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Betreft: Bezwaarschrift tegen de evenementenvergunning voor het Amsterdams Terrassenfestival op
1,2 en 3 september 2017 in het Oosterpark, kenmerk EVE 170972.650/Z-17-34997

Geachte heer Van der Laan,
Hiermee maken wij bezwaar tegen de verleende vergunning voor het Amsterdams Terrassenfestival
in het Oosterpark.
Op 19 juni stuurden we een mail naar het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Oost waarin we ons, na
overleg met de initiatiefnemer van het festival, positief uitlieten over dit evenement. Het zou gaan
om een kleinschalig festival bij de muziekkoepel en op de ligweide bij het pierenbad, waarbij de
organisator bereid was na afloop een nieuwe grasmat bij het pierenbad aan te laten brengen. Het
zou plaatsvinden aan het eind van het zomerseizoen.
Omdat er dan toch niet meer zo veel gebruik zou worden gemaakt van de ligweide en omdat die
weide nu in deplorabele staat verkeert en een nieuwe grasmat hoog nodig heeft, gaven wij aan
eenmalig af te wijken van ons standpunt dat er geen evenementen op de ligweide mogen
plaatsvinden.
Inmiddels blijkt ons uit de verleende vergunning dat het festival een grootschalig festival wordt dat
een hele week een groot deel van het park in beslag neemt, waarbij het stadsdeel het aanbod van de
organisator om bij het pierenbad een nieuwe grasmat te leggen heeft afgewezen!
Tegen een festival in deze vorm hebben wij bezwaren. We lichten die hierna verder toe.
1.
Het festival krijgt een besloten karakter: het terrein wordt met een hek omgeven en zodra er 2000
bezoekers zijn wordt de toegang afgesloten. Het festival neemt het noordelijk deel van het park
grotendeels in beslag, en dat voor zeven dagen: twee dagen opbouw, drie dagen festival en twee
dagen afbouw. En dat eind augustus-begin september, een periode dat juist dit deel van het park
anders volop in gebruik is bij reguliere bezoekers.
De belangrijke oost-westfietsverbinding aan de noordkant van het park wordt daardoor afgesloten.
De stroom fietsers moet omrijden langs de zuidelijke route door het park, waardoor er problemen
met de daar aanwezigen wandelaars kunnen ontstaan. Wandelaars en trimmers zullen geen ronde in
het park meer kunnen lopen.
In het locatieprofiel van het Oosterpark, waaraan vergunningaanvragen moeten worden getoetst, is
vastgelegd dat er in het Oosterpark jaarlijks maximaal twee eendaagse grote evenementen mogen
plaatsvinden. En die mogen niet besloten zijn, omdat het Oosterpark – aldus het locatieprofiel - zo
intensief gebruikt wordt dat het open moet blijven reguliere bezoekers.
De nu verleende vergunning is naar de strekking volgens ons daarmee in strijd. Weliswaar voldoet
het evenement aan de formele eis voor een middelgroot evenement, niet meer dan 2000 gelijktijdig
aanwezige bezoekers, maar het legt in ruimte en tijd zoveel beslag op het park dat het evenement
het reguliere gebruik van het park ernstig beperkt.

2.
Een tweede punt van bezwaar is de afwijzing door de gemeente, c.q. het stadsdeel, van het aanbod
van de organisator van het evenement om na afloop bij het pierenbad een nieuwe grasmat te laten
leggen.
De reden daarvoor is dat het stadsdeel vindt dat schade aan het park zoveel mogelijk voorkomen
moet worden en als die toch optreedt op kosten van de organisator herstelt moet worden. Bij
voorbaat kiezen voor een nieuwe grasmat zou ten onrechte een vrijbrief geven voor het aanrichten
van schade.
In zijn algemeenheid kunnen we deze redenering nog wel volgen, maar voor het gebied bij het
pierenbad in dit geval niet. Omdat het stadsdeel hiermee voorbij gaat aan de deplorabele staat
waarin het veld bij het pierenbad zich al anderhalf jaar bevindt. Zelfs een blind paard kan hier niet
veel verdere schade aanrichten. Het is onduidelijk hoe extra schade door het festival hier gemeten
kan worden en ook wat herstel van de schade hier zou inhouden. Daardoor blijft in het beste geval
de ligwei in de huidige deplorabele toestand.
Daarentegen zou het aanbod van de organisator om de grasmat met zoden te herstellen de wei voor
het seizoen 2018 daadwerkelijk weer bruikbaar gemaakt hebben als ligwei voor pierenbadbezoekers.
3.
Tenslotte maken we bezwaar tegen het tijdstip waarop de vergunning is verleend: dat is zo kort voor
het festival dat een bezwaarschrift niet meer voor het festival behandeld zal worden. En dat een
eventueel verzoek bij de rechtbank om een voorlopige voorziening te treffen al gauw zal falen,
omdat de rechter vindt dat de organisator op zo’n korte termijn zijn festival niet meer kan afgelasten
of verplaatsen.
Dat we ons bezwaarschrift toch indienen is om precedentwerking met een te ruime interpretatie van
het huidige locatieprofiel te voorkomen, dan wel duidelijk te maken dat het locatieprofiel moet
worden aangescherpt om een onevenredig beslag op het park door een alleen in theorie middelgroot
festival te voorkomen.
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