Inspreektekst 8-12-2015
Geachte leden van de bestuurscommissie,
Het voorstel voor een nieuw locatieprofiel voor het Oosterpark bevat een belangrijke constatering
- ik citeer -: ‘Het reguliere gebruik van het Oosterpark is zo intensief dat het park de extra belasting
die evenementen betekenen moeilijk aankan.’ De Vrienden van het Oosterpark zijn opgelucht dat nu
erkend wordt wat uit onderzoek al veel langer bekend was: het park is ook normaal al zwaar belast.
We zijn erg blij dat de grote besloten evenementen, met hun wekenlange bezetting van het park,
volgens het nieuwe locatieprofiel niet meer zijn toegestaan. Ook worden grote evenementen beter
over Oost gespreid, al blijft het Oosterpark met twee ervan te zwaar bedeeld.
Maar het profiel is op sommige punten te vaag.
Zo is niet duidelijk hoeveel grote evenementen mogen plaatsvinden. Zijn het er nu twee of vijf, of
zelfs 17?
Bovendien kan het Oosterpark nog steeds meerdere evenementen te verwerken krijgen van 30?,
50.000? bezoekers. Er is geen limiet.
Ook kunnen organisatoren hun evenement uitbreiden van één naar twee (of meer) dagen. Dan
verdubbelt de zware geluidsoverlast en verdubbelt de schade aan het gras. Dat kan zelfs meermalen
per seizoen, want zo’n meerdaags evenement telt slechts als één evenement.
Dit is geen fata morgana. De afgelopen jaren hebben evenementen bewezen zeer snel te kunnen en
willen groeien. Dat is zelfs precies het probleem waar u zich nu over buigt. U gaat nu vaststellen waar
de grens ligt aan wat het Oosterpark kan verdragen. Dan moet u niet alleen spreken over aard en
aantal evenementen, maar ook over omvang en tijdsduur.
Wij verzoeken u daarom:
1. expliciet in het locatieprofiel van het Oosterpark te vermelden dat maximaal twee grote
openbare evenementen mogen plaatsvinden en dit ongeacht de mate van geluidsbelasting.
2. het aantal bezoekers van deze twee grote evenementen te maximeren. Eén met maximaal
20.000 bezoekers in het hele park en één met maximaal 5.000 bij de muziekkoepel.
3. meerdaagse grote evenementen niet toe te staan.
4. rekening te houden met de nabijheid van woningen, ziekenhuis, kinderopvang en hotels en
niet akkoord te gaan met twee grote evenementen in de zwaarste geluidscategorie.
Tenslotte, de problemen van het Oosterpark vragen natuurlijk niet om een oplossing vanaf 2017. Het
park is erg kwetsbaar door wateroverlast en het erg jonge gras. We vragen u daarom dringend om
ook in 2016 het Oosterpark tegen overbelasting door evenementen in bescherming te nemen.
Spaar het Oosterpark!

