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Betreft: weeffout Agenda Groen
Geacht college,
In de Agenda Groen zijn de beleidsbepaling inzake groen en de beleidsbepaling inzake
evenementen in het groen uit elkaar gehaald. Dit is een ernstige weeffout. Liefhebbers van parken
en groen, maar evenzeer de liefhebbers van reuring en evenementen worden er door op het
verkeerde been gezet. Het Parkenoverleg Amsterdam doet een urgent en dringend beroep op u
deze weeffout te herstellen.
De Agenda Groen moet uitvoering geven aan uw ambitie om “door het sterk vergroenen van de
openbare ruimte de stad aantrekkelijker te maken om erin te wonen, te werken en te verblijven”
(coalitieakkoord 2014-2018). In het slothoofdstuk van het door u vrijgegeven concept, “Hoe gaan we
het doen”, noemt u samenwerking een belangrijke succesfactor voor het ontwikkelen en
onderhouden van het groen in onze stad. Aan veel ‘stakeholders’ wordt namens u advies gevraagd
over het concept. Het Parkenoverleg Amsterdam is een van die organisaties.
Vooruitlopend op ons advies vragen wij nu uw spoedige en volle aandacht voor de ernstige
weeffout in uw wijze van aanpak. Dat wil zeggen: voor het achterwege laten van uitspraken over
het stedelijk evenementenbeleid omdat u voor de actualisering daarvan een ander spoor kiest,
onder verantwoordelijkheid van de burgemeester. Ook de uitwerking van evident ‘groene
aandachtspunten’ ten aanzien van evenementen wilt u in dát kader doen plaatsvinden. Het concept
van de Agenda Groen beperkt zich daarom tot de enkele aanduiding van ‘openbaarheid van groen
tijdens een evenement’ en van ‘de draagkracht van het groen’.
Wij lichten hieronder toe waarom wij deze ‘knip’ een ernstige weeffout vinden.
Blijkens het voorwoord van wethouder Choho schenkt de Agenda Groen bijzondere aandacht aan
de drukte in de stad. Waar nodig moeten parken daarom voor intensiever gebruik worden
toegerust, stelt hij uiteraard namens u. Als voorbeelden van het nu al intensievere en sterk
uiteenlopende gebruik van parken noemt het concept: werken, barbecueën, wandelen, zonnen,
feestjes vieren, sporten, et cetera (blz. 7). Wij vinden het onbegrijpelijk dat evenementen in die
opsomming van ‘druktefactoren’ ontbreken! De wél genoemde bezigheden verdragen zich
doorgaans redelijk met de huidige staat van de parken, een enkele uitzondering en een enkele
topdag daargelaten. Evenementen daarentegen veroorzaken altijd druk! Vaker wel dan niet zijn
ze de oorzaak van overlast in en rond parken (vervuiling, verkeer, lawaai) en van schade aan de
bodem en aan flora en fauna.
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Hoe kan er nu in vredesnaam aan de hand van de Agenda Groen gesproken en besloten worden
over maatregelen die gericht zijn op het opvangen van toenemende drukte, zodat parken meer
uitnodigen tot intensiever gebruik (zie onderaan blz. 8), als uitgerekend de druk van evenementen
op parken buiten beschouwing wordt gelaten?
Hoe kan er nu in vredesnaam in het kader van het actualiseren van het evenementenbeleid
gesproken en besloten worden over ‘groene aandachtspunten’ voor evenementen in het groen als
nota bene de Agenda Groen zélf daar geen enkele handreiking voor biedt? Geen zicht biedt op aard
en omvang van overlast en schade, maar ook geen kader aangeeft waarbinnen een evenement wél
in harmonie met het groen in een park zou kunnen plaatsvinden?
Wij doen een dringend beroep op u het thema “evenementen in het groen” alsnog de volwaardige
plaats te geven in de Agenda Groen die het toekomt.
Voor overleg over dit dringende beroep zijn wij natuurlijk beschikbaar. Aan deze brief zullen wij op
gepaste wijze bekendheid geven.
Met vriendelijke groet,
namens het Parkenoverleg Amsterdam,

Jacqueline Rijken, voorzitter
amsterdamseparken@gmail.com
https://sites.google.com/site/parkenoverleg/
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