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Kadernota Evenementenbeleid stadsdeel Oost

Onderwerp

Beantwoording raadsadres

Geachte heer Mentink,
Op 28 februari 2013 heeft u namens de Vereniging Vrienden van het Oosterpark een
brief aan de deelraad van stadsdeel Oost gestuuÍd over het festival Loveland. We
noemen dat een raadsadres. In de commissie Algemene en Sociale Zaken van 27
maartjongsleden is besloten de beantwoording door het Dagelijks Bestuur te laten
afhandelen. Uw raadsadres wordt hieronder beantwoord.

ls de raad met ons van mening dat de vergunningsaanvraag van Loveland, in 2012
ingediend bíj het Stadsdeel Oost en niet bij de gemeente Amsterdam, valt onder de
bevoegdheid van het Stadsdeel en derhalve in strijd ís met het vigerende
evenementenbeleid?
Op grond van de Gemeentewet en de Algemene Plaatsellke Verordening (APV) is het
verlenen van een evenementenvergunning een bevoegdheid van de Burgemeester.
Deze bevoegdheid is gemandateeÍd aan de stadsdeelvoorzitters. De verlening van
deze vergunningen blijft echter formeel de bevoegdheid van de Burgemeester. Deze
kan (dwingende) aanwijzingen geven over hoe om te gaan met de vergunningverlening.
De Burgemeester heeft in 2012 een algemene oproep gedaan om in de ring buiten het
centrum evenementen mogelijk te maken. Voor Koninginnedag zijn spelregels
opgesteld die zich ook richten op evenementen buiten het centrum. Deze spelregels
worden nog aangepast op de inhuldiging. Uitgangspunt van de Burgemeester is al
enige jaren om spreiding van het aantal grootschalige evenementen over de stad te
bewerkstelligen. Dit beleid is in de evaluatie van Koninginnedag 2012, waarvan het
Oosterpark uitdrukkelijk een onderdeel was, als succesvol beoordeeld en wordt ook als
uitgangspunt voor 2013 gebruikt.
De vereniging vrienden van het Oosterpark is van mening dat de vergunningsaanvraag
van Loveland moet worden afgewezen op grond van het feít dat de raad heeft besloten
dat in 2013 maxímaal twee festivals met een besloten karakter in het Oosterpark mogen
plaatsvinden.
In het 'Evenementenbeleid stadsdeel Oost' wordt een uitzondering gemaakt voor
Koninginnedag. Dit komt mede doordat de Burgemeester het hierboven omschreven
beleid voeÍ. Dit betekent dus, dat er - zoals portefeuillehouder Van Spijk ook tijdens de
deelraadvergadering van 5 februari 2013 naar voren heeft gebrachi - in 201 3 totaal drie
festivals met een besloten karakter in het Oosterpark mogen plaatsvinden.
Heeft de Éurgemeester in het specifieke geval van de vergunningsaanvraag van
Loveland voor een evenement in het Oosterpark op Koninginnedag een aanwiizing
gegeven aan hef Sfadsdee/ Oost?
De Burgemeester is het bevoegde gezag voor evenementen vergunningen.
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Hij heeft het stadsdeel om medewerking vezocht bij de uiwoering van zijn
spreidingsbeleid. Het stadsdeel voldoet daar zoveel mogelijk aan. Het stadsdeel heeft
daarom een aantal locaties beschikbaar gesteld voor evenementen op Koninginnedag.
Een van die locaties is het Oosterpark. Loveland heeft een vergunning gevraagd voor
een Koninginnedag evenement in het Oosterpark.
Alle vergunningen voor Koninginnedag worden stedeli.jk gecoórdineerd, door de
Burgemeester besproken in de zeshoek en naar zUn aanwijzing door de stadsdelen

afgehandeld.
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 dergelUke aanwijzing uit te voeren op
een andere locatie in Amsterdam Oost?
Zie het antwoord op bovenstaande vraag.

Hoogachtend,
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