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VERZONDEN 0 6 APR. 2021

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) vooreen tweedaags muziekfestival in hetTwiske. Wij hebben
uw aanvraag op 28 september 2020 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer OD.324342.

U heeft reeds aanvullende stukken toegezonden. Wij hebben enkele vragen over de toegezonden
onderbouwing van de AERIUS berekening.

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. U heeft aangegeven geen onderscheid te maken tussen emissie tijdens typische belasting en 

stationair draaien, omdat uw inziens de emissie tijdens stationair draaien vrijwel op hetzelfde
niveau is als tijdens typische belasting.
Voor STAGE IV met een vermogen van 75, geldt echter een emissiefactor van 3,086777 voor
belast en 10 voor onbelast. Hiermee is de emissie tijdens stationair draaien hoger dan tijdens
belasting. Zodoende dient u bij dit type een onderscheid te maken tussen stationair draaien en
belasting. Enkel wanneer de emissiefactor bij belasting hoger is dan bij stationair draaien, 
kunt u er voor kiezen om het stationair draaien niet mee te nemen. U gaat dan uit van een 
worst-case scenario, omdat u voor stationair draaien de hogere emissiefactor neemt. U dient
de berekening aan te passen, waarbij u stationair draaien ten minste meeneemt bij de
bronnen waarbij de emissiefactor bij stationair draaien hoger is dan bij belasting. Hierbij willen
wij meegeven dat voor materieel dat niet stationair draait, hierbij 100% belasting gebruikt kan
worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aggregaten welke enkel aanstaan wanneer zij 
daadwerkelijk gebruikt worden. U dient dit dan in uw onderbouwing aan te geven.

2. U dient aan te geven uit welk jaartal de mobiele werktuigen komen.
3. Voor de auto's welke de bezoekers komen brengen, bijvoorbeeld taxi's en kiss and ride, gaat u 

er vanuit dat deze niet in file rijden. Bij een festival komen de bezoekers vaak rond hetzelfde
tijdstip aan, wat leidt tot filevorming. Wij verzoeken u te onderbouwen hoe u dit voorkomt of u 
dient de berekening aan te passen.

Postbus 2095,1620 EB Hoorn (/ M odnhn.nl

Zaaknummer: OD.324342 Pagina 1 van 2



4. U heeft aangegeven uit te gaan van 16.000 bezoekers per dag, in totaal 32.000 bezoekers. U 
geeft aan te verwachten dat 4% (1.280) bezoekers naar het festival komen lopen en dat 58%
(18.560) bezoekers met de fiets naar het festivalterrein komen, waarbij deze wijze van 
vervoer niet leidt tot stikstofdepositie. U baseert deze getallen op het Mobiliteitsplan
Lentekabinet 2021, Versienummer 1.0 Datum 17-11-2020. Wij verzoeken u dit plan te
overleggen als onderbouwing voor de gekozen waarden.

5. Wij verzoeken u bij het aantal vervoertuigbewegingen in te gaan op personeel, artiesten en 
leveranciers welke bij het festival aanwezig zijn. De verkeersbewegingen van het personeel en 
de artiesten met hun crew lijken niet meegenomen te zijn in het aantal vervoersbewegingen.
Tevens verzoeken wij u in te gaan of bij de op- en afbouw enkel rekening is gehouden met de
op- en afbouw van het festival voor en na het evenement, of ook met eventuele op- en
afbouw tijdens het evenement, bijvoorbeeld door artiesten welke eigen attributen meenemen 
voor hun shows, of dat dit type activiteiten tijdens uw festival niet voorkomt.

6. In het rapport Stikstofdepositie-onderzoek Lente Kabinet 2021, d.d. 11 december 2020 is
aangegeven dat op elk van de evenementdagen 16.000 bezoekers naar het festival komen, 
met in totaal 32.000 bezoekers. In de reactie vragen omgevingsdienst is aangegeven dat het
maximale bezoekersaantal 20.000 is. Wij verzoeken u deze tegenstrijdigheid nader toe te 
lichten.

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.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met   via of

. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
namens dezen,

Afdelingsmanager Regulering Leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Dit document is automatisch gegenereerd en daarom niet ondertekend.
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