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Betreft: zienswijze
Dossier 32-930442: Neonsplash in de nacht van 8 op 9 november 2014.

16 oktober 2014
Mijne Heren,

De Vereniging dient een zienswijze in met betrekking tot bovengenoemd evenement op grond van de
volgende overwegingen.

Aanvraagprocedure:
Van 6-20 oktober 2014 ligt bovenstaande “aanvraag”, dwz “vooraankondiging evenement” ter inzage.
De vooraankondiging voor dit nachtfeest voor 14.000 gasten werd op 23 juli 2014 te laat ingestuurd, maar
toch ter inzage gelegd, wel met de waarschuwing dat de aanvraag afgewezen kan worden.
Deze 10-weken vooraankondiging had direct geweigerd moeten worden omdat 24 weken voorschrift is.
Er ontbreken twee hoofdstukken aan het dossier.
Een rechtsgeldige ondertekende aanvraag ontbreekt.

Geluidsniveau:
“Rekeninghouden met de toegestane geluidsnormen zoals bepaald in de milieuvergunning van de RAI”
zonder dB(A) en dB( C)norm is te vrijblijvend.
Voor alle RAI-hallen is voor een nachtfeest ontheffing met daaraan verbonden geluidsnormen nodig.
Ook al is het kort dag, deze ontheffing zal naast de vergunning aangevraagd en verleend moeten worden.
De ODNZKG verleent jaarlijks 4 ontheffingen, inclusief Koningsdag, waaronder twee voor een nachtelijk
dance evenement.
Na het Kings en ACE nachtconcert op 17 oktober is dit het tweede nachtconcert, waarmee de mogelijkheid
voor een nachtconcert in de kerstperiode vervalt.
Er zal een keuze moeten worden gemaakt.
Tijdens de hoorzitting INC op 11 september 2014 werd door de vertegenwoordiger van de gemeente het
volgende toegezegd:
“Tot slot wordt opgemerkt dat voor toekomstige aanvragen voor evenementen op P15 of IN DE DIRECTE
OMGEVING op dat moment een belangenafweging zal worden gemaakt, waarbij ervaringen naar
aanleiding van onderhavig evenement en andere evenementen/bouwwerken in de buurt zal worden
meegewogen”.

Dit lijkt een loze opmerking gezien het feit dat:
# er drie aanvragen liggen voor nachtfeesten die binnen 10 weken gepland zijn;
# het advies voor Valhalla 2013 ondanks toezegging op 25-9-2014 uitblijft;
# en het INC-advies naar latere datum is verschoven.

Milieu effecten
“UDC zal zorgdragen voor het verwijderen van de met verf besmeurde vloerbedekking”.
“Thousands of liters of neon-paint”.
In de milieuvergunning staat de grootst mogelijke bescherming van het milieu centraal.
De RAI adverteert trots dat 1632 zonnepanelen de stad duurzamer maken.
Naast geluidsoverlast zorgt dit feest voor 14.000 gasten ook voor meer afval, watergebruik, extra
verkeersbewegingen en dit keer ook voor de verspilling van en vervuiling met duizenden liters neon verf .

Conclusie:
Als dit soort feesten al gehouden moet worden horen ze niet thuis in een stedelijke omgeving.
Aangezien wij 3 nachtfeesten binnen 10 weken niet zullen accepteren dient u daarin een keuze te maken.
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