Raadsadres over schade en herstel van Appelsap in 2012 en Loveland in 2013
Ingediend bij de griffie van stadsdeel Oost op 27-5-2013
Geachte raadsleden,
Op 22 juli 2012 is het festival Appelsap gehouden. De PvdA heeft op 27 juli 2012 vragen gesteld over dit festival, die
op 16 augustus 2012 door het Dagelijks Bestuur beantwoord zijn.
Uit die antwoorden blijkt dat vooraf met de organisator van Appelsap is afgesproken dat kosten van schoonmaak en
herstelkosten voor rekening van Appelsap komen. De parkbeheerder heeft na het evenement een schaderapport
opgemaakt. Wij constateren dat de aanzienlijke schade van het festival Appelsap aan de grasmat bijna één jaar later
nog niet is hersteld. Aan de zijde van de Linnaeusstraat en de zuidzijde van het park is op grote delen van de velden in
april 2013 nog aarde gestort
Dit jaar is opnieuw schade aangericht op 30 april 2013 door de 15.000 festivalgangers van Loveland o.a. op het grote
veld, het aangrenzende veld en het veld rondom het monument voor Theo van Gogh, waar een fietsenstalling
gemaakt was. Voor de vergunningverlening in 2013 betalen de festivals: tot 10.000 bezoekers E 3.452 en voor meer
dan 10.000 bezoekers E 4.579
De vereniging Vrienden van het Oosterpark maakt zich ernstige zorgen over de staat van de grasvelden in het
Oosterpark. Wij hebben de volgende vragen over het herstel, de kosten en de vergunningverlening.
1. Is er, n.a.v. het schaderapport over het festival Appelsap 2012, een herstelplan gemaakt? Wij verzoeken om
inzage in het schaderapport en ontvangen graag een overzicht van de herstelwerkzaamheden die uitgevoerd
zijn na 22 juli 2012.
2. Wat is de vergoeding die de organisatie Appelsap tot nu toe heeft betaald voor het herstel?
3. Welke betalingen staan nog open of zijn nog te verwachten omdat de velden nog niet hersteld zijn, welke
overige kosten (buiten de vergunningverlening) heeft het stadsdeel gemaakt voor Appelsap 2012 en hoe zijn
die gedeclareerd?
Op de dag van de troonswisseling en Koninginnedag, 30 april 2013, waren er, buiten Dam, museumplein en Eye,
volgens de speciale plattegrond, acht evenementen gespreid over de stad. Vier evenementen in Noord, twee in Zuid
en twee in Oost. Opvallend is dat alleen stadsdeel Oost vergunning heeft verleend om een besloten evenement voor
15.000 bezoekers in een park te houden. De andere stadsdelen hebben geen park ter beschikking gesteld, maar een
weg, een werf, een strand, het olympisch stadion of voorterrein van de RAI.
4. Waarom heeft het stadsdeel vergunning verleend voor opbouw en (gedeeltelijke) afsluiting van het
Oosterpark voor Loveland op 30 april terwijl er, volgens de evenementennota, ook andere locaties in Oost
buiten de parken beschikbaar zijn?
5. Door wie is de schoonmaak gedaan na het festival Loveland? Wij zagen dat er het nodige is achtergebleven
en in de bodem getrapt door de vele festivalgangers.
6. Wij constateren dat met name het grote veld na Loveland op 30 april fors beschadigd is: veel kale droge
plekken waar geen gras meer groeit, kuilen met zand of met modder en water. Is van deze schade een
schaderapport opgemaakt? Wat zijn de kosten voor herstel? Wat zijn de afspraken met Loveland?
7. Welke kosten, buiten de vergunningverlening, heeft het stadsdeel gemaakt en zijn nog te verwachten in
verband met het herstel?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden,
Met vriendelijke groet,
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