Afbeelding: Objecten verzameld om (lachgas ampullen
+ballonresten) en op het evenemententerrein van Open
Air 2017 in het Gaasperplaspark, nadat het weer het
weer opengesteld was.
Inspreek reactie Flora te Riet, 14 september 2017
raadscommissie AZ
Over 'eeuwig' houdbare zaken, 'vertidrainage gras',
queeste naar parkeerterreinen, handhaving en
uitnodiging!
Deze jaar geen knutselwerkje van Open Air afval; de
zak met slagroom/lachgas patronen in per ongeluk in
de metro blijven staan. Hoeveelheid was zeker genoeg
om hele raad in hoge sferen te brengen.
Naast geluidsbeleid voor evenementen, nog een aantal punten, met name voor evenmenten in
parken.
Opstapeling 'Eeuwig' houdbare zaken.
Ook dit jaar bleef er, ondanks het werk van het evenementen schoonmaakbedrijf, (het hele
evenemententerrein wordt 2 x 'gestofzuigd', een magneetwagen raapt het metaalwerk), weer een
hoeveelheid 'eeuwig' houdbare zaken achter in het Gaasperplaspark nadat het weer geheel
opengesteld was na de afbouw van Open Air.
In de bodem ontstaat een plasticsoep van door maai werkzaamheden versnipperde bekers en flesjes
samen met achter gebleven bindstrips, plastic munten, kunststof confetti, Lipton-roerstaafjes,
brillenpoten en resten plastictape. Sigarettenpeuken en filters blijven achter over het hele terrein.
Langs de paden in het park tussen het festival en camping veel slagroom lachgas ampullen+ resten
van ballonnen. Hier hebben andere ondernemers hun eigen economische spin-off georganiseerd,
voordat ze door handhavers verdreven zijn.
Deze terug kerende boost van houdbare zaken in de bodem wordt niet verwijderd door een
schoonmaak actie, hoe sympathiek ook, georganiseerd door Open Air later in het jaar waarbij
zwerfvuil verzameld wordt in het park.
Voortdurende staat van herstel/voorbereiding van het park: vertidrainage gras
De noodzakelijke werkzaamheden voor herstel/ voorbereiding van het park zijn verstorend en
luidruchtige. Het zanden van de grasvelden, als of het gesneeuwd heeft... het te vroeg maaien van
de ecologisch waardevolle zomen van de grasvelden en bermen, extra snoeiwerk voor hoogwerkers
en andere evenementenvrachtverkeer, 5 of 6 keer per jaar vertidrainage = gaten prikken in
verdichte grasvelden, ook bij bomen (ietsje minder diep prikken?)). Het effect?
Op steeds meer plekken in het park ontstaat vertidrainage gras. Pas na drie maanden, bij gunstige
weersomstandigheden, ontstaat een grof ruitjes patroon van plukjes gras dat groeit uit het in de
geprikte gaten gespoelde graszaad. Dat zaad is gestrooid op plekken waar helemaal geen gras meer
was na het evenement en waar na elke regenbui grote plassen ontstaan, waarin in de bodemlevende
dieren verdrinken, zoals b.v. regenwormen.
Queeste naar geschikt evenementen parkeerterrein
Al 7 jaar lang wordt elk jaar weer een nieuwe oplossing gezocht voor het parkeren van auto's en
scooters van bezoekers van Open Air.
De tsunami van 'besteld vervoer' (Uber etc.) veroorzaakte samen met gewone taxi's en ouders die
kinderen komen ophalen een langdurig, middernachtelijk luidruchtig verkeersinfarct, nog uren na

24.00 uur, nadat de metro de laatste bezoekers al vervoerd heeft.... De afvoer van geparkeerde
auto's, dit jaar was het evenementen parkeerterrein in een weiland bereikbaar met pendelbussen, en
van parkeerders langs de provinciale weg droeg daar ook aan bij. Voor de groeiende hoeveelheid
scooters is ook nog steeds geen goede parkeer oplossing; dit jaar stonden ze weer op niet verharde
ondergrond in het park.
Handhaving
De beschikbare handhavingscapaciteit bepaald de grens van het aantal evenementen.
Hoe goed/warm de contacten tussen ambtenaren en evenementenorganisatoren ook zijn, hoeveel
verkeerbegeleiders- /veiligheids-/ bewakings- en schoonmaak personeel de organisatoren ook
inzetten, handhaving van de in de vergunning gestelde voorwaarden is een taak van de overheid.
Dat betekend dat beschikbare capaciteit van handhavers ook grenzen stelt aan omvang en aantal
evenementen: controle van vergunde werktijden tijdens op/afbouw, controle opstelling
geluidsinstallaties, controle opgestelde objecten, controle mitigerende maatregelen, controle
afvalverwijdering, controle op herstelmaatregelen openbaar groen, verharding, inrichting, controle
op verkeersmaatregelen, controle op overlast beperkende maatregelen voor omwonenden, controle
op verstoring openbare op en buiten het evenementen terrein, etc.
Vragen: Stellen we grenzen of kiezen we voor 'vertrouwen/ niet handhaven', voor inzetten steeds
groter deel van beschikbare capaciteit handhavers bij evenementen ten koste van andere taken.
Gaan we een extra groep handhavers aanstellen speciaal t.b.v. van groeiend aantal evenementen?
Uitnodiging
Bewonersgroepen, volksinitiatief Lager Toontje en parkvrienden hebben zich het afgelopen jaar
intensief verdiept in het geluidsbeleid evenementen en voorstellen gedaan voor dat beleid.
Namens al die groepen nodigen ik u, raadsleden, bestuurders, pers en andere belangstellenden, uit
op 19 september 2017 om 16:00 uur in wijkcentrum 'd Oude Stadt voor een eerste gedachten
wisseling, nog voor behandeling van dit beleid in de raadscommissie, over onze voorstellen en het
voorgestelde geluidsbeleid aan de hand van presentaties die wij gemaakt hebben. Per email volgt
nog een uitnodiging.

