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Burgemeester van Amsterdam 
t.a.v. Directie Juridische Zaken 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 
 
Halfweg, 30 juli 2018 
 
Betreft: Evenementenvergunning; het houden van het eendaagse muziekevenement Solstice 
in ruigoord; kenmerk NW18-00472-UIT-18-02680 
 
 
Geachte burgemeester, 
 
 
Ondergetekende vertegenwoordigt als woordvoerder van GEEN N1 de volgende 
bewonersverenigingen: 
 

• Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg,  

• Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude,  

• Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg,  

• Tuinpark Groote Braak, 

• Belangenvereniging Huurders Woonwagenlocatie Wethouder van Essenweg, 

• Belangenvereniging Westerwatering en Houtwerf, 

• Dorpscontact Westzaan,  

• Belangengroep Nauerna, 

• Bewonersgroep HoogTijD, 

• Bewoners Oude Haven, Bewoners Westzaan, 

• Bewoners/belangenvereniging Westzanerdijk 

• Kontakt Milieubeheer Zaanstreek 
 

en maakt namens hun en op persoonlijke titel als omwonende, bezwaar tegen het verlenen 
van bovengenoemde evenementenvergunning en wel op de volgende gronden.  
 
De vergunning is pas na het festival gepubliceerd. Omwonenden waren niet op de hoogte 
dat er weer festivals geprogrammeerd mochten worden in Ruigoord. De mogelijkheid om 
vooraf bezwaar te maken is belanghebbenden hiermee ontnomen. 

 
De vergunning loopt tot 23:00 uur maar wij stellen vast dat: 

• Regel 90 stelt dat er tussen 23:00 en 01:00 toch nog 65 dB(C) wordt toegestaan 

• Regel 94 stelt dat er om (na?) 01:00 uur geen geluidsversterkende apparatuur 
gebruikt mag worden of versterkte muziek mag worden afgespeeld.  

 
We stellen vast dat het festival de hele nacht is doorgegaan zoals de organisator zelf ook al 
aangaf op https://www.ruigoord.nl/evenementen/solstice-2/. Tot 01:00 uur bleef de 
geluidsoverlast onveranderd gelijk als eerder op de avond. Pas na 01:00 nam het geluid af 
maar bleef het bij omwonenden binnenshuis goed hoorbaar. De definitieve versie van de 
beleidsregel ‘Geluidbeleid voor evenementen in Amsterdam’ is hier heel duidelijk 
over: 'Evenementen met een dance-achtig muziekprofiel worden op voorhand uitgesloten 
van de ruimere eindtijd vanwege de continue aard en de mate van de belasting.’  Daarnaast 
sluit de APV eindtijden op een doordeweekse dag na 23:00 uur uit.  
 
Het geluidsplan is van Landjuweel 2017 dus dateert van voor het huidige evenementenbeleid 
en sluit hier dan ook niet bij aan. Bovendien is het bestemd voor een ander festival waarmee 
het niet aansluit bij Solstice. 

https://geenn1.nl/
https://www.ruigoord.nl/evenementen/solstice-2/
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Er worden divers controles verplicht gesteld in de vergunning maar de verplichting tot het 
uitvoeren van controlemetingen van het geluid ontbreekt in de vergunning. Inmiddels weten 
we dat deze dan ook niet zijn uitgevoerd. Ondanks de diverse meldingen van 
geluidsoverlast. 
 
De 5 minutenmetingen zoals genoemd in regel 95 van de vergunning zijn in strijd met het 
nieuwe evenementenbeleid. Hierin wordt 3 minuten gesteld. 
 
 
Wij zijn van mening dat wij redenen hebben om ondanks dat dit festival reeds heeft 
plaatsgevonden, bezwaar te maken tegen de verleende vergunning om zo het stadsdeel 
formeel aan te spreken op haar functioneren in strijd met de termijn voor 
vergunningverlening, in strijd met het evenementenbeleid en naar onze mening ook met een 
gebrek aan zorgvuldigheid waardoor omwonenden benadeeld zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
   
 
 
Actiegroep GEEN N1 is een samenwerking van een aantal bewoners van Halfweg Noord, de 
Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg, Bewonersvereniging Zijkanaal F Halfweg, Tuinpark Groote Braak, 
Belangenvereniging Eigenaren Droompark Spaarnwoude, Woonwagenlocatie Wethouder van 
Essenweg en zes bewonersinitiatieven uit Zaanstad (Belangenvereniging Westerwatering en 
Houtwerf, Dorpscontact Westzaan, Belangengroep Nauerna, Bewonersgroep HoogTijD, Bewoners 
Oude Haven, Bewoners Westzaan, Bewoners/belangenvereniging Westzanerdijk) plus de vereniging 
Kontakt Milieubeheer Zaanstreek. 
 

 


