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De fractie van de Partij van de Arbeid 

constateert dat het Groengebied Amstelland 

en het college van B&W dit beleidsplan nog 

actief uitdragen, maar dat er op punten 

vanaf wordt geweken. Volgens het 

beleidskader zou er eerst naar voldoende 

maatschappelijk draagvlak voor dance 

events aan de Ouderkerkerplas worden 

gezocht, maar zoals de portefeuillehouder 

tijdens de afgelopen raadsvergadering ook 

zei is er reeds eerder een dance event 

gehouden, loopt er nu het participatietraject 

met inwoners t.b.v. het opstellen van een 

beleidskader evenementen voor onze 

gemeente, maar wordt Buiten Westen als 

pilot aangemerkt omdat deze daarvoor te 

vroeg komt.  

De PvdA vraag zich af waarom het GGA en 

het college zich niet houden aan het huidige 

beleidsplan en niet n.a.v. het eerdere dance 

event met een raadsvoorstel zijn gekomen 

om dat aan te passen. Het is voor ons, en 

wij denken ook voor inwoners, onduidelijk 

wat nu nog de betekenis van dit document is 

en ook dat willen we graag weten. 

Kern van de zaak is de constatering in het 

beleidsplan van het groengebied ‘Ouder-

Amstel schat in dat er momenteel 

onvoldoende draagvlak is voor dance 

evenementen bij de ouderkerkerplas.’, wordt 

geïnterpreteerd naar ‘de gemeente gaat 

onderzoeken of er draagvlak is’. 

Dit zijn twee verschillende dingen. Dit 

laatste is nooit toegezegd door het 

gemeentebestuur. 

Buiten-westen is een tweede pilot en in het 

evenementenkader wordt het draagvlak 

onderzocht. 

Tevens willen we bij de agendacommissie 

onder de aandacht brengen de schriftelijke 

vragen die wij 11 februari jl. over dit 

beleidskader hebben ingediend. Wij zijn nog 

in afwachting van het antwoord, maar als 

wij zelf de Gemeenschappelijke Regeling 

Groengebied Amstelland correct 

interpreteren is het bestuur bevoegd zulke 

beleidsplannen op te stellen, maar moet zij 

wel de raden vragen om een verklaring van 

geen bedenkingen. Dat zou betekenen dat 

wordt afgeweken van een beleidsplan dat 

indirect de instemming heeft van de raad. 

 

Op de agenda van de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van het Groengebied 

Amstelland op 29 november 2012 lag ter 

besluit voor het definitief vaststellen van het 

Beleidskader Evenementen (agendapunt 

11). Volgens het voorstel was dit 

beleidskader ter reactie aan de raden en 

staten toegestuurd. Hierbij drie schriftelijke 

vragen aan het college m.b.t. dit 

beleidskader: 

 



1. Uit de besluitenlijst van de 

raadsvergadering van de gemeenteraad van 

Amstelveen op 12 oktober 2011 maken wij 

op dat deze raad een reactie op het 

document had gegeven. Is dit beleidskader 

ook in een commissie- of raadsvergadering 

van onze gemeenteraad besproken, 

wanneer en wat was de eventuele uitkomst 

daarvan? 

Nee. Dit kader heeft nooit het bestuurlijk 

proces van Ouder-Amstel bereikt. 

2. Wat is de betekenis van dit beleidskader 

bij besluiten door ons college van B&W? 

De betekenis van dit beleidskader is dat het 

de ambities weergeeft van het bestuur van 

het groengebied voor de recreatiegebieden 

die het beheert. Het is het kader voor 

verlenen van medewerking aan en werving 

van evenementen door het groengebied. Dit 

beleidskader is in richtinggevend voor het 

aangaan van een privaatrechtelijke 

overeenkomst voor verhuur van terreinen 

door het groengebied. Het kader is 

vastgesteld door het bestuur van het 

groengebied. Het bestuur kan besluiten in 

specifieke gevallen af te wijken van het 

beleidskader. 

Voor het college van B&W heeft het kader 

geen formele betekenis. 

3. Bij de uitgangspunten in paragraaf 3.2.1. 

voor de Amstelscheg staat dat zal worden 

onderzocht "of op termijn muziek- (of 

dance) evenementen mogelijk zijn bij de 

Ouderkerkerplas". Is dat onderzoek reeds 

uitgevoerd, en wat waren daar dan de 

uitkomsten van, of moet het onderzoek nog 

worden uitgevoerd? 

Met deze passage wordt gedoeld op het 

overleggen met Ouder-Amstel over de 

toekomstige mogelijkheden van dance-

evenementen. De gesprekken en 

onderzoeken die nu worden uitgevoerd door 

gemeente en groengebied zijn onderdeel 

daarvan. Een van de eerste stappen die 

hiervoor is gezet betreft het verlenen van 

vergunning door gemeente Ouder-Amstel in 

2013 voor het dance-evenement 

pandemonium. 

 


