Inspreektekst voor Deelraad van 5 februari 2013
Van: Vereniging Vrienden van het Oosterpark i.o.
d.d. 4 februari 2013, naar alle raadsleden via de griffie
Betreft: brandbrief van Appelsap en Roots en VVD voorstel in Deelraad van 5213
Geachte raadsleden,
In september vorig jaar is de evenementennota vastgesteld met het locatieprofiel voor het
Oosterpark. Dat was een compromis: maximaal één afsluiting per jaar, met als afspraak: na
een jaar evaluatie van het huidige locatieprofiel. Dit compromis wordt nu alweer ter discussie
gesteld door de VVD.
Op 18 september heeft de woordvoerster van Groen Links duidelijk gezegd tegen bewoners
en tegen de organisatoren van Appelsap dat er slechts één afsluiting zou zijn. Als er dus een
tweede gegadigde zou komen, zou er gekozen moeten worden, of geloot. Er was dus geen
garantie voor Appelsap. Appelsap had na 18 september naar alternatieven kunnen kijken
samen met de ambtenaren om eventuele uitloting voor te zijn.
Daarnaast zijn nog nooit valide argumenten gehoord waarom de levensvatbaarheid van
Appelsap en Roots Open Air gebonden zou zijn aan het Oosterpark. Tot nu toe horen wij
vooral kreten, zonder veel onderbouwing. Hoezo is Appelsap ten dode opgeschreven op een
andere locatie?
Laten wij eens kijken naar die alternatieven.
De evenementennota geeft, buiten de parken, zes locaties in Oost waar grote evenementen
kunnen plaatsvinden. Wij verwijzen naar het overzicht in de bijlage. Wij hebben sterk de indruk
dat deze alternatieven nooit serieus bekeken zijn met de organisatoren van grote
evenementen. Wat zijn de voor en nadelen van deze andere locaties? Ze liggen niet in een
dichtbevolkte buurt, er zijn vaak meer voorzieningen dan in het Oosterpark. Wat zijn de
afwegingen? Wat is de motivering en wat horen de bewoners daarover? Waarom krijgt het
Oosterpark, gelegen in een dichtbevolkte woonwijk, het zwaarste locatieprofiel?
Wij hebben gehoord dat Groen Links en de PvdA het park voor twee evenementen willen
afsluiten en zich dus niet houden aan hun eerdere afspraken om in 2013 maar één afsluiting
toe te staan. Wij vinden dit buitengewoon teleurstellend. Wij zien de niet aflatende druk van de
organisatoren van deze evenementen op politici: de politieke partijen worden door Appelsap
en Roots opnieuw onder druk gezet om van hun principes en afspraken af te wijken. Het ene
compromis volgt nu op het andere.
Dat geeft wel aan dat het geen werkbare situatie is.
Wij roepen de raadsleden dan ook op om na de restauratie, dus vanaf het jaar2014 terug te
keren naar een eenduidig uitgangspunt: geen afsluiting van het park bij evenementen.
Meedenken over de afsluitingen in 2013 is wat ons betreft dan ook alléén maar aan de orde
als het besluit genomen word om vanaf 2014 geen afsluitingen meer toe te staan.

Vereniging Vrienden van het Oosterpark io: vriendenvanhetoosterpark@gmail.com
Website: www.vriendenvanhetoosterpark.nl
Bert Mentink
Lucy Kok
Hans Olykan

Overzicht van 15 locatieprofielen nota evenementenbeleid stadsdeel Oost DB
14092012
Van: Participatiegroep Oosterpark d.d. 160912. Ingedeeld naar groot, klein/middel en parken,
De nummering van de profielen uit de nota is aangehouden, wijzigingen verwerkt t/m 1409
.Afkortingen: bz=bezoekers, ev=evenementen, gb= geluidsbelasting , RR= ruimtelijk relevant=jaarlijks
terugkerend of duur van enkele dagen (p.10 nota)
Nr..

Naam , aantal verg
2010 en 2011

Kenmerken locatie

I

Grote evenementen

Grote evenementen

6.5

Drieburg
2010: 1, 2011: 0

Sportpark 13 ha weinig
direct omwonenden

6.7

Flevoparkbad,
zwembad van eind april
t/m begin sept.
2010/2011: 0

weinig direct
omwonenden,
niet van mei t/m begin
sept.

6.9

Jaap Edenbaan
2010 en 2011: 1

Binnen en
buitenruimte
buiten 4,5 ha, Weinig
direct omwonenden

6.11

Kop Java
2010 en 2011: 8

Tijdelijk
evenemententerrein
voor A’dam, woningen
op 60 m. , geluid zie
6.1

6.12

Middenmeer Voorland
2010 en 2011: 1

6.15

Zeeburgereiland
Oostpunt
2011: 1

Sportvelden en
recreatie, 35 ha,
Weinig direct
omwonenden
Grootstedelijk gebied,
punt onbebouwd, 12
ha,
Zandvlakte, geen
omwonenden, geluid
zie 6.1

II
6.1

Klein en middelgroot
Blijburg,
2010: 4, 2011:4

Klein en middelgroot
Strand, weinig direct
omwonenden, Geluid
draagt ver over water

Evenementenprofiel,
maximum aantal ev.
per jaar en
geluidsbelasting
Grote evenementen>
2000 bezoekers
Klein, middelgroot,
groot,
Geen aantal grote
ev, geen gb
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
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,
?groot niet ?
Buurtgericht, geen
aantal, geen gb
Totaal 24 ev.dagen: gb:
3 zwaar incl zware
bassen, 9 middel, 12
licht
Aantal grote ev met
> 2000 bz niet
aangegeven
Klein en middelgroot
Klein en middelgroot,
max 3000 Bezoekers 5
voor hele strand, Wv /
RR: 3 geen gb

6.2

Cruquiusweg loodsen
verg: 8 en 6

Industrieterrein
Zie 6.1

6.8

Haven Ijburg
2010 en 2011: 2

6.10

Joris Ivensplein
2010 en 2011: 4

Binnenhaven met
horeca en kades,
geluid draagt ver, direct
omwonenden
Stedelijk plein in
dichtbebouwde buurt

6.12

Middenmeer
Voorland
2010 en 2011: 1

III
6.3

Parken in Oost
Diemerpark sport
2010 en 2011: 2

6.4

Diemerpark, strand
2010 en 2011: 1
Flevopark
e.o:Jeugdland
sportpark
Valentijnkade.,
2010 en 2011: 0 i.v.m.
natuuronderzoek
Oosterpark
2010 en 2011: 9

Zie 6.3

Frankendael:
2010: 15, 2011: 9
Incl. 8x markt

17 eeuwse
Buitenplaats,
Stadspark 10 ha
Geen toegang voor
auto’s, woningen op

6.6.

6.13

6.14

Sportvelden en
recreatie, 35 ha,
Weinig direct
omwonenden
Parken in Oost
Moeilijk bereikbaar
per auto, omwonenden
en geluid zie 6.1

Hoge natuurwaarde
Weinig omwonenden

Stadspark uit 1891, 12
ha
Woningen op 25 meter

65m
Evenementen overzicht 160912 van 15 locatieprofielen.

genoemd
Binnenevenementen
kleinschalig, Geen
aantal, geen gb
Klein en middelgroot,
buurt/wijkgericht,
Geen aantal
Kleine ev.
buurtwijkgericht
Geen aantal, geen gb
Klein en middelgroot,
?groot niet ? waarom
niet? Buurtgericht,
geen aantal
Parken in Oost
Klein en middelgroot,
buurtgericht,
Max. 3 middelgroot,
geen gb
Zie 6.3, max 3, geen
gb
Klein en middelgroot
Max 17 ev., gb: 5
middel, 12 licht
Max geldt samen met
flevoparkbad
Klein, middelgroot,
groot: 5 ev. > dan 2000
bezoekers
max 17 ev gb:. 5
zwaar incl 3 zware
bassen,, 3
middelzwaar, 9 licht
Klein, middelgroot en
groot (5)., inrichting
nog niet optimaal voor
groot,
max 17 ev. gb: 5
middelzwaar, 12 licht
(incl. de pure markten)

