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Vereniging Beethovenstraat/Parnassusweg 
Henriëtte Bosmansstraat 53  1077 XG Amsterdam 

www.irenebuurt.nl  

 
Dagelijks bestuur Stadsdeel Zuid 
Postbus 74019  
1070 BA  Amsterdam  

 

Amsterdam, 17 september 2013  

 
Zienswijze 
evenement Valhalla Festival, dossiernr. 32-752421. 

 
Geacht college,  

Hierbij dienen wij een zienswijze in met betrekking tot de aanvraag met bovenvermeld 
kenmerk voor een evenementenvergunning voor het houden van het evenement 
"Valhalla Festival" op 21 december 2013 en 22 december 2013 van 21.30 uur tot en met 
07.00 uur op de locatie Europaplein 22, 1078 PC Amsterdam.  

Primair 
 
Blijkens de aanvraag worden op het drukste moment van het evenement 25.000 deelnemers 
verwacht. Ingevolge het Evenementenbeleid stadsdeel Zuid 2011, dat op 12 december 
2012 door de burgemeester van Amsterdam is vastgesteld, moeten vergunningaanvragen 
voor grote evenementen (het totaal aantal bezoekers en/of deelnemers bedraagt 2.000 of 
meer) minimaal 24 weken vóór de datum van het evenement worden ingediend. Tevens 
moet het evenement vóór 1 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement 
plaatsvindt, worden gemeld bij het stadsdeel. Aan deze vereisten is niet voldaan. De 
aanvraag is op 30 augustus 2013 ondertekend. Dit is 16 weken vóór de datum van het 
evenement. De aanvrager was op de hoogte van het vereiste van tijdige indiening, althans 
had daarvan op de hoogte moeten zijn. Er is geen reden door de vingers te zien dat de 
aanvraag acht weken te laat is ingediend. Zeker niet nu de aanvraag onvolledig is (zie 
hierna) en bekend is dat er omwonenden zijn die belang hebben bij het geven van een 
zienswijze en het tijdig verkrijgen van een beslissing op bezwaar. Gelet hierop dient de 
vergunning te worden geweigerd. 

 



2 

 

Subsidiair  

De naam van het festival waarvoor vergunning wordt gevraagd, is niet op de aanvraag 
vermeld. Blijkens de bekendmaking op de website van stadsdeel Zuid zou het gaan om een 
festival met de naam “Valhalla Festival”, maar dit blijkt niet uit de aanvraag. De aanvrager 
heeft op het aanvraagformulier bij “Dit betreft een” het hokje aangevinkt met de tekst:  

“Exacte kopie van een evenement dat maximaal een jaar geleden succesvol is gehouden. 
Vul alleen de onderdelen 1 t/m 3 in en vermeld hier de datum dat het evenement gehouden 
werd:” 

Blijkens de tekst “vermeld hier de datum dat het evenement gehouden werd:” dient na de 
dubbele punt de datum van het eerdere evenement te worden ingevuld. De aanvrager heeft 
verzuimd om de datum in te vullen. Hierdoor is voor belanghebbenden niet na te gaan voor 
welk soort evenement een vergunning is aangevraagd. Vorig jaar is weliswaar een 
dancefeest met de naam Valhalla gehouden, maar blijkens de onderhavige aanvraag gaat 
het thans om een festival en niet om een dancefeest. Het hokje voor dancefeest is immers 
niet aangevinkt.  

Gezien het vorenstaande dient de aanvrager erop te worden gewezen dat de aanvraag 
onvolledig is. Wanneer de aanvraag niet tijdig wordt aangevuld, dient deze buiten 
behandeling te worden gelaten. 

Zoals u weet, zijn wij met name beducht voor de geluidsoverlast die evenementen in de 
RAI veroorzaken. Zoals wij al meermalen hebben aangevoerd, zijn de hallen van de RAI 
niet gebouwd om geluid tegen te houden zoals dit wel het geval is bij bijvoorbeeld de 
Heineken Music Hal. Dat de hallen van de RAI niet gebouwd zijn voor muziekfestivals, is 
bevestigd door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in het verweerschrift van 
24 juni 2013 dat deze dienst namens het college van burgemeester en wethouders heeft 
ingediend in de beroepsprocedure van Amsterdam RAI B.V. tegen de ontheffing van de 
geluidsvoorschriften voor de evenementen Thunderdome en Valhalla 2012 
(Rb. Amsterdam, zaaknummer AMS 13 / 2152 WABOA). Op p. 6 van het verweerschrift 
is vermeld: 

“De expositiehallen van het RAI-complex zijn zeer licht uitgevoerd en hebben 
akoestisch gezien een zeer laag isolerend effect. Hoogfrequent geluid wordt in de 
hallen nog iets gedempt, maar de lage frequenties - bassen - worden niet of 
nauwelijks tegengehouden. Dit versterkt eerder het effect bij de omwonenden dat zij 
vooral last van het basgeluid hebben, dan dat dit verminderd wordt ten opzichte van 
een buitenevenement.” 

Indien de aanvraag is bedoeld voor een vergunning voor een dancefeest dat vergelijkbaar is 
met Valhalla 2012, een dancefeest waarvoor veel basgeluid nodig is, zijn wij van mening  
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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 in dat geval immers een 
onevenredige belasting voor het woon- of leefklimaat in de omgeving te verwachten. De 
stadsdeelvoorzitter moet beoordelen of de locatie geschikt is voor het evenement. Alle 
aspecten van mogelijke overlast zijn hierbij door hem te beoordelen. Als het evenement 
anders dan in de aanvraag is vermeld, een dance-event is, zal naar alle waarschijnlijkheid 
sprake zijn van ontoelaatbare geluidsoverlast voor de omgeving. 

Wij verzoeken u om bij Amsterdam RAI B.V. na te gaan of ten behoeve van dit evenement 
ontheffing van de geluidsvoorschriften van de milieuvergunning van 15 december 1999 zal 
worden gevraagd. 

Indien onverhoopt ten behoeve van het evenement ontheffing van de geluidsvoorschriften 
zal worden gevraagd, verzoeken wij u om er bij de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied op aan te dringen dat de conceptontheffing ons tijdig wordt 
toegezonden en dat ons een ruime termijn wordt gegund om een zienswijze in te dienen. 

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                        T. Eernstman 
voorzitter                          bestuurslid 


