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Geachte leden van de Participatiegroep Oosterpark,
Hartelijk bedankt voor de in uw brief d.d. 17-9-2012 getoonde betrokkenheid bij het
onderwerp Evenementenbeleid en voor het zorgvuldig lezen van de nota
Evenementenbeleid stadsdeel Oost. U wijst ons in uw brief op de nodige
onvolkomenheden en onduidelijkheden in de tekst van de nota. Hieronder treft u de
antwoorden op uw vragen aan. Bij de eerstvolgende evaluatie van het
evenementenbeleid en/of de locatieprofielen zullen wij de betreffende teksten
dienovereenkomstig aanpassen.
Hieronder volgen de antwoorden op uw vragen:
1. Het sportpark Middenmeer-Voorland (6.12) van 35 ha, met weinig
omwonenden, is volgens het profiel alleen geschikt voor kleine en middelgrote
evenementen (500 tot 2.000 bezoekers). Uit het locatieprofiel blijkt niet waarom
het niet geschikt zou zijn voor grote evenementen net als Sportpark Drieburg
(6.5)
Antwoord: Bedankt dat u ons wijst op deze omissie. Op het sportpark MiddenmeerVoorland vindt jaarlijks het WK Nederland (voorheen: WK Amsterdam) plaats. In de
tekst van de nota staat nu: “Het sportpark is geschikt voor kleine en middelgrote
evenementen met een overwegend buurt- dan wel wijkgerichte uitstraling.” Dit wordt als
volgt aangepast: “Het sportpark is geschikt voor kleine, middelgrote en grote
evenementen met een buurtgerichte, stedelijke of nationale uitstraling.”
2. Bij sportpark Drieburg (6.5) wordt, ten onrechte (zie doelen locatieprofielen)
geen aantal grote evenementen genoemd en geen geluidsbelasting.
Antwoord: Voor alle plekken in stad waar een evenement wordt gehouden geldt de
APV. In de locatieprofielen geven we aan waar expliciet behoefte is om beperkingen te
stellen of om juist mogelijkheden te scheppen. Zowel bij sportpark Drieburg als bij een
aantal andere locaties is geen aantal grote evenementen genoemd en geen maximale
geluidsbelasting, omdat dit op dit moment voor die locaties niet nodig wordt geacht.
Hieronder volgt een aanpassing van de tekst van de inleiding bij hoofdstuk 6,
Locatieprofielen, op bladzijde 26:
“De locaties
Om nader invulling te geven aan de doelstellingen die zijn genoemd in paragraaf 1.4,
zijn in dit
evenementenbeleid voor 15 locaties zogenaamde ‘locatieprofielen’ opgesteld. Deze
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locatieprofielen kunnen voor iedere locatie aangeven wat er mogelijk is voor het type
evenement, het aantal evenementen op jaarbasis, de duur ervan en de maximale
geluidsbelasting. De locaties zijn gekozen vanwege hun functie en populariteit als
locatie voor evenementen met een buurtoverstijgend karakter (zowel in grootte als met
aantallen) en/of de kwetsbaarheid van de locatie en/of de omgeving.”
Daarmee sluiten we niet uit dat bij sportpark Drieburg in de toekomst wel een verdere
precisering dient plaats te vinden.
3. Het Zeeburgereiland: heeft volgens het profiel (6.15) 24 evenementendagen.
Om welk type evenementen (groot-middelgroot-klein) gaat het hier?
Antwoord: Dit wordt niet gepreciseerd, omdat er op dit moment weinig evenementen
plaatsvinden.
4. Wij missen een motivering voor het aantal van 17 evenementen met
geluidsbelasting in het Oosterpark, Frankendael en het Flevopark. Het
locatieprofiel van het Oosterpark heeft geen draagvlak onder bewoners zie
inspreektekst van 05-09-12. Waaraan is het aantal van 17 evenementen met
geluidsbelasting gerelateerd?
In 2011 zijn volgens het overzicht 9 vergunningen verleend voor het
Oosterpark. Waarom is het DB van mening dat dit aantal wel verdubbeld kan
worden? Is daarbij in aanmerking genomen dat verschillende evenementen
zoals Keti Koti en Roots steeds meer bezoekers trekken ( beide 30.000 in
2012) en dat het reguliere parkbezoek voor het Oosterpark ook jaar naar jaar
toeneemt?
Antwoord: Het aantal van 17 evenementen met geluidsbelasting is gerelateerd aan het
aantal evenementen dat op dit moment jaarlijks in het Oosterpark plaatsvindt. Er vinden
jaarlijks 9 vergunde evenementen plaats en daarnaast 8 meldingsplichtige
evenementen met een lichte geluidsbelasting ). We hebben daarbij het Oosterpark als
norm genomen, wat voor Park Frankendael en het Flevopark een uitbreiding betekent.
Hierbij is in aanmerking genomen dat verschillende evenementen steeds meer
bezoekers kunnen trekken.
5. Welke rol speelt het locatiekenmerk: wel/geen direct omwonenden, bij het
bepalen van het type evenement, het aantal, de duur en de maximale
geluidsbelasting?
In vergelijking met een gebied als het Zeeburgereiland, zonder omwonenden,
wordt het Oosterpark met “woningen op 25 meter” zwaarder belast (zie bijlage).
Ook een geluidsbelasting die even zwaar is voor het Oosterpark als voor het
Zeeburgereiland toont aan dat er geen rekening gehouden wordt met het
criterium “wel of geen direct omwonenden”, in ieder geval niet voor het
Oosterpark. Vindt het DB het locatiekenmerk: “woningen op 25 meter afstand”,
niet van belang voor het bepalen van de geluidsbelasting?
Antwoord: Bij het bepalen van de geluidsvoorschriften wordt inderdaad rekening
gehouden met ondermeer de daadwerkelijke afstand van de geluidsbron tot de
dichtstbijzijnde woningen. Deze afstand is in het geval van het Oosterpark doorgaans
minimaal 50 meter. De afstand van de parkrand tot de dichtstbijzijnde woningen is
tenminste 25 meter. De nabijheid van woningen heeft daarnaast consequenties voor
op- en afbouw, parkeermogelijkheden, wegafsluitingen, etc.
De tekst op bladzijde 46 wordt als volgt aangepast: “De minimale afstand van de
geluidsbron tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt zo’n 50 meter.”
De tekst op bladzijde 43 (Kop Java) wordt als volgt aangepast: “De minimale afstand
van de geluidsbron tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt zo’n 60 meter.”
De tekst op bladzijde 49 (Park Frankendael) wordt als volgt aangepast: “De minimale
afstand van de geluidsbron tot de dichtstbijzijnde woningen bedraagt zo’n 65
meter.”
Dat ergens weinig omwonenden zijn betekent overigens niet dat er automatisch een
hogere maximale geluidsbelasting is toegestaan. Het feit dat een locatie aan open

2

Pagina 3 van 3

water ligt, is bijvoorbeeld ook een beperkende factor voor de maximaal toegestane
geluidsbelasting.
6. Een overzicht van de locatieprofielen met locatiekenmerken, type evenement,
aantal evenementen op jaarbasis, duur en maximale geluidsbelasting, zou de
transparantie van belangenafweging en besluitvorming over vergunningen
bevorderen.
Antwoord: Het stadsdeel is van mening dat het “overzicht vergunde evenementen
2010 en 2011” (bijlage 2 van de nota Evenementenbeleid stadsdeel Oost, bladzijde 54)
voldoende informatie biedt. Wij constateren dat u de moeite heeft genomen hiervan uw
eigen versie te maken.
De deelraad heeft op 18 september 2012 ingestemd met het Evenementenbeleid
stadsdeel Oost. Vervolgens is het beleid ter vaststelling aangeboden aan de
burgemeester van Amsterdam. De bevoegdheid tot het verlenen van vergunningen en
het toezicht daarop is immers gelegen bij de burgemeester. Ik verwacht dat de
burgemeester het beleid in november 2012 zal vaststellen. Daarna zal het beleid door
de burgemeester worden bekendgemaakt op de gebruikelijke wijze en treedt het in
werking.

Hoogachtend,

Jeroen van Spijk,
Portefeuillehouder Cultuur en Monumenten
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