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Mokum Reclaimed: ‘Leg gemeentelijke kosten voor vergunning evenement niet
neer bij burger’
Amsterdam, 6 september 2018 – Vandaag zal actiegroep Mokum Reclaimed bij de vergadering
van de Amsterdamse raadscommissie Algemene Zaken de aandacht vestigen op de ‘Brief
benodigde structurele middelen voor de uitvoering van het (nieuwe) evenementenbeleid’. De
actiegroep tekent bezwaar aan tegen het voornemen van de gemeente om de extra kosten die
de gemeente maakt bij het vergunningsproces van evenementen te verhalen op de burger.
In de brief wordt aan de raad ter kennisgeving medegedeeld dat er extra middelen aangewend
worden voor de uitvoering van het evenementenbeleid. Het gaat daarbij onder andere om de inzet van
stadsecologen en om de financiering van de structurele bezetting van het evenementenbureau. De
totale extra kosten bedragen jaarlijks 4,6 miljoen euro. Dat deze extra kosten voor het
evenementenbeleid worden verhaald op de burger in plaats van doorbelast aan de betrokken
organisatoren vindt Mokum Reclaimed onaanvaardbaar.
De groep pleit ervoor om alle kosten die de gemeente moet maken om commerciële festivals en
evenementen te faciliteren, door te rekenen in de leges voor een evenementenvergunning, conform
de VNG Modelkostenonderbouwing leges Algemene Dienstverlening.
Mokum Reclaimed constateert daarnaast dat de gemeente met het huidige evenementenbeleid de
deur wagenwijd openzet voor iedereen die iets wil organiseren in de openbare ruimte. De gemeente
ziet zelfs kans om vergunningen te verlenen aan evenementen die volgens bestemmingsplannen en
locatieprofielen niet zouden mogen plaatsvinden.
Actiegroep Mokum Reclaimed is verbaasd en boos over over de blijmoedigheid waarmee de
gemeentelijke overheid publieke ruimte aan ondernemers ter beschikking stelt om daar evenementen
te organiseren, en vervolgens de rekening daarvoor bij de burger legt. Daarbij hebben organisatoren
van festivals een voorkeur voor openbare parken. Het festivalseizoen valt samen met de periode dat
parken door bewoners van de stad het meest intensief gebruikt willen worden waarvoor ze bedacht
zijn, namelijk als buitenruimte. Door de aaneenschakeling van festivals en evenementen zijn parken
regelmatig, geheel of gedeeltelijk, niet meer vrij toegankelijk. Mokum Reclaimed is van mening dat
openbare parken altijd voor iedereen vrij toegankelijk moeten zijn en blijven. Ze zijn cruciaal voor de
leefbaarheid van een groeiende stad die steeds verder verdicht.
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