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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Haarlem, 17 december 2015  

 

Vragen nr. 122 

 

 

 

Vragen van mevrouw J.M.E. de Groot (SP) en de heer F.J. Kramer (GroenLinks) over de 

intentieverklaring van de gemeente Ouder-Amstel, Amsterdam en Cirque du Soleil om het 

Cirque du Soleil vanaf 2018 gedurende ongeveer 10 weken per twee jaar te situeren aan de 

oever van de Ouderkerkerplas in het Groengebied Amstelland 

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 17 december 2015 door de leden van Provinciale Staten, 

mevrouw J.M.E. de Groot (SP) en de heer F.J. Kramer (GroenLinks), de volgende vragen bij 

Gedeputeerde Staten zijn ingekomen. 

 

 

Inleiding: 

 

Op 15 juli 2015 werd door de gemeente Amsterdam onder kenmerk V&OR/UIT/2015000794 

een brief gezonden naar het Cirque du Soleil. In deze brief werd vermeld dat de gemeente 

Ouder-Amstel aan het Cirque du Soleil aanbiedt om de oever van de Ouderkerkerplas vanaf 

2018 te gebruiken als locatie. Dit omdat de huidige locatie voor het circus, carpark P2 in het 

gebied van het Arenapoort in de gemeente Ouder-Amstel, vanwege verkeers- en parkeerdruk 

niet meer in aanmerking komt als locatie.  

Voorts vermeldt de brief dat de eerste bijeenkomst van Cirque du Soleil met de gemeenten 

Amsterdam en Ouder-Amstel en het Groengebied Amstelland met goede hoop op deze 

oplossing is verlopen.   

De brief moet beschouwd worden als een serieuze intentieverklaring. 

 

 

Vragen: 

 

1. De Ouderkerkerplas is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Vindt u het in 

beginsel een goede alternatieve locatie voor het Cirque du Soleil? 

2. Cirque du Soleil begint met de opbouw half februari en vertrekt half mei. Het gebied rond 

de Ouderkerkerplas is echter vanaf ongeveer 15 oktober tot ongeveer 15 april gesloten 

vanwege de bescherming van overwinterende vogelsoorten. Vindt u - gezien in het licht van 

natuurbescherming en biodiversiteit - het een goede ontwikkeling als het Cirque du Soleil 

gedurende 10 weken per twee jaar de oevers van de Ouderkerkerplas als locatie gebruikt? 

3. Het Cirque du Soleil heeft een verharde ondergrond nodig. Daarvoor zal er mogelijk een 

skatebaan worden aangelegd. Wat zijn de gevolgen van de aanleg van een skatebaan voor 

de vogels, de flora en voor de waterhuishouding van het gebied rond de Ouderkerkerplas? 

Past een dergelijke vorm van verharding in dit groengebied en zal deze skatebaan ook 

tussen 15 oktober en 15 april gebruikt mogen worden? 
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4. Voor de komst van het Cirque du Soleil moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Is de 

bestemmingsplanwijziging reeds door de commissie ARO beoordeeld? Zo ja, wat was het 

advies van de commissie ARO? Zo nee, heeft de gemeente Ouder-Amstel de 

bestemmingsplanwijziging reeds aan de commissie ARO voorgelegd en wanneer wordt 

deze behandeld? 

 

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 

dagen na binnenkomst, beantwoorden.  


