Amsterdam, 8 februari 2019
Geachte mevrouw/meneer,
Bij deze vraag ik, mede namens Double Value, een voorlopige voorziening ten aanzien
van het uitblijven van de bekendmaking van een van rechtswege gegeven
evenementenvergunning met correspondentienummer Z/18/300583 door de
burgemeester van de gemeente Amsterdam.
U treft bijgaand een kopie van het op 8 februari 2019 ingediende beroepschrift met als
bijlagen onder meer de betreffende aanvraag, de bevestiging van de ontvangst van de
aanvraag alsook de sommatie aan de burgemeester om de van rechtswege verleende
vergunning binnen twee weken bekend te maken. Aan deze sommatie is tot op heden
geen gehoor gegeven.
Spoedeisend belang
Wij hebben een spoedeisend belang. De burgemeester weigert de van rechtswege
verleende evenementenvergunning bekend te maken, omdat de burgemeester deze niet
als zodanig erkent. Inmiddels zijn er vele evenementenvergunningen voor de komende
weken en maanden aangevraagd en zelfs verleend op momenten en locaties waarvoor
wij reeds een evenementenvergunning hebben. Wij kunnen onze eigen evenementen
niet in goede orde organiseren als we geen zekerheid hebben over de beschikbaarheid
van de locaties. Wij hebben er daarom belang bij dat de burgemeester op korte termijn
onze vergunning publiceert en kunnen de behandeling van de hoofdzaak niet afwachten.
Kortsluiting
Graag verzoeken wij u vanuit proceseconomische overwegingen bij de behandeling van
de voorlopige voorziening eveneens uitspraak te doen in de hoofdzaak.
Ik verzoek u om bij het vaststellen van een datum voor de zitting rekening te houden met
de navolgende verhinderingen:
Februari: 12, 14, 18 t/m 21
Maart: 4
Verzoek
Gelet op het voorgaande verzoeken wij u om wij wege van voorlopige voorziening de
burgemeester op te dragen om binnen een week na verzending van uw uitspraak de van
rechtswege verleende evenementenvergunning bekend te maken. Tevens verzoeken wij
u om de burgemeester te veroordelen in de proceskosten en het griffierecht.
Met vriendelijke groet,

R. Suring
Double Value
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