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Stedelijk Evenementenbureau, Directie Communicatie
Reactie op motie 965.19 van raadsleden Bosman en Ernsting getiteld ‘nieuwe ruimte
voor evenementen’

Geachte leden van de gemeenteraad,
In de vergadering van de gemeenteraad van 11 juli 2019 heeft uw raad bij de behandeling van
agendapunt ‘Besluit inzake N1 evenemententerrein’ motie 965.19 van raadsleden Bosman en
Ernsting aangenomen waarin het college gevraagd wordt om:
1. De ontwikkeling van nieuwe (tijdelijke) evenementenlocaties voor (middel-)grote
evenementen als een van de uit te werken acties in Amsterdam door te zetten.
2. Een opdracht uit te zetten bij Grond en Ontwikkeling om minstens een nieuwe geschikte
(tijdelijke) locatie te vinden waar (middel-)grote evenementen op een duurzame manier
plaats kunnen vinden.
3. Daarnaast actief en met veel energie in MRA verband de vraag om ruimte voor
evenementen te agenderen.
4. Over de mogelijkheden en resultaten te rapporteren aan de gemeenteraad voordat de
aangekondigde evaluatie van het evenementenbeleid plaatsvindt.
In de voortgangsbrieven aan de gemeenteraad d.d. 19 december 2019 en 1 juli 2020 is de raad over
mogelijkheden en resultaten aangaande de motie met bovenstaande strekking ingelicht. Ook in
de recente voortgangsbrief over evenementen aan de raad d.d. 17 december 2020 onderkent het
college de noodzaak te blijven zoeken naar (tijdelijke) locaties voor evenementen. Dit niet alleen
vanwege de schaarste aan locaties en de doelstelling evenementen te spreiden over de stad, maar
nu ook gelet op de grote impact die de coronacrisis heeft op de evenementensector. Derhalve
heeft het college aan het Stedelijk evenementenbureau opdracht gegeven om samen met Grond
en Ontwikkeling, de Stadsloods, Vastgoed (tijdelijke locaties) en R&D (vrije ruimte) geschikte
(tijdelijke) locaties te zoeken in de stad voor evenementen en die meerjarig specifiek voor dit doel
te bestemmen. Mogelijk zou dat in publiek-private samenwerking kunnen en in samenwerking
met Kunst en Cultuur, door ook kunstinitiatieven op deze plekken mogelijk te maken.

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl.
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Voorts zal voor het komende jaar extra ruimte kunnen worden gerealiseerd door:
• De N1 locatie ook de komende tijd te benutten voor (middel-) grote evenementen zolang deze
niet is uitgegeven voor stedelijke ontwikkeling;
• De locatie Riekerhaven opnieuw te gebruiken; een aantal jaar geleden is deze locatie van de lijst
gegaan als evenementenlocatie vanwege bouwwerkzaamheden, maar voor de komende jaren is
deze weer beschikbaar. Daartoe is een verkenning in gang gezet, met het oog op benutting in
2021 en de jaren daarna;
• Het Arenapark in te zetten voor evenementen, zolang er nog niet stedelijk wordt ontwikkeld.
Verder blijven we actief doorgaan met het stimuleren van MRA gemeenten om ruimte te bieden
voor (muziek)evenementen (bijvoorbeeld Almere strand, kavel bij vliegveld Lelystad, kavel in
Hoofddorp, kavel bij de PI in Almere) en zal ook bij het samenstellen van de evenementenkalender
steeds worden gekeken naar mogelijkheden voor locaties, ook eventueel buiten de stad.

Het college beschouwt de motie hiermee als afgehandeld.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

Femke Halsema
burgemeester

Peter Teesink
gemeentesecretaris

