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ONDERWERP 

Beslissing op bezwaar 

Geachte mevrouw Dunhof-Lampe en heer Sanderink, 

Namens de Stichting Lonnekerberg en Omgeving en de Stichting Het Overijssels Landschap 
hebt u bezwaar gemaakt tegen twee besluiten van 26 juli 2016. 
In het besluit van burgemeester en wethouders (V-2016-3041) is een omgevingsvergunning 
verleend voor het gebruik van het perceel Vliegbasis Twente 1 — De Strip in strijd met het 
bestemmingsplan, te weten voor het houden van het Airforce Festival op 6 augustus 2016. 
In het besluit van de burgemeester (V-2016-2749) is een evenementenvergunning verleend 
voor het houden van het Airforce Festival op 6 augustus 2016 tussen 12.00 en 24.00 uur op 
een gedeelte van het perceel van de voormalige Vliegbasis Twente. 
In een gezamenlijke besluit van burgemeester en wethouders en de burgemeester - elk voor 
zover het zijn bevoegdheid betreft - van 2 augustus 2016 is een omgevingsvergunning verleend 
voor het gebruik van het perceel Vliegbasis Twentel — De Strip in strijd met het 
bestemmingsplan, te weten voor de opbouw van het Airforce Festival op de dagen 1 tot en met 
6 augustus 2016, en is de motivering van de beide besluiten van 26 juli 2016 gewijzigd. 
Op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft het bezwaar van 
rechtswege mede betrekking op het besluit van 2 augustus 2016. 
In deze brief leest u ons besluit naar aanleiding van uw bezwaar. 

Besluit 
Wij hebben besloten - burgemeester en wethouders en de burgemeester elk voor zover het zijn 
bevoegdheid betreft - het bezwaar ongegrond te verklaren en het verzoek om vergoeding van 
kosten af te wijzen. 
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Gevolgde procedure 
Wij hebben uw bezwaar voor advies aan de Commissie Bezwaarschriften voorgelegd. 
De commissie heeft uw bezwaar op 25 oktober 2016 in een hoorzitting behandeld. 
U en uw cliënten hebben van de commissie de gelegenheid gekregen om het bezwaar in de 
hoorzitting nog eens toe te lichten. 
De commissie heeft op 24 november 2016 een advies aan ons uitgebracht. 
Na kennisneming van het advies en van de andere stukken in deze zaak hebben wij - elk voor 
zover het zijn bevoegdheid betreft, dat wil zeggen het college van burgemeester en wethouders 
voor wat betreft de omgevingsvergunningen en de burgemeester voor wat betreft de 
evenementenvergunning - besloten het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Wij zijn het eens met het advies van de commissie en nemen dat advies over. De overwegingen 
in het advies en de overwegingen in ons tijdens de procedure ingediende verweerschrift maken 
deel uit van dit besluit op het bezwaar. In de overwegingen in het advies en in ons 
verweerschrift staat wat de redenen zijn voor onze beslissing. Een kopie van het advies en van 
ons verweerschrift zenden wij als bijlagen mee. 

Wat betekent dit? 
De besluiten waartegen bezwaar is gemaakt blijven ongewijzigd in stand. Dat betekent dat de 
verleningen van de omgevingsvergunning van 26 juli 2016, de evenementenvergunning van 26 
juli 2017 en de aanvullende omgevingsvergunning van 2 augustus 2016 gehandhaafd blijven, 
met inbegrip van de in het besluit van 2 augustus 2016 opgenomen wijziging van de motivering 
van de beide besluiten van 26 juli 2016. 

Niet eens met ons besluit? 
Als uw cliënten het niet eens zijn met dit besluit kunnen zij daartegen op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht in beroep gaan. Zij moeten dan binnen zes weken na de datum van deze brief 
een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB ZWOLLE. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website enschede.nl, onder 
digitaal loket en dan onder beroepschrift indienen. 
Via de website loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht  kan men digitaal beroep instellen. Daarvoor 
moet men wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde 
site voor de precieze voorwaarden. 

Informatie 
Voor vragen over deze brief of over de afhandeling van het bezwaar kunt u contact opnemen 
met de heer B.A.J. Timmer. Zijn telefoonnummer is 053-4818171. 
Voor inhoudelijke vragen over de verlening van de omgevingsvergunningen kunt u contact 
opnemen met mevrouw I. Willemsen. Haar telefoonnummer is 053-4815218. 
Voor inhoudelijke vragen over de verlening van de evenementenvergunning kunt u contact 
opnemen met mevrouw B. Steenhuis. Haar telefoonnummer is 053-4815409. 

Hoogachtend, 	
f 

Burgemeester en 	ers van Enschede, 	 Burgemeester van Enschede, 
namens dezen, 

` 	 - 
/. r. 

J. van Agteren 	 dr. G.O. van Veldhuizen 
Wethouder Noord, Leefomgeving, Verkeer, 
Recreatie &Toerisme 

Bijlagen: 
- advies Commissie Bezwaarschriften d.d. 24 november 2016 
- verweerschrift d. d. 14 oktober 2016 


