Aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oost Amsterdam
Van: Vereniging Vrienden van het Oosterpark
Betreft: bezwaarschrift tegen de verlenen van een vergunning voor Appelsap Fresh Music Festival 2014
Vergunning verleend op 10 juli 2014, dossier Z-14-09101
Datum: 6 augustus 2014, ingediend aan de balie van Stadsdeel Oost en aan de balie van Gemeente Amsterdam

De vereniging Vrienden van het Oosterpark maakt hierbij bezwaar tegen het verlenen van een vergunning voor het
evenement Appelsap in het Oosterpark te Amsterdam op zaterdag 9 augustus 2014, dossier Z-14-09101. Dit
bezwaarschrift is gerelateerd aan ons bezwaarschrift tegen de vergunningsverlening aan Loveland 2014, ingediend
11 april 2014, welke laatste nog in behandeling is bij de Directie Juridische Zaken van de Gemeente Amsterdam.
Appelsap is een evenement in de categorie zwaar en een besloten festival, waarbij het park gedeeltelijk afgesloten
zal worden.
Op 18-9-2012 is de evenementennota vastgesteld in de Deelraad van Oost, inclusief het locatieprofiel van het
Oosterpark. Bepaald is dat maximaal 1x per jaar een besloten festival mag plaatsvinden. Daarnaast stelt dit
locatieprofiel: ‘Afsluitingen van het park die niet op basis van een door het stadsdeel uitgegeven vergunning
plaatsvinden, maar voortkomen uit een aanwijzing van Centrale Stad c.q. de Burgemeester van Amsterdam, tellen
daarbij niet mee in het totaal.’ Hierop baseerde het Stadsdeel haar besluit een vergunning aan Loveland 2014 te
verlenen.
De Burgemeester heeft stadsdeel Oost aangewezen voor een festival op Koningsdag, maar dit was geen aanwijzing
voor het Oosterpark. Het Stadsdeel was derhalve geheel vrij om het festival elders in Oost te laten plaatsvinden.
Het beroep van het Stadsdeel op een aanwijzing van de Burgemeester voor Loveland in het Oosterpark was dus
onjuist. Voor de nadere motivatie en onderbouwing was deze conclusie verwijzen we u naar ons bezwaarschrift
tegen de vergunningsverlening aan Loveland 2014 (zie bijlage).
Nu het Stadsdeel een vergunning heeft verleend aan Loveland 2014 betekent dit dat het enig toegestane besloten
festival in 2014 reeds in april heeft plaatsgevonden. Ook heeft de Burgemeester geen aanwijzing gegeven om
Appelsap 2014 in het Oosterpark te laten plaatsvinden. Daaruit vloeit voort dat de vergunningsaanvraag door
Appelsap dient te worden afgewezen.
Wij maken bezwaar tegen toekenning van een vergunning aan Appelsap omdat deze indruist tegen het door de
raad benomen besluit om slechts één besloten festival per jaar toe te staan.
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Bijlage:
bezwaarschrift VVO tegen de vergunningsverlening aan Loveland 2014
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