Aan: de Raad van het stadsdeel Oost – raadsadres

voor deelraad van 12-3-13 gemaild 240213

Van: de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Betreft raadsadres: Is de raad met ons van mening dat de vergunningsaanvraag van Loveland, in 2012

ingediend bij het Stadsdeel Oost en niet bij de gemeente Amsterdam, valt onder de bevoegdheid van het
Stadsdeel en derhalve in strijd is met het vigerende evenementenbeleid?
Op 26 november 2012 heeft de organisatie Loveland bij het stadsdeel Oost een vergunningsaanvraag
ingediend aangevraagd voor de organisatie van een evenement op de grote ligweide van het Oosterpark. Wij
hebben vernomen dat het om een groot evenement gaat met een te verwachten aantal bezoekers van
15.000. Specifiek aan dit evenement is dat het een besloten dance event is waarvoor toegang moet worden
betaald. Dit houdt in dat een deel van het Oosterpark wordt afgesloten voor andere gebruikers van het park.
De op- en afbouw van het evenement neemt daarbij 6 dagen in beslag, van zaterdag 27 april t/m donderdag 2
mei.
In ‘Evenementenbeleid stadsdeel Oost’ was vastgelegd dat er in het Oosterpark slechts één besloten festival
per jaar mag worden georganiseerd. In de raadsvergadering van 5 februari 2013 is de nota als volgt
geamendeerd:
“De raad draagt het Dagelijks Bestuur op:
Voor het jaar 2013, maximaal twee vergunningen te verlenen voor een besloten festival in het
Oosterpark, te weten aan Appelsap en het Rootsfestival en daarbij de volgende zaken in acht te
nemen: In 2013 vinden maximaal twee festivals plaats met een besloten karakter…….”
Dit betekent dat wij niet anders kunnen concluderen dan dat de vergunningsaanvraag van Loveland op grond
van de besluiten van de Raad moet worden afgewezen.
In ‘Evenementenbeleid stadsdeel Oost’ wordt een uitzondering gemaakt voor Koninginnedag vanwege
spreidingsbeleid op last van Burgemeester van der Laan.
Citaat:
“De regie van Koninginnedag wordt uitgevoerd door de centrale stad. De centrale
stad, de stadsdelen en externe partijen doen er gezamenlijk alles aan om de toenemende drukte op
deze dag over de stad te spreiden, de veiligheid te waarborgen en de communicatie goed af te
stemmen.
Het afstemmen van de evenementen, aanvraagtermijnen en specifieke regels vallen onder een apart
regiem. Dit regiem kan op bepaalde punten afwijken van het beleid in deze nota. De gemeente
Amsterdam publiceert hier ieder jaar uitgebreid over in de media en op internet.”
Wij zijn van mening dat de aanvraag van Loveland niet valt onder dit spreidingsbeleid. De aanvraag van

Loveland is in 2012 bij het stadsdeel (niet de centrale stad) ingediend. Het spreidingsbeleid Koningingedag
van de gemeente Amsterdam is ook op dit moment nog niet bekend.
Heeft de Burgemeester in het specifieke geval van de vergunningsaanvraag van Loveland voor een
evenement in het Oosterpark op Koninginnedag een aanwijzing gegeven aan het Stadsdeel Oost?
Heeft de Burgemeester de bevoegdheid om naast het opleggen van een evenement ook te bepalen dat dit
in het Oosterpark moet plaatsvinden? Met andere woorden: in hoeverre heeft het stadsdeel de
mogelijkheid een dergelijke aanwijzing uit te voeren op een andere locatie in Amsterdam Oost?

Namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Bert Mentink, voorzitter

