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U gebruikt de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) als bron voor het uitsluiten van
broedgevallen, bijvoorbeeld van de roerdomp. Wij willen u er op wijzen dat de NDFF niet
gebruikt kan worden om soorten uit te sluiten. Immers, het ontbreken van waarnemingen kan
ook worden veroorzaakt door het ontbreken van waarnemers op deze locatie. Wij verzoeken u
dit aan te passen en waar u de NDFF gebruikt om soorten uit te sluiten, de aanwezigheid
nader te bezien.

Antwoord:

Wij hebben niet uitsluitend NDFF gebruikt. Zoals in paragraaf 1.4 staat toegelicht is de mogelijke

aanwezigheid van soorten bepaald aan de hand van:

• Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (zie ook H7)

• Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)

• Eerder uitgevoerde natuuronderzoeken (Anteagroup, 2016, 2017, 2018 en 2019)

• Natuurkaart van Tauw (https://www.tauw.nl/op-welk-terrein/ecologie/ecoviewer.html)

• Een oriënterend veldbezoek op 17 februari en 13 maart 2020

NDFF is daarom als aanvulling geraadpleegd en niet als enige bron, aanvulling is niet nodig.

U maakt in uw rapport gebruik van kaartmateriaal uit het Natura 2000 beheerplan Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld en Twiske 2016-2022 voor inzicht in de broedlocaties van vogels. 
Deze kaarten zijn echter meer dan 4 jaar oud, waardoor de informatie mogelijk achterhaald is. 
Wij verzoeken u inzicht te geven in recentere gegevens.

Antwoord:

Zoals hiervoor staat toegelicht hebben we meerdere bronnen gebruikt niet uitsluitend NDFF en

niet uitsluitend het beheerplan. Het beheerplan is echter nog steeds vigerend en kader stellend

voor het Natura 2000-gebied en daarmee een belangrijke bron voor dit onderzoek. Aanvulling is

niet nodig.
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In het aangeleverde rapport'Natuurtoets soorten en gebieden Lente Kabinet 2021', d.d. 15 
mei 2020 heeft u aangegeven dat er geen broedlocaties van de roerdomp bekend zijn in de 
directe omgeving (500 meter) van het festivalterrein. In de NDFF is echter in 2019 en 2020 
waarnemingen bekend van roerdompen in de directe omgeving van het plangebied met het 
gedrag 'baltsend/zingend'. Balts en zang kan wijzen op nesten of territoria. Wij verzoeken u 
hier nader op in te gaan.

Antwoord: Alleen het mannetje van de roerdomp roept. Vaak op een voor vrouwtjes makkelijk te 
vinden locatie. De vrouwtjes worden door de roep aangetrokken, paren en gaan dan op afstand 
van de baltslocatie broeden. Het nest kan zich op meer dan een kilometer afstand van het 
roepende mannetje bevinden. Belangrijker echter is dat de conclusies in onze rapportage hierdoor 
niet zullen veranderen. De roerdomp broedt in dichte moerasvegetaties. Deze worden niet 
betreden en een effect door geluid treedt niet op. Of de roerdomp nu op 500 meter of 1 kilometer 
afstand broedt. Aanpassing is daarom niet nodig.

U bent voornemens een muziek festival plaats te laten vinden, waarbij geluid verder draagt 
dan het festivalterrein. Wij verzoeken u derhalve de geluidsbelasting door het festival 
inzichtelijk te maken in het gebied, waardoor inzichtelijk is tot op welke afstand er verstoring 
van doelsoorten plaats kan vinden. Wij verzoeken u dit op kaartmateriaal inzichtelijk te 
maken.

Antwoord: wij zien niet in op welke manier dit tot een verstoring met een blijvend effect kan leiden. 
Alle wetenschappelijke literatuur over een tijdelijke geluidverstoring wijzen het tegendeel uit. Dit 
staat ook in het rapport toegelicht, de omgevingsdienst gaat daar niet op in. Graag zien wij een 
rapport of onderbouwing die onze conclusies en de wetenschappelijke literatuur waarop deze is 
gebaseerd tegenspreekt. Ook monitoringen tijdens festivals bevestigen tot nu toe de resultaten 
van onderzoek naar tijdelijke geluidsverstoring bij broedende vogels.

Eén van de punten waarop u aangeeft dat effecten zijn uitgesloten, is de tijdelijke aard van 
het festival. De opbouw van het festival, zijnde 7 dagen, het festival zelf van 2 dagen en de 
afbouw van het festival, zijnde maximaal 4 dagen, lijdt echter tot een verstoringsperiode van 
circa 13 dagen, waarbij met name het festival gedurende een lange periode van de dag 
verstorend kan werken. Deze gehele periode valt binnen het kwetsbare broedseizoen van de 
doelsoorten. Wij verzoeken u nader te onderbouwen waarom deze periode van 13 dagen 
kortdurend is, of het rapport aan te passen.

Antwoord: de op- en afbouwwerkzaamheden zijn niet te vergelijken met de mogelijke verstoring 
tijdens de festivaldag. Het vindt bovendien plaats in een zeer intensief gebruikt recreatiegebied. 
Het is daarom niet zo dat er opeens 13 dagen activiteiten plaatsvinden in een verder onverstoord 
gebied. De aanwezigheid van mensen, honden etc. zorgen er in de reguliere situatie al voor een 
menselijke invloed. Bovendien heeft al jaren een festival in het gebied plaatsgevonden en dit heeft 
niet geleid tot schade aan de doelen. Aanpassing is niet nodig.
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Het aangeleverde rapport'Natuurtoets soorten en gebieden Lente Kabinet 2021', d.d, 15 mei 
2020 richt zich op het festival terrein en de toegangsweg naar het festival. Op basis van 
bijlage 1 bij de toetsing blijkt echter dat er ook op andere locaties dan weergegeven in figuur 
2.1 activiteiten plaatsvinden, zoals parkeren. Wij verzoeken u tevens op de effecten van deze 
activiteiten in te gaan.

Antwoord: Figuur 2.1 laat inderdaad alleen het festivalterrein zien. In paragraaf 2.2 (beoogde 
ontwikkeling) staat wel: “Voor het festival worden twee parkeerplaatsen, een pendelbussen 
locatie, een kiss & ride locatie, parkeerplaatsen voor fietsers en een afzetplek voor taxi’s ingericht 
buiten het festivalterrein, een kaart van de verkeersmaatregelen is opgenomen in bijlage 1".

Onderstaand de toetsingen voor de belangrijkste soortgroepen voor parkeerplaatsen e.d. Het is 
beschreven, ook in de conclusie. Mogelijk dat de afbeelding van het festivalterrein verwarring kan 
veroorzaken. Alleen bij soortgroep reptielen worden de parkeerplaatsen en in en uitroomroutes 
niet expliciet benoemd, maar wel het habitat van de ringslang (die komt dus niet voor op een 
parkeerplaats).

Grondgebonden zoogdieren
“De bosschages grenzend aan de parkeerplaatsen en langs de in- en 
uitstroomroutes herbergen ook potentieel geschikte verblijfplaatsen voor boommarter. Er worden 
geen bomen gekapt waardoor fysieke aantasting van een potentiële verblijfplaats is uitgesloten. 
Daarnaast zijn maatregelen nodig om verstoring tijdens de kwetsbare periode van een nest te 
voorkomen, zo mogen bosschages niet worden betreden door het publiek en mogen de 
bosschages niet worden aangelicht door kunstlicht van het festival, parkeerplaatsen en in- en 
uitstroomroutes".

• Hiervoor geldende maatregelen opgenomen in paragraaf 3.5.1.

Vleermuizen:
“In het plangebied, de parkeerplaatsen en in- en uitstroomroutes hier om heen zijn in de 
bosopstanden in en rondom het plangebied holten aangetroffen die mogelijk geschikt zijn als 
verblijfplaats voor boombewonende vleermuizen"

• Hiervoor geldende maatregelen opgenomen in paragraaf 3.5.2.

Jaarrond beschermde nesten:
• “De parkeergebieden en in- en uitstroom routes zijn niet geïnventariseerd op het 

voorkomen van jaarrond beschermde nesten. Hier komen mogelijk potentieel jaarrond 
beschermde nesten voor. Hoewel deze nesten een ander type bescherming hebben, is 
het effect van een festival op deze nesten volledig vergelijkbaar met algemene 
broedvogels. Het gaat om een tijdelijke verstoring. Voorafgaand aan het festival dienen 
deze locatie meegenomen te worden in de broedvogelcontroles"
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