgroot, groot,
Nu geen aantal grote ev, geen gb
Aanvulling nodig voor blijvende
spreiding
5 grote ev > 2000 bz, wv 3 RR
Max 17 ev gb 5 middelzwaar, 12 licht
Max geldt samen met Flevopark
Klein, middelgroot en groot.
Totaal 12 ev op diverse dagen en tijden
in de avond, 70 en 80 dB
Aanvulling nodig voor blijvende
spreiding
Klein, middel, groot, max 5 grote>2000,
max 17 ev , gb: 5 zwaar incl. 3 dagen
zware bassen, 3 middel, 9 licht
Klein en middelgroot, ook groot zie
bijlage 6. Buurtgericht, geen aantal,
geen gb Aanvulling nodig voor
blijvende spreiding
Totaal 24 ev.dagen: gb: 3 zwaar incl
zware bassen, 9 middel, 12 licht
Aantal grote ev met > 2000 bz niet
aangegeven Aanvulling nodig voor
blijvende spreiding
Klein, middelgroot, groot: 5 ev. > dan
2000 bezoekers max 17 ev gb:. 5
zwaar incl 3 zware bassen,, 3
middelzwaar, 9 licht
Wijziging nodig bij blijvende
spreiding en keuze voor openbaarheid
van het park

Bezwaarschrift tegen besluit Deelraad van 29-10-13
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