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Schriftelijke vragen van het lid N.T. Bakker inzake het reuzenrad bij het 
Oosterdok 

Aan het college van burgemeester en wethouders 

Toelichting door vragensteller:

Tot de grote (onaangename)verrassing van de SP-fractie en veel 
Amsterdammers heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht een 
vergunning verleend voor het plaatsen van een reuzenrad ter hoogte van 
het Oosterdok. ’1 Naar verluidt mag het reuzenrad een jaar blijven staan op
deze plek. Het gigantische reuzenrad heeft veel weg van een nieuwe 
‘permanente kermisattractie’ en lijkt in de toekomst voor de nodige drukte 
en overlast te gaan zorgen. De SP-fractie vraagt zich af hoe de 
vergunningverlening is verlopen en waarom de vergunning is verleend. Het
is juist zaak om drukte en overlast van toerisme aan te pakken in plaats 
van door te gaan met het ‘verpretparkiseren’ van Amsterdam. 

Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van de 
SP, op grond van artikel 84 van het Reglement van orde gemeenteraad en 
raadscommissies Amsterdam, de volgende schriftelijke vragen:

Toelichting door vragensteller:
Op de bouwtekening van het reuzenrad is 16 december terug te vinden. De
vergunning voor plaatsing van het rad is krap twee weken later verleend 
op 29 december.  Gelet op deze data lijkt het wel alsof de vergunning met 
'gezwinde spoed’ is verleend. 

1.  Kan het college uiteenzetten hoe de vergunningverlening is 
verlopen? Is hier
     de reguliere procedure gevolgd? En wat is de rol van het 
Waterschap in deze
     vergunningverlening geweest? Graag een uitgebreide toelichting. 

Toelichting door vragensteller: 
Ervaring uit het verleden leert dat bij een dergelijke reuzenrad ook de 
nodige
verlichting om hoek komt kijken. Zo is het Europa Rad dat ook in 
Amsterdam
gestaan heeft ‘een waar lichtspektakel’ met duizenden lampen. 
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2. Kan het college aangeven hoe het reuzenrad bij Oosterdok verlicht gaat 
worden?

3.  Zijn de wensen/belangen van omwonenden op enige wijze betrokken
of meegewogen in het proces van vergunningverlening?

4. Welke mogelijkheden hebben omwonenden nog om bezwaar te maken 
tegen de komst van het reuzenrad? Graag een toelichting. 

5. Hoe verhoudt de komst van dit reuzenrad zich tot de ambities uit het
coalitieakkoord dat stelt bewoners centraal te willen stellen en overlast
van drukte en toerisme te willen aanpakken? Graag een toelichting.

Het lid van de gemeenteraad, 

N.T. Bakker
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