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Onderwerp

Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen van het raadslid de heer F. van Dalen 
van 31 mei 2010 inzake de conferentie van defensiegerelateerde industrie in 
Amsterdam.

Amsterdam, 18 juni 2010

Aan de gemeenteraad

Inleiding.

In de week van 31 mei 2010 vindt er een conferentie van defensie gerelateerde 
industrie plaats in de Industrieele Groote Club op de Dam. Tijdens deze conferentie 
wordt gesproken over compensatieorders voor Nederland als de Nederlandse 
krijgsmacht orders bij buitenlandse defensie-industrie plaatst. De economische 
betekenis van deze conferentie in tijden van economische crisis kan dan ook moeilijk 
onderschat worden. Daarnaast is de defensie-industrie grote aanjager van 
technologische innovaties. Niet voor niets is een ruime Kamermeerderheid voor de 
Defensie Industrie Strategie en de Maatschappelijke Innovatie Agenda Veiligheid 
waarin een groot aantal ministeries en defensie gerelateerde industrie samenwerken. 
Afgelopen week maakte de International Congress and Convention Association 
bekend dat Amsterdam op de achtste plaats staat van de belangrijkste 
congreslanden, maar gelijktijdig maakte NBTC bekend die plek ernstig bedreigd te 
zien door de toenemende internationale concurrentie.
In Het Parool van 28 mei 2010 is te lezen dat waarnemend burgemeester Asscher 
een onderzoek instelt naar eerder genoemde conferentie. 

Gezien het vorenstaande heeft vagensteller op 31 mei 2010, namens de fractie van 
de VVD, op grond van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van 
Amsterdam, de volgende aanvullende schriftelijke vragen op de schriftelijke vragen 
van de heer Ivens van 28 mei 2010, tot het college van burgemeester en wethouders 
gericht:

1. Is het gebruikelijk dat de burgemeester onderzoek instelt naar conferenties die 
plaatsvinden in Amsterdam? Zo nee, waarom meent de burgemeester nu wel 
onderzoek te moeten instellen?
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Antwoord:
De Burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. Vanuit 
die verantwoordelijkheid is het belangrijk om te weten wat een dergelijke activiteit 
inhoudt en of deze gevolgen kan hebben voor de stad. Een vraag is bijvoorbeeld 
of er daadwerkelijk wapens aanwezig zijn. Dit bleek niet het geval. In onderhavig 
geval heeft de gemeente eveneens getoetst of de conferentie in 
overeenstemming is met wet- en regelgeving. Dit bleek wel het geval.

2. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat de defensie-industrie die 
opereert binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving alsmede 
internationale afspraken behandeld zou moeten worden als iedere industrie? Zo 
nee, welke afwijkende criteria worden dan gehanteerd?

Antwoord:
De defensie-industrie opereert binnen de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 
Daarnaast speelt echter ook de wenselijkheid van een dergelijke conferentie. 
Vanaf 2005 is de lijn van het college dat het houden van dergelijke conferenties 
haaks staat op de Amsterdamse aanpak van agressie en geweld, waarin een 
belangrijk speerpunt is het wapenvrij maken van de gemeente. Het huidige 
college handhaaft deze zienswijze en is dan ook van mening dat het onwenselijk 
is dat deze conferentie in Amsterdam wordt gehouden en zal dit ook aangeven bij 
de betrokken partijen. 

3. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat een goed functionerende 
defensie-industrie ook een bijdrage levert aan vrede en veiligheid, bescherming 
van democratie en internationale rechtsorde en tegengaan van onderdrukking en 
dictatuur?

Antwoord:
Het college richt zich primair op deze doelstellingen binnen de grenzen van de 
stad Amsterdam en stelt dat in dat opzicht de promotie van het wapen in 
algemeen niet beschouwd wordt als bijdrage aan de veiligheid binnen 
Amsterdam. 

4. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat een op voorhand kritische, 
zo mogelijk afwijzende, houding van het stadsbestuur jegens binnen de wet 
opererende conferentieorganisatoren alleen vanwege het karakter van de 
conferentie kan leiden tot een verdere verzwakking van de positie van Amsterdam 
als congres- en conferentiestad?

Antwoord:
Nee, Amsterdam heeft een goede reputatie als congres- en conferentiestad. Bij 
het aantrekken van congressen richten we ons in hoofdzaak op thema’s die bij de 
sterke economische clusters van de stad passen zoals ICT, creatieve industrie, 
life sciences, financiële sector en logistiek.
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5. Is het college bereid zich in te zetten om met groter enthousiasme vanuit 
economisch en innovatief belang en vanuit de gedachte vrede en veiligheid ook 
Amsterdam als gastvrije stad voor dergelijke activiteiten te positioneren?

Antwoord:
Nee. Zoals gezegd richt Amsterdam zich bij het aantrekken van congressen op 
thema’s die goed aansluiten bij het klimaat en sterke clusters van de stad en de 
regio. Amsterdam kan de hiervoor beschikbare middelen maar een keer inzetten. 
We richten ons dus op de congressen waarbij de acquisitie de hoogste kans van 
slagen heeft en waarvan de economische spin-off het grootst is.

Burgemeester en wethouders van Amsterdam

H. de Jong, secretaris L.F. Asscher, waarnemend burgemeester
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