
	  

Dagelijks	  Bestuur	  van	  Stadsdeel	  Zuid	  
Postbus	  74019	  
1070BA	  Amsterdam	  
	  
	  
Amsterdam,	  7	  december	  2011	  
	  
Betr.	  :	  onze	  zienswijze	  inzake	  aanvraag	  Verlenging	  Parapluvergunning	  Amsterdam	  RAI	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Uw	  dossiernummer	  32-‐344904	  
	  
Geachte	  Heer,	  Mevrouw	  
	  
In	  de	  stukken	  die	  twee	  weken	  vanaf	  28	  november	  jl.	  ter	  inzage	  hebben	  gelegen	  op	  het	  
stadsdeelkantoor	  hebben	  wij	  voor	  wat	  betreft	  de	  onderbouwing	  vergeefs	  gezocht	  naar	  de	  
protocollen	  uit	  het	  Convenant	  en	  de	  Beschikking,	  zoals	  genoemd	  in	  de	  aanvraag,	  alsmede	  de	  
rapportage	  en	  jaarlijkse	  verslaglegging	  door	  Amsterdam	  RAI	  aan	  het	  Stadsdeel	  en	  een	  
evaluatierapport	  (eind	  2011).	  Ook	  het	  rapport	  van	  de	  gemeentelijke	  ombudsman	  van	  13	  september	  	  
2011	  :	  “Rechtsbescherming	  schiet	  tekort	  bij	  activiteiten	  RAI”hebben	  wij	  niet	  aangetroffen.	  
Op	  pag.	  11	  van	  dat	  rapport	  zijn	  aanbevelingen	  ter	  verbetering	  gegeven,	  die	  echter	  niet	  verwerkt	  zijn	  
in	  deze	  parapluvergunning.	  	  Het	  rapport	  is	  nog	  niet	  in	  de	  Stadsdeelraad	  behandeld.	  
	  
Toezicht	  houden	  en	  handhaving	  worden	  zowel	  door	  ons	  als	  door	  de	  ombudsman	  als	  een	  probleem	  
gezien;	  er	  is	  geen	  duidelijke	  taakverdeling	  en	  het	  is	  niet	  duidelijk	  	  waar	  de	  verantwoordelijkheden	  
liggen.	  
	  
Wij	  menen	  dat	  de	  beslissing	  op	  verlenging	  van	  deze	  aanvraag	  zal	  moeten	  wachten	  tot	  de	  Raad	  dit	  
rapport	  heeft	  behandeld.	  Verder	  menen	  wij	  dat	  een	  termijn	  van	  5	  jaar	  erg	  lang	  is	  en	  wij	  verzoeken	  
om	  een	  kortere	  looptijd	  van	  1	  of	  max.	  2	  jaar,	  mede	  gezien	  de	  recente	  ontwikkelingen	  omtrent	  het	  
538	  koninginnedagfestijn	  en	  de	  nog	  steeds	  heersende	  onduidelijkheid	  over	  de	  positie	  van	  
StrandZuid/Zuidpool	  	  voor	  wat	  betreft	  de	  organisatie	  van	  grote	  evenementen.	  
	  
Tevens	  verzoeken	  wij	  u	  om	  de	  eisen	  omtrent	  toezicht	  en	  handhaving	  aan	  te	  scherpen	  en	  te	  
verduidelijken.	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
	  
Vereniging	  Vrienden	  van	  het	  Beatrixpark	  	  	  
M.Munniksma,	  voorzitter	  
	  
	  	  


