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Zienswijze EVE/0293/10 - Amsterdam RAI - evenement In Qontrol 2010
Geachte heren,
Hierbij dienen wij onze zienswijze in bij de aanvraag met bovenvermeld kenmerk voor het
dance-event In Qontrol 2010 van zaterdag 17 april tot zondag 18 april 2010, 07.00 uur in
Amsterdam RAI.
De aanvraag zoals deze ter inzage lag op het stadsdeelkantoor was zeer onvolledig. Het
opgestelde vermogen van de muziekinstallatie was niet ingevuld. Er waren geen
bouwtekeningen toegevoegd. Ook de situatieschets en de gebruikelijke beschrijving van de
organisatieopzet ontbraken. Op deze wijze kunnen wij niet goed beoordelen welke overlast
dit evenement zal geven en welke maatregelen worden voorgesteld om de overlast binnen
de perken te houden. Hierdoor is het indienen van een zienswijze niet goed mogelijk. Wij
verzoeken u de volledige vergunningaanvraag ter inzage te leggen en ons toe te zenden en
een nieuwe termijn voor het indienen van zienswijzen vast te stellen.
Vooruitlopend hierop merken wij het volgende op.
Zoals u weet zijn wij met name beducht voor de geluidsoverlast die dit evenement zal
veroorzaken. Wij wijzen er in dit verband op dat de RAI niet gebouwd is om geluid tegen
te houden zoals dit wel het geval is bij bijvoorbeeld de Heineken Music Hal. Daarom
dienen dergelijke dance-events naar onze mening alleen in de RAI te worden toegelaten
indien het geluidsniveau zodanig wordt beperkt dat bewoners in de omgeving van de RAI
niet uit hun slaap worden gehouden. In ieder geval dient het maximaal toegestane
geluidsniveau zoals vermeld in de milieuvergunning van Amsterdam RAI van 15 december
1999 te worden gehandhaafd.
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Doorgaans is bij de vergunningaanvraag een externe organisatieopzet gevoegd waarin is
vermeld dat het maximale geluidsniveau, zoals dat is bepaald in de milieuvergunning van
Amsterdam RAI, bepalend zal zijn voor het niveau dat tijdens het evenement wordt
gehanteerd.
Wij verzoeken u om bij de aanvrager na te gaan of ten behoeve van dit dance-event
ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning zal worden gevraagd.
Indien onverhoopt ten behoeve van het evenement ontheffing van de geluidsvoorschriften
van de milieuvergunning van Amsterdam RAI zal worden gevraagd, verzoeken wij u om te
bewerkstelligen dat de conceptontheffing ons tijdig wordt toegezonden, opdat wij in de
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze in te dienen. Tevens verzoeken wij u er bij
de wethouder milieu op aan te dringen dat de ontheffing niet, zoals in het verleden vaak het
geval was, pas enkele dagen voor het evenement wordt verleend, omdat dit het verkrijgen
van een eventueel noodzakelijke voorlopige voorziening onredelijk bemoeilijkt.
Van belang is, gezien de geluidsoverlast bij vorige evenementen door lage tonen (bas), dat
voor alle hallen, dus ook de Parkhal, de norm voor basgeluid op maximaal 115 dB(C) zal
worden gesteld en dat deze norm wordt gehandhaafd. Gezien het feit dat gebleken is dat de
wethouder milieu van de centrale stad geen boodschap heeft aan verzoeken van de buurt en
van de stadsdeelvoorzitter om de norm voor basgeluid in de Parkhal op maximaal
115 dB(C) te stellen, menen wij dat u de vergunning dient te weigeren op grond van artikel
2.43 aanhef en onder f Algemene Plaatselijke Verordening 2008. Van het evenement is
immers een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te
verwachten. Wij herinneren u aan het dance-event In Qontrol 2008 dat gehouden werd op
19 april 2008. Door de onderhavige aanvraag dreigt een herhaling van deze catastrofale
nacht. De klachten over geluidsoverlast in deze nacht hebben uitgebreid in de kranten
gestaan.
In de evenementenvergunning voor In Qontrol 2009 heeft de stadsdeelvoorzitter
overwogen dat geluidsoverlast geen weigeringsgrond kan zijn voor de evenementenvergunning, omdat de bevoegdheid tot het stellen van geluidsvoorschriften bij het college
van B en W ligt en dat sprake zou zijn van misbruik van bevoegdheid als de evenementenvergunning door hem zou worden geweigerd op grond van een onevenredige belasting
voor het woon- of leefklimaat als gevolg van geluidsoverlast. Wij zijn het niet eens met
deze stelling. De stadsdeelvoorzitter moet beoordelen of de locatie geschikt is voor dit
evenement. Alle aspecten van mogelijke overlast zijn hierbij door hem te beoordelen. Het
evenement is een dance-event en bekend is dat voor de hierbij ten gehore te brengen
muziek een toelaatbare geluidsbelasting van 118 dB(C) nodig is; minder wordt te weinig
geacht voor een dance-event. Aangezien de RAI niet is gebouwd voor een dergelijke
geluidsbelasting en herhaaldelijk is gebleken dat omwonenden zeer ernstige overlast van
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het geluid ondervinden, dient de evenementenvergunning te worden geweigerd. De
omstandigheid dat B en W ontheffing van de geluidsnormen die zijn opgenomen in de
milieuvergunning kunnen verlenen indien de evenementenvergunning niet wordt
geweigerd, doet aan een en ander niet af.
Conclusies
De aanvraag is onvolledig. Terinzagelegging dient opnieuw plaats te vinden, nadat de
aanvraag is aangevuld.
Van het evenement is een onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de
omgeving te verwachten. Wij verzoeken u de aanvraag te weigeren.
Mocht u de vergunning ondanks onze bezwaren verlenen, dan verzoeken wij u zowel in de
Rivierenbuurt als in de Prinses Irenebuurt een bewonersbrief te verspreiden, met
vermelding van klachtennummers.
Hoogachtend,

J.E. Shaya
voorzitter

D. van Mourik
penningmeester
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