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1 Ambities evenementen 
 
Over evenementen (pg 16) profielen zoals vastgesteld in het huidige beleid: 
– max. 3 grote evenementen, waarvan max. 1 dance-evenement (max. tweedaags +Open Air 
camping 3 dagen, max 3.000 bezoekers) met max. 20.000 bezoekers ( dus 3x2 dagen= 7 dagen 
evenementen excl. op en af bouwdagen, 6x 20.000 bezoekers= 120.000 bezoekers)    
– max. 1 middelgroot dance-evenement (max. tweedaags) met max. 5.000 bezoekers ( 2dagen 
evenement excl. op en afbouw dagen, 2x5.000 bezoekers=10.000 bezoekers) 
– max. 4 geluidsarme evenementen tot 3.000 bezoekers (waarvan max. 1 tweedaags) (5 dagen 
evenement excl. op en afbouw dagen, 5x3.000 bezoekers= 15.000 bezoekers) 
– daarnaast voor de Noordoever een onbeperkt aantal medium (tot 5.000 bezoekers)  
evenementenbeleid (onbeperkt aantal dagen evenement excl. op en afbouw dagen, onbeperkt x 
5.000 bezoekers= onbeperkt!) 
– Voor kleine evenementen tot 100 bezoekers geldt alleen een meldingsplicht, deze zijn onbeperkt 
toegestaan.(regelmatig zijn er op Noordoever,de waterspeelplaats (incl. de heuvel) elk weekend bij 
mooi weer 6  BBQ feesten tot 100 bezoekers= 600 bezoekers per dag. = 96 (BBQ) evenementen. 
Ca. 8 weekends= 16 dagen BBQ feesten. 16 dagen BBQ feesten x 600 bezoekers= 9.600 bezoekers. 
Alleen meldingsplicht, wat vaak ook niet gebeurt, dus on zichtbaar in beleid, behalve in kosten 
schoonmaak en afvoeren afval. Op zuid/oostoever idem ook,  9.600 bezoekers. Totaal 19.200 
bezoekers, 16 dagen, 96 evenementen (BBQ feest).  
In het evenementenbeleid gaat het uitsluitend om vergunningplichtige evenementen, dus meer dan 
100 bezoekers. (de vaak overlastgevende BBQ feesten tot 100 personen vallen buiten dit beleid.) 
   
Totaal:  
Evenementen:  
14 dagen + onbeperkt dagen.  Grote evenementen (> 2000 bezoekers norm voor groot in  
Uitgangspunten) excl. op en afbouw dagen.   
16 dagen, 96 evenementen ( BBQ feesten) tot 100 bezoekers.   
30 + onbeperkt dagen excl. Op en af bouw dagen 
Bezoekers:  
Grote evenementen: 145.000 + 5000 x onbeperkt. 
Evenementen tot 100 bezoekers: 19.200 bezoekers 
 
N.B: Aantal grote evenementen: er zijn 3 tweedaagse grote evenementen als die als 1 
evenementen gezien worden zijn er 11 + onbeperkt grote evenementen. 
Als evenementen met diverse podia/ area's, met versterkt geluid, met > 2000 bezoekers per area als 
evenement gelden telt Open Air als 11 evenementen, Gaasper Pleasure als 4 en Reggae Lake ook 
als 4 evenementen. Totaal: 29 evenementen.  
Als tweedaagse evenementen als 2 evenementen gezien worden etc. 
 
Voor op en af bouw dagen staat in Uitgangspunten max. 2 dagen op en 2 dagen afbouw. 
Geen enkele van de bestaande grote evenementen in Gaasperplaspark voldoet aan die voorwaarde. 
Open Air 8 dagen op en 4 dagen af bouw, daarbij moet extreem lang doorgewerkt worden (met 
normale werktijden lukt het niet binnen die tijd) en worden voorwaarden in vergunning overtreden 
m.b.t. licht en geluidsoverlast voor F en F en omwonenden. Reggae Lake 4 dagen op en 5 dagen af 



bouw, ook extreme werktijden idem.     
 
N.B. De Ontwikkelstrategie stelt:”met de huidige locatieprofielen een goede balans geprobeerd is te 
vinden tussen enerzijds de wens vanuit GGA (Groengebied Amstelland), stadsdeel ZO en gemeente 
Amsterdam een aantal evenementen mogelijk te maken en het karakter van de Gaasperplas als 
rustig en natuurlijk recreatiegebied en het draagvlak onder bewoners anderzijds.”   
Balans? De lente pracht wordt ruw verstoort door voorbereidingswerkzaamheden nog voor Open 
Air tweede helft van mei alle grasvelden op de Noordoever in beslag neemt. Tweede helft van juni 
verstoren herstelwerkzaamheden de rust en blijven er vernielde grasvelden en paden achter, 
waarvan het herstel van de zichtbare schade maanden duurt en de onzichtbare schade geheel niet 
herstelt. Vervolgens verstoort een tweede golf herstel en voorbereidingswerkzaamheden de rust en 
natuurlijkheid van het park voor een volgend groot evenement. Dat half augustus op de nog steeds 
niet herstelde, vaak doorweekte grasvelden de volgende ravage aanricht. Weg zomer. In de herfst 
moeten dan opnieuw herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden, die weer de rust en de 
natuurlijkheid verstoren. Op steeds meer plaatsen lukt het niet meer om de zichtbare schade van de 
evenementen te herstellen.  
Balans? Ja in de winter misschien als de sneeuw de schade aan de grasvelden bedekt, de vele 
beschadigingen aan de bomen zijn ook dan nog pijnlijk zichtbaar. Landschapspijn!   
Balans? Met profielen waarin ruimte geboden wordt voor 8 + onbeperkt aantal grote evenementen? 
Hoe wordt geborgd dat de natuur voorrang krijgt in dit gebied dat in zijn geheel deel 
uitmaakt van de NNN (Nationaal Natuurwerk Nederland, voorheen EHS) met dergelijke 
profielen? Balans? Draagvlak onder bewoners? In twee enquêtes heeft een groot aantal bewoners 
aangegeven absoluut tegen grote evenementen in het Gaasperplaspark te zijn en zeker in het 
vogelbroed seizoen. Het stadsdeel heeft nooit de moeite genomen om haar voorgenomen 
evenementen beleid voor het Gaasperplaspark voor te leggen en te bespreken met  omwonende 
bewoners, terwijl het vanaf het begin duidelijk was dat dit strijdig was met het bestaande 
Bestemmingsplan. Zelf nu dat door de Raad van State bevestigd is na een lange proces gang, 
probeert het DB ZO nog steeds die uitspraak te negeren en zo uit te leggen dat elk evenement dat 
minder bezoekers heeft dan de 2x 20.000 van Open Air niet strijdig zou zijn met het 
Bestemmingsplan. Daarbij negeren ze tenminste 3 andere punten uit de uitspraak: geluid: 85dB(A)-
100dB(C) bij het podium en 63 dB(A) op gevels ( dat betekent eigenlijk dat elk podium met 
versterkt geluid in strijd is met het Bestemmingsplan), de duur van het evenement, en het karakter, 
niet incidenteel. Voor Reggae Lake geldt ook dat de intentie is om te groeien naar tweedaags en 
veel meer bezoekers. De procedures over de omgevingsvergunning Open Air 2016 (ontheffing 
wegens strijdigheid met Bestemmingsplan maken het mogelijk weer via een lange procedure die 
vergunningverlening te laten toetsen door de rechter. Dat er voor Gaasper Pleasure en Reggae Lake 
pas vele weken na het evenement pas een besluit over de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
in een verlengde procedure genomen gaat worden, past in dit beleid en ontneemt bewoners actief de 
mogelijkheid om effectief bezwaar te maken tegen uitvoering van dit beleid. Dit duidt toch vooral 
gebrek aan draagvlak bij bewoners.      
“Het stadsdeel heeft haar wensen ten aanzien van dit nieuwe beleid ingebracht bij de 
voorbereidingen om zodoende de balans die gezocht is te kunnen handhaven.”  
Welke wensen dit zijn? En met  welke ogen en oren het stadsdeel hier gekeken en geluisterd heeft 
om haar wensen in te kunnen brengen? En welke balans wordt gehandhaafd. Die waarbij actief een 
“bestaande situatie” gecreëerd wordt in het Gaasperplaspark in strijd met het huidige 
Bestemmingsplan, die dan vastgelegd kan worden in het nieuwe Bestemmingsplan? Een beproefd 
recept bij alle ontwikkelingen rond de Gaasperplas!  
In de Ontwikkelstrategie gaat het over toevoegen van “activiteiten en evenementen die bijdragen 
aan het aantrekkelijker en bekender maken van de Gaasperplas.” Lees verder bij Projecten. 
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In deze projecten wordt tamelijk verhullend aangeduid welke toegevoegde “activiteiten en 
evenementen, die bijdragen aan het aantrekkelijker en bekender maken van de Gaasperplas” dat 
zijn:  
 
–1  Rondje Gaasperplas, de Open Air Highway van ca. 1 miljoen Euro  
(gedeeltelijk te betalen uit de agenda groengelden, nu dus ook uit Balans in de stad en 
gebiedsontwikkeling) voor zware evenementen transporten door het hele park op de noordoever. En 
brede paden voor aan en afvoer grote massa's evenementenbezoekers. Voor het 'rondje' is nu ook 
overleg met de atletiekvereniging (heeft al een hele baan en clubhuis in het “Natuurgedeelte” van 
het Mandelapark) over de beste route met mogelijkheden voor officiële runs en trainingen. (In 2014 
klaagden deelnemers aan de triatlon over de vele bochten en gebrek aan overzicht, zodat ze minder 
snel konden rennen. Hoe zal de balans hier uitvallen? Hoe krijgt de natuur hier voorrang? Stippen 
en bewegwijzering voor rondje Gaasperplas? Hoe erg kun je hier verdwalen? De kronkelige, 
smalle, wandel paden (voor dit 'rondje' zullen er weer een aantal worden opgeheven of 
afgewaardeerd) zijn zo ontworpen dat je van de ene in de andere groene ruimte komt, niet erg 
geschikt om hard over te rennen. Je komt altijd weer ergens op een doorgaande fietsroute uit. 
(daarop lopen de meeste renners,  meestal zonder conflicten met andere gebruikers, op een enkele 
loslopende hond na). 
Misschien zou op een natuurvriendelijke manier via toevoegen van kenmerkende beplanting en 
herkenbare markante bomen en/of struiken ook zonder bewegwijzering een route aangegeven 
kunnen worden, waarbij er daadwerkelijk iets aan de diversiteit van  natuur wordt toegevoegd, en 
niet meer borden, stippen, roze vuilcontainers en andere toevoegingen.  
Lijkt me ook goed als de atletiekvereniging probeert om als wederdienst voor aanpassingen in de 
NNN (Ik vrees dat ook zij gebruikt worden om meer asfalt en minder andere paden in het park te 
realiseren voor dit 'rondje') de biodiversiteit van haar atletiek baan, terrein,clubhuis en omheining te 
vergroten en de natuur daar wat meer voorrang te geven.  
Steeds meer bezoekers van het park kijken alleen nog naar hun mobieltje en hebben hun oren 
bedekt met koptelefoons, kijken niet naar borden of stippen..   
 
-2 Verbeteren van de entree en onderzoek nieuwe stedelijke functie 
Al jaren dringen we aan op het herstellen van de beplanting langs het entree pad in het park en bij 
het Pleintje bij de metro. GGA heeft er geen geld voor. De foto die hierbij geplaatst is doet het 
ergste vermoeden. Hier moet een steenvlakte gecreëerd worden, geschikt voor  
evenementenbezoekers, tijdelijke scooter/fietsen evenementen parkeerplaats, buffer vak voor 
uitstroom evenementen, een plek voor foodtruck festivals. Een brede boulevard (tochtgat, barrière, 
denk aan doorgang bij Hoekenrode plein) naar de plas, een entree naar een evenemententerrein voor 
enorme aantallen bezoekers.. 
Hiervoor verdwijnen de heggen en de beplanting  op de heuvel waarschijnlijk,  te duur in 
onderhoud  (lastig en smerig om alle BBQ rotzooi uit de heggen te plukken), gebruikt als toilet  
(soms staat er nog een rol wc papier in het Beuken begroeide prieel). Een van de laatste 
overgebleven elementen van de Floriade en eigenlijk waard om gekoesterd te worden.... 
En dan nog een nieuwe stedelijke functie die past bij een dergelijke entree..... vanwege de 
metropolitane plek en die wel levensvatbaar is op die plek. Nog een hotel? Horeca? Het feestzalen 
complex?   
Of toch de verguisde beelden groep van de aardappeleters van Van Gogh, die nu in een weiland in 
Nuenen staat. Een prima trekker voor selfies makende groepen toeristen, nog een fotomoment op de 
hoge 'Giethoorn' bruggetjes in het park (tussen de evenementen door) en dan  bij Langerlust op de 
fiets voor een rondje Gein. (spreiding van de drukte, Balans in de stad)     
– 3 Verbeteren entrees naar de Gaasperplas. 
Poorten, informatieborden, bewegwijzering,  zichtlijnen, barrière tussen groengebieden, samenhang 
tussen bebouwing en groen. Ondertussen zijn er weer plannen voor bebouwing op de Zuidoever van 
de Plas, worden er heel veel bomen gekapt en groen in de wijk tot intensief gemaaid gras 



afgewaardeerd. Wordt het park, NNN, een soort voortuin van de bebouwing?  De zichtlijnen maken 
nu al dat het idee van de groene oevers op veel plaatsen verstoord wordt. Het lijkt vaak wel of het 
verkeer zo het park inrijdt. De bebouwing wordt steeds zichtbaarder en het gevoel in de natuur te 
zijn wordt aangetast. Er zijn genoeg plekken in Amsterdam waar je buiten kunt zijn, terwijl je 
overal bebouwing, verkeer etc. ziet. Plekken waar dat niet zo is zijn heel schaars, zeker met zo'n 
goede bereikbaarheid als de Gaasperplas. Wees er heel zuinig op, koester ze  in plaats van 
zichtlijnen te creëren op  het afvalverzamelpunt, op de bebouwing van Nellestein, op het verkeer op 
de Valburgdreef. 
– 4 herinrichting voormalig Floriade terrein. 
Keuzes maken voor de toekomst. Bij een metropolitane plek hoort intensief gebruik door 
verschillende groepen. Als we (wie zijn we in dit geval en op grond van wat gaan deze we kiezen?) 
hier kiezen voor intensieve recreatie ( volgens de advocaat van Open Air is recreatie “alles wat je in 
de open lucht kunt doen gebruik en wat geen werk is”, dus ook dance-evenementen) en gebruik van 
het terrein voor evenementen ( eigenlijk staat hier dus de keuze tussen evenemententerrein of 
evenemententerrein) dan moet de inrichting hieraan voldoen. In overleg met alle belanghebbenden ( 
zoals bij het opstellen van locatie profielen!) een ontwerp maken voor een nieuwe inrichting van het 
voormalige Floriade terrein. 
Wat gebeurt er met die delen van het voormalige Floriade terrein, die inmiddels verpacht etc. zijn 
en niet meer bij het openbaar toegankelijke deel van het terrein behoren? De camping, het 
planetarium, de paardenweiden? Gaan we die inrichten als evenementen terrein, voor intensieve 
recreatie?  
Gaat het alleen over het nu (meestal) openbaar toegankelijke deel van het park? 
Hoe wordt geborgd dat dit NNN gebied is waar de natuur voorrang heeft? 
Heeft de inbreng van sommige belanghebbenden meer gewicht bij het overleg dan die van andere? 
En hoe wordt dat afgewogen en door wie? 
Ik vrees dat hier ons Gaasperplaspark zoals wij dat nu nog kennen, weliswaar met een zekere mate 
van verwaarlozing, met voortschrijdende schade door evenementen, zichtbaar en nog onzichtbaar, 
maar nog steeds zeer vogelrijk, vogels die soms ook in onze woonwijken te zien zijn, met ruimte 
voor natuurbeleving en nog steeds verrassende ontdekkingen (groene specht, rode eekhoorn)(tussen 
de evenementen door), voor wandelen, fietsen, ontspannen, afstand nemen van de drukte, met 
koelte in de warmte, met waterberging, met relatieve rust, met contact met de seizoenen, met gevoel 
van ruimte en natuurlijkheid, een goed bereikbare oase voor heel veel mensen (2 miljoen bezoeken 
per jaar), een gevoel niet in een steen woestijn te wonen, terwijl je geen voor of achter tuin hebt en 
in een appartement woont. Ik vrees dat dat park geweldig bedreigt wordt door deze projecten. 
 
Sluipenderwijs wordt hier een richting in geslagen die onomkeerbaar zal blijken.  
Als de Open Air Highway voor 1 miljoen aangelegd gaat worden, moeten er wel meer evenementen 
komen. Door het opheffen of afwaarderen van voetpaden, nodig om te bezuinigen op onderhoud en 
om niet boven norm van max. toegestane verharde oppervlak te komen, zullen de intensief 
gemaaide stukken nog verder kunnen uitbreiden, zullen meer heggen en kruidenlagen verdwijnen 
(zie ontwikkeling afgelopen jaren bij Rosarium en de stroken langs de grote grasvelden) en zullen 
het  max. aantal bezoekers van evenementen verder toenemen. ( Veiligheidsplan van Open Air 2016 
geeft aan dat er makkelijk 40.000 bezoekers per dag op het terrein kunnen, het stadsdeel verwijst 
steeds naar  max. aantal bezoekers van Floriade... )             
 
– 5 aanleg nieuw stadsstrand: haalbaarheidsonderzoek 
Haalbaarheidsonderzoek: ruimtelijk inpassing, maatschappelijk draagvlak, technische haalbaarheid 
en financiële haalbaarheid. Onderzoek moet uitwijzen hoe groot het strand kan zijn, waar precies en 
op welke wijze de aanleg het beste kan plaats vinden. Relatie met parkeerplaatsen, metro, rondje 
plas, eventuele horeca en andere voorzieningen(wc,kleedhokjes). Belangrijk onderdeel onderzoek 
naar maatschappelijk draagvlak, Hiervoor wordt intensief participatie traject aangegaan met 
belanghebbenden van het gebied.  



Voorlopig nog heel veel onderzoek, belangrijk wie als belanghebbenden van het gebied gezien 
worden. De plek die ooit op kaarten ingetekend was toen stadsstranden erg in de mode raakten, de 
oever langs het grote grasveld met het ronde dakje midden in het park, bleek technisch niet 
geschikt; het zand zou bij een beetje golfslag de plas in schuiven. 
 
– 6 onderzoek zelfbeheer 
Bewoners en gebruikers kunnen de ambities van de stad en het stadsdeel met de Gaasperplas 
versterken. De overheid zorgt voor oplossingen van de urgente problematiek ( gebrek aan geld voor 
goed onderhoud?) in de openbare ruimte in overleg met alle belanghebbenden. Een onderdeel 
hiervan is om wensen en ideeën van gebruikers en omwonenden hierin een plek te geven. Geen 
grootschalige evenementen in dit park, geen evenementenverkeerswegen door het park, maar 
behoud van kleinschalige kronkelige (voet)paden, investeren in beplanting, dan wil ik best helpen 
met onderhoud daarvan, zolang er maar geen hordes evenementenvrachtverkeer en vele duizenden 
bezoekers tegelijkertijd door heen moeten. 
Onderzoek of er delen van het park in zelf beheer uitgegeven kunnen worden en aan welke 
voorwaarden initiatiefnemers moeten voldoen.  
 
Beheer en start projecten 
Beheer 
Alle ingrepen in het park hebben consequenties voor het beheer en onderhoud.  
Het intensiveren van het gebruik van het park heeft als gevolg dat het park intensiever beheerd zal 
moeten worden. Het beheerbudget voor de Gaasperplas zal waarschijnlijk moeten meegroeien.  
Dus: het park heeft nu ca. 2 miljoen bezoeken en moet voortdurend bezuinigen op  kosten voor 
onderhoud en beheer en zeker op vervanging van dure elementen (bruggen,verharding, 
beschoeiing). We gaan het gebruik intensiveren, zodat de beheerkosten zullen stijgen. (meer 
toezicht, meer schoonmaakkosten, meer herstel kosten etc.) Logisch toch. Je hebt moeite om je 
interieur en je huishoudboekje op orde te houden. Dan nodig je gewoon een hele boel mensen uit, 
zodat je interieur sneller slijt en het huishoudboekje helemaal niet meer kloppend te maken is!   
Het Groengebied Amstelland os de beheerder van de Gaasperplas. Zij zijn bij alle projecten 
betrokken een zullen daar waar nodig een beheertoets maken en zo de kosten voor het beheer in 
beeld brengen.   
Of gaat het om een politieke deal? Als jij je interieur laat uitwonen, krijg je van ons geld om je 
huishoudboekje kloppend te maken? Gemeente Amsterdam is, samen met de provincie  Noord 
Holland,  de grootste betaler aan de gemeenschappelijke regeling van groengebied Amstelland. 
Lastig is dat de provincie Noord Holland ook verantwoordelijk is voor het vergroten van de 
biodiversiteit en dat de stadsranden/ recreatiegebieden daar de grootste bijdrage aan kunnen leveren.  
 
Start projecten 
We stellen voor te starten met de projecten 'rondje Gaasperplas' (Open Air highway) en 'het 
verbeteren van de entree vanaf de metro Gaasperplas inclusief onderzoek naar nieuwe stedelijke 
functie' (aanleg van brede evenementen boulevard van metro station naar Gaasperplas,aansluitend 
op Open Air Highway?, Buffer vak voor veiligheid evenementenbezoekers,  tevens geschikt als 
parkeerterrein voor foodtrucks, scooters en fietsen van evenementenbezoekers, oprit naar 
toekomstige horeca aan nieuw stadsstrand?, uitnodigender voor nieuwe stedelijk functie dan 
huidige schamele beplanting en BBQ feest ellende), de projecten 1 en 2. Reden hiervoor is dat dit 
de meest urgente projecten zijn, die tevens een basis vormen voor meer recreatieve activiteiten in 
het gebied. (start en finish plek voor professionele runs?, aanleg stijger voor verhuur 
bootjes/waterfietsen, toch weer die kabel waterskibaan? ) Ook willen we het onderzoek naar 
zelfbeheer starten (project 6).( Bezoekers van Open Air als schoonmakers van het park, 2 uur 
werken voor vrijkaartje á ca. 45 euro. Evenementen organisaties leggen zelf voorzieningen aan in 
het park: kracht stroom, waterleiding, riool, gewapend gras etc. inruil voor meerjarige 
gebruiksovereenkomsten en korting op huur park en project begeleiding door GGA? Of toch 



gewoon vrijwilligers die wilgen knotten, gras tussen verharding verwijderen etc. Of delen van het 
park die niet door evenementen gebruikt worden inrichten voor stadslandbouw, volkstuinen. Ook 
recreatie toch volgens omschrijving van advocaat Open Air )   De projecten 1,2 en 6 kunnen 
zelfstandig opgepakt worden en zijn niet afhankelijk van de uitvoering van de andere projecten.   
 
Tenslotte  
Het hele gebied is NNN, waar natuur voorrang heeft. De provincie gaat nog een tekst maken dit 
jaar, waarin vastgesteld wordt wat wel en wat niet mag in NNN en met name in Gaasperplaspark. 
Ook hier zal de politiek deal een grote rol spelen. Er zijn nog al wat onderhandelingspunten tussen 
de gemeente Amsterdam en de provincie.. 
Of de natuur echt de voorrang krijgt die ze zou moeten hebben...... 
 
Voor veel bewoners die hier zijn komen wonen vanwege het Gaasperplaspark, de autovrije 
woonwijk met de aantrekkelijke beplanting, aan de rand van de stad, op een moment dat de 
Bijlmermeer een wel hele slechte reputatie begon te krijgen, is de teloor gang van het park na de 
Floriade een schrijnende ervaring. Landschapspijn. Na de overdracht midden jaren 90 aan GGA  
werd het onderhoud door gebrek aan budget verder verminderd, met toenemende verwildering als 
gevolg. Voor sommige planten en dieren leverde dit nieuwe kansen op. Maar het gaf het park ook 
een verwaarloosde uitstraling. Net toen er nieuwe initiatieven werden ontwikkeld voor minder 
intensief beheer, waarbij bloemrijke weiden ontstonden, kwamen in 2009 de eerste aanzetten voor 
het houden van grote evenementen in het park op de noord oever tot ontwikkeling. Op de dag-
camping aan de zuidoost oever werd toen al een kleinschalig buurt evenement georganiseerd.  
In 2011 vond Open Air voor de eerste keer op de noord oever plaats., 1 dag met 10.000 bezoekers 
en wel gelijk ook in het Rosarium dat eigenlijk niet gebruikt zou worden. 
Tot dit jaar 2016 het enige grote evenementen midden in het park op de noordoever. 
In 2016 is Reggae Lake het tweede grote evenement  op die plek en is het moeilijker geworden vast 
te stellen wie nu welke schade heeft veroorzaakt en dan met name de niet direct zichtbare schade in 
de bodem.  
Het verzet tegen dit evenementenbeleid, dat vanaf 2011 gevoerd wordt, wegens strijdigheid met het 
Bestemmingsplan,  moet nog steeds een toetsing door de rechter opleveren van de 
omgevingsvergunning, die  ontheffing voor die strijdigheid verleend. 
Hopelijk komt die toetsing voor het bestemmingsplan gewijzigd wordt. 
Deze ontwikkelstrategie is te lezen als een eerste stap in de richting van het wijzigen  van het 
bestemmingsplan voor dit gebied, die in 2018 vastgesteld moet zijn. Als elk grasveld in het park 
dan een evenementenbestemming heeft zijn er juridisch weinig mogelijkheden voor verzet meer 
over. 
Bent u het niet eens met de ambities en de projecten die in deze ontwikkelstrategie Gaasperplas  
voorgesteld worden, kom dan naar de vergadering van de bestuurscommissie ZO op donderdag 29 
september 2016 om 19.00 uur in Sporthal Gaasperdam, in Reigersbos en geef uw mening over de 
nieuwe evenementen locatieprofielen voor Zuidoost en met name Gaasperplaspark.    
 
Commissie Gaasperplas.     


