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Tauw b.v.
VERZONDEN 22 OKI. 2020

T.a.v.  
Postbus 133
7400 AC DEVENTER

Zaaknummer OD.324342
Behandelaar  
Betreft WnbG verzoek om aanvullende gegevens
Locatie De Noorderlaaik 1, Twiske, gemeente Oostzaan

Geachte ,

U heeft namens Dekmantel bv een vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 2 van de Wet
natuurbescherming (hierna: Wnb) voor een tweedaags muziekfestival in het Twiske. Wij hebben
uw aanvraag op 28 september 2020 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer OD.324342.

Op grond van de aangeleverde stukken concluderen wij dat uw aanvraag niet volledig is waardoor
wij deze aanvraag niet kunnen beoordelen. Op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht
(Awb) stellen wij u in de gelegenheid binnen vier weken na verzenddatum van deze brief om de
informatie aan te vullen en daarbij onderstaande punten in acht te nemen:

Aanvullingen
1. Op het aanvraagformulier heeft u aangegeven dat u een vergunning aanvraagt voor de duur

van 6 jaar. Bij uw aanvraag heeft u het rapport 'Natuurtoets soorten en gebieden Lente
Kabinet 2021 d.d. 15 mei 2020 gevoegd welke enkel toeziet op 2021. Wij verzoeken u aan te
geven of de organisatie van het evenement verschilt tussen de jaren.

2. In paragraaf 4.4.4 van het aangeleverde rapport 'Natuurtoets soorten en gebieden Lente
Kabinet 2021 d.d. 15 mei 2020 geeft u aan dat er eventuele terreinschade op kan treden, 
welke u zult herstellen. Wij verzoeken u inzichtelijk te maken welke terreinschade u voorziet.

3. 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.

4. 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.

5. 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.
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6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. De legenda en notities op de kaart welke is weergegeven in bijlage 1 bij het aangeleverde 
rapport'Natuurtoets soorten en gebieden Lente Kabinet 2021', d.d. 15 mei 2020 zijn niet 
leesbaar. Wij verzoeken u een leesbare versie van dit rapport aan te leveren.

10. Wij verzoeken u meer informatie aan te leveren over de inrichting van het festivalterrein. 
Waar komen bijvoorbeeld de podia en hoe worden de boxen geplaatst. U heeft aangegeven 
geen gebruik te maken van vuurwerk, maar wordt er gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een 
lasershow. Zo ja, waar op het festivalterrein wordt dit gehouden?

11. Wij verzoeken u meer informatie te geven over het festival. U kunt hierbij denken aan de 
(maximale) bezoekersaantallen en start- en eindtijden.

12. Bij uw aanvraag heeft u een Aerius-bijlage gevoegd. Op 15 oktober 2020 is er een nieuwe 
versie van Aerius gereleased. U dient de berekening opnieuw door te rekenen met deze 
nieuwe versie.

13. Bij uw aanvraag heeft u een Aerius-bijlage gevoegd. U dient de ingevulde waarden nader toe 
te lichten. De ingevulde waarden dienen navolgbaar te zijn. Dit mag worden toegevoegd aan 
de reeds aangeleverde natuurtoets of mag in een separaat rapport worden aangeleverd.

Indieningstermijn
Op grond van artikel 4:15 Awb wordt de beslistermijn opgeschort tot de dag waarop de informatie 
door u is aangevuld of de daarvoor gestelde termijn van vier weken is verstreken. Indien u meer 
tijd nodig heeft kunt u binnen de gestelde termijn schriftelijk om een verlenging van de termijn 
verzoeken. Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat wij, indien de gevraagde informatie niet of niet 
tijdig bij ons wordt ingediend, kunnen besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

Als wij de ontbrekende gegevens hebben ontvangen, zullen wij opnieuw bezien of uw aanvraag 
volledig is en beoordeeld kan worden. Het is mogelijk dat wij u tijdens de beoordeling nog 
inhoudelijke vragen stellen.

Overige wetgeving
De aanvraag heeft betrekking op een activiteit waarvoor op grond van andere wet- en regelgeving 
een vergunning of melding nodig is. In het bijzonder willen wij u wijzen op de Wnb 
soortenbescherming. Meer informatie staat op onze website onder het onderdeel Wet 
natuurbescherming: https://www.odnhn.nl/Wet_natuurbescherming/Soortenbescherming.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met   via  of

. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerd
namens deze

/
Afdelingsman

Kopie naar: -  Dekmantel bv, t.a.v.  

.nl


