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DB BESLUIT 

 
   
Adviescommissie -- agendapunt 12 
Dagelijks bestuur 2 november 2017 (besluitvormend) 
Algemeen bestuur 23 november 2017 (ter kennisname) 
  
Voorbereid door Mark Schoots (marketeer) 
Bijlagen Geen 
  

AANVRAAG LATIJNS-AMERIKAANS EVENEMENT BIJ DE GAASPERPLAS EN  
ONTWIKKELINGEN GROTE EVENEMENTEN GAASPERPLAS EN OUDERKERKERPLAS 
Groengebied Amstelland heeft een nieuwe aanvraag ontvangen voor een Latijns-Amerikaans 
muziekevenement bij de Gaasperplas voor 2018. Deze aanvraag past binnen het evenementenbeleid 
van het groengebied en in het vigerende beleid van Amsterdam. Het nieuwe beleid is nog in 
voorbereiding. De afstemming over of de nieuwe aanvraag past in het nieuwe beleid is momenteel 
gaande. Daarnaast wijzigt het concept van het grote evenement bij de Ouderkerkerplas en vindt in 2018 
de tweede editie van het Reggae Lake festival plaats. 
 

Het dagelijks bestuur heeft 23 november 2017 besloten 
1. In te stemmen met de aanvraag voor het evenement Fiësta Macumba; 
2. Met de gemeente Amsterdam af te stemmen over de vergunningverlening; 
3. RNH op te dragen een tijdelijke gebruiksovereenkomst met de organisator aan te gaan. 
4. Kennis te nemen van het gewijzigde concept voor het evenement bij de Ouderkerkerplas 

en de voorgenomen tweede editie van het Reggae Lake festival (mogelijk tweedaags). 
5. RNH op te dragen binnen de kaders van dit besluit nadere afspraken te maken met de 

organisatoren onder meer over het al dan niet tweedaags zijn van het festival Reggae 
Lake en tijdelijke gebruiksovereenkomsten aan te gaan; 

6. Het door het DB genomen besluit ter kennisname aan het AB te sturen en daarin de 
argumentatie over het evenement Fiësta Macumba te verduidelijken door het opnemen 
van 

 Het beleid van het groengebied is gericht op het realiseren van drie grote 
evenementen op de noordoever waarvan 1 dance evenement en 2 andersoortige 
(muziek)evenementen; 

 Met het Reggae Lake en Fiësta Macumba worden muziek soorten geprogrammeerd 
(respectievelijk Reggae en Latin/Zuid Amerikaans) met een minder eentonige 
geluidsbelasting dan dance evenementen om de overlast voor de omgeving beperkt te 
houden. 

 

Onderbouwing besluit 
Op 20 april 2017 heeft het AB besloten het beheertekort van € 800.000 voor de helft te dekken uit een 
verhoging van de participantenbijdrage, voor € 150.000 door bezuinigingen en voor € 250.000 uit extra 
inkomsten. Onderdeel van dit besluit is het invullen van de bestaande beleidsruimte voor evenementen 
van het groengebied en de gemeenten. Het vastgestelde evenementenbeleid van het groengebied biedt 
ruimte voor 3 grote evenementen bij de Gaasperplas waarvan een dance en twee andersoortige 
(muziek-) evenementen. De aanvraag betreft een nieuw Latijns-Amerikaans muziekfestival voor 28 juli 
2018. De organisator organiseert al meerdere jaren succesvol clubavonden in dit genre in 
toonaangevende clubs in Nederland. Indien toestemming wordt verkregen wordt dit hun eerste 
buitenfestival. Vanwege een toename van de marktbehoefte naar Latijns-Amerikaanse muziek zijn Live 
Nation (het moederbedrijf van Mojo Concerts) en Air Events (organisator van Amsterdam Open Air) als 
partner in dit buitenfestival ingestapt. Dit betekent dat er een kwalitatieve productie wordt neergezet. 
Deze aanvraag past in het evenementenbeleid van het groengebied en betekent een verdere verbetering 
van de diversiteit van de programmering. Met deze muziekstroming wordt een nieuwe doelgroep bereikt. 
De organisator beoogt met de eerste editie 10.000 bezoekers te trekken. 
Na twee edities van het festival Buiten Westen zal de organisator het concept van het evenement bij de 
Ouderkerkerplas aanpassen om het beter te laten aansluiten bij de vraag van de festivalbezoekers. 
Na een eerste geslaagde editie van het Reggae Lake festival bij de Gaasperplas in 2016 is de 
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organisator voornemens een tweede editie te organiseren in 2018 in een mogelijk tweedaagse opzet 
afhankelijk van de beschikbaarheid van artiesten. 
 

Bijdrage aan doelen 

 Meer evenementen; 

 Werven van inkomsten; 

 Vergroten naamsbekendheid; 

 Inspelen op wensen/behoeften recreanten; 

 Aantrekken nieuwe doelgroepen; 

 Versterken financiële duurzaamheid; 

 Bieden veelzijdige recreatiemogelijkheden. 
 

Financiële consequenties 
De hoogte van de gebruiksvergoeding wordt marktconform vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met het feit dat de organisator de eerste jaren extra investeringen moet doen om de 
evenementen op te starten. 
 
Juridische consequenties 
Aangaan van overeenkomsten met organisatoren door RNH namens het groengebied. Aangaan van 
overeenkomsten past binnen het mandaat van RNH. RNH maakt nadere afspraken over het al dan niet 
tweedaags zijn van het festival Reggae Lake. 
 
Bestuurlijke achtergrond 
Vaststelling beleidskader evenementen Groengebied Amstelland in 2013 waarin ruimte voor drie grote 
evenementen bij de Gaasperplas waarvan 1 dance en twee andersoortige (muziek-) evenementen. Het 
DB kan hierdoor definitief besluiten over de aanvragen. 
 
Communicatie 
Besluit en evenementen publiceren op de website. Eventueel een informatiebijeenkomst indien nodig en 
de gebruikelijke communicatie bij het organiseren van evenementen door de organisator conform eisen 
van de vergunningverlener en het groengebied. 
 
Achtergrond bij het voorstel 
 
1. Fiësta Macumba 
 
Fiësta Macumba is een clubavond met Latijns-Amerikaanse en aanverwante muziek uit allerlei dansbare 
genres: merengue, reggaeton, dancehall, cumbia, kuduro, tropical bass, pachanga, latin hiphop, salsa, 
afro en meer. Geen salsa-dansschool idee maar vooral ongedwongen gezelligheid, erg divers publiek, 
mooie aankleding, vakantiegevoel, volop geflirt en een glimlach van oor tot oor. Dit nachtconcept wordt 
momenteel op regelmatige basis in 8 grote popzalen door Nederland georganiseerd, die systematisch 
uitverkopen: Melkweg, Tivoli Vredenburg, Annabel en Doornroosje om een paar te noemen. Daarnaast 
staat Fiësta Macumba vaak op festivals als Paaspop, DTRH en Lowlands. 
 
Op 28 juli 2018 wil de organisator deze clubavond naar de buitenlucht brengen in de vorm van een 
festival. Het beoogd aantal bezoekers voor de eerste editie is 10.000. In de datum is de organisator 
flexibel. Voor een online impressie: http://fiestamacumba.nl/. 
De initiatiefnemers van dit festival zijn opgegroeid in Zuidoost en gaan cateraars en kunstenaars uit 
Zuidoost betrekken bij het festival. 
 
2. Tik Tak Festival 
 
De organisator van Buiten Westen (Air Events) heeft besloten te het festivalconcept te wijzigen en van 
een ander naam te voorzien. De organisator geeft aan dat de huidige festivalopzet onvoldoende aansluit 
op de markt. Vandaar dat de organisator wil inzetten op het organiseren van een nieuw festivalconcept. 
 
Met het Tik Tak Festival speelt het evenement in de populariteit van de Nederlandse ‘Urban’ muziek: 
Ronnie Flex, Jonna Fraser en Lil Kleine. De organisator gaat de leukste en meest talentvolle 
feestconcepten een plaats geven op het festival. Daarbij gaat het niet alleen om muziek, maar vooral ook 
om lifestyle, eten, randprogramma en décor. zoals wij van de organisator van Buiten Westen gewend 

http://fiestamacumba.nl/
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zijn. Tik Tak is al jaren een van de populairste avonden in Club Air. Voor de eerste editie beoogt de 
organisator 15.000 bezoekers. De beoogde datum ligt naar verwachting ergens tussen half juli en half 
augustus, De organisator wil het festival laten groeien naar 20.000 bezoekers per dag en/of een 
tweedaagse editie. 
 
3. Reggae Lake Festival 
 
In 2016 heeft de eerste editie van het festival plaatsgevonden. Omdat de organisator de programmering 
in 2017 niet rond kon krijgen, heeft de organisator 2017 overgeslagen. De organisator wil op 25 en 26 
augustus 2018 terugkeren op de Noordoever van de Gaasperplas. De evaluatie van de editie in 2016 
was positief, het evenement past binnen het evenementenbeleid van het groengebied en het evenement 
versterkt de diversiteit van de evenementenprogrammering van het groengebied. Het festival beoogt 2x 
10.000 bezoekers te trekken. Ook een tweedaagse opzet past binnen het evenementenbeleid van het 
groengebied en is in lijn met het nieuwe evenementenbeleid van Amsterdam. 
 

Argumentatie 
 
Op 20 april 2017 heeft het AB besloten het beheertekort van € 800.000 voor de helft te dekken uit een 
verhoging van de participantenbijdrage, voor € 150.000 door bezuinigingen en voor € 250.000 uit extra 
inkomsten. Onderdeel van dit besluit is het invullen van de bestaande beleidsruimte voor evenementen 
van het groengebied en de gemeenten. 
 
De organisator van het Latijns-Amerikaanse festival Fiësta Macumba organiseert al meerdere jaren 
succesvol clubavonden in toonaangevende clubs in Nederland. Vanwege een toename van de 
marktbehoefte naar deze muziekstroming zijn Live Nation (het moederbedrijf van Mojo Concerts) en Air 
Events (organisator van Amsterdam Open Air) als partner in dit buitenfestival ingestapt. Dit betekent dat 
er een kwalitatieve productie wordt neergezet. Deze aanvraag sluit nauw aan op het evenementenbeleid 
van het groengebied en betekent een verdere verbetering van de diversiteit van de programmering.  
 

Vervolg 
 

 Aangaan overeenkomst met organisator Fiësta Macumba en afstemming met de gemeente 
Amsterdam over vergunningverlening; 

 Aangaan overeenkomsten met organisatoren van Reggae Lake Festival en Tik Tak Festival. 
 

Akkoord programmamanager  Gerben Houtkamp 
In overleg met directeur RNH Jos Gilliam 
 


