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Enschede, 21 april 2017

Geacht College,
De stichting Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL), gevestigd te Lonneker, gemeente
Enschede, (hierna: StiL) heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken (hierna: de
Staatssecretaris) afgelopen jaar verzocht om wegens (dreigende) overtreding van de Flora- en
faunawet (Ffw) handhavend op te treden teneinde te voorkomen dat op de voormalige vliegbasis
Twente (opnieuw) evenementen zouden worden gehouden en/of andere activiteiten zouden
worden verricht die een verstorende licht- en/of geluidsbelasting op foerageergebieden en/of
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten op of rond de voormalige vliegbasis Twente
veroorzaken. De aanleiding van dit verzoek was vooral, maar niet alleen het Airforce Festival dat
op 6 augustus 2016 op de voormalige vliegbasis Twente is gehouden.
De Staatssecretaris heeft dit verzoek bij besluit van 3 augustus 2016 met kenmerk F2016003330
afgewezen (zie bijlage 1). StiL heeft bij brief van 12 september 2016 bezwaar tegen dit besluit
gemaakt en dit bezwaar vervolgens nog aangevuld met het doel dat alsnog een last onder
dwangsom wordt opgelegd om herhaling van overtredingen te voorkomen. Op 7 december 2016
heeft de hoorzitting in de bezwaarprocedure plaatsgevonden op het Ministerie van Economische
Zaken in Den Haag. De behandeld ambtenaar, de heer Veth, heeft toen aangegeven dat een
ecologisch advies van het Team Advisering Natuurwetgeving van het ministerie zou worden
ingewonnen, voordat op het bezwaar zou worden beslist. Dit team heeft op 13 maart 2017 zijn
advies uitgebracht (zie bijlage 2). Tot op heden is nog geen besluit op het bezwaar genomen.

Per 1 januari 2017 is de Ffw ingetrokken en vervangen door de Wet natuurbescherming (Wnb).
Op grond van art. 9.10 lid 2 Wnb (en de toelichting daarop) zijn de colleges van gedeputeerde
staten van de betreffende provincies per 1 januari 2017 bevoegd op bezwaren betreffende
besluiten op grond van de Ffw te beslissen, tenzij zich een situatie voordoet als bedoeld in art. 7.2
lid 2 Wnb. Aangezien het verzoek om handhaving betrekking heeft op activiteiten die een gebruik
van de luchthaven Twente vormden en deze luchthaven na 1 januari 2017 nog steeds een
militaire luchthaven was, bleef de Staatssecretaris op grond van art. 7.2 lid 2 Wnb in combinatie
met art. 1.3 lid 1 aanhef en onder a sub 3 en/of 4 Besluit natuurbescherming (betreffende militaire
terreinen en militaire luchthavens) bevoegd op het bezwaar te beslissen. Bij besluit van 16 maart
2017 heeft de Minister van Defensie evenwel de militaire status van de luchthaven Twente per 30
maart 2017 ingetrokken (zie Stcrt. 2017, nr. 17305). Dat betekent dat uw College op grond van de
Wnb per 30 maart 2017 bevoegd is te beslissen op het bezwaar van StiL tegen het besluit van 3
augustus 2016 van de Staatssecretaris.
Inmiddels is de beslistermijn voor het nemen van een besluit op het bezwaar van StiL
ruimschoots overschreden. StiL heeft hier tot nog toe geen punt van gemaakt omdat zij het van
groot belang acht dat het besluit op bezwaar zorgvuldig wordt voorbereid en dat de
Staatssecretaris in verband daarmee de gelegenheid had om een gedegen ecologisch advies in
te winnen dat aan het besluit op bezwaar ten grondslag kon worden gelegd. Inmiddels is dat
ecologische advies beschikbaar. Het Team Advisering Natuurwetgeving van het Ministerie van
Economische Zaken heeft immers op 13 maart 2017 een uitgebreid advies uitgebracht. Dit advies
ondersteunt het standpunt van StiL en laat geen andere conclusie toe dan dat het bezwaar
gegrond is.
Gezien het voorgaande verzoekt StiL uw College binnen twee weken een besluit op het bezwaar
tegen het besluit van 3 augustus 2016 te nemen. StiL heeft overigens begrepen dat de
Staatssecretaris reeds een concept voor het besluit op bezwaar gereed heeft, zodat het voor uw
College mogelijk moet zijn om op basis van de voorbereidingen door het ministerie thans op zeer
korte termijn een besluit op het bezwaar te nemen. Voor de goede orde wijst StiL erop dat
onderhavige brief een ingebrekestelling in de zin van art. 4:17 en art. 6:12 Algemene wet
bestuursrecht is. Indien uw College niet binnen twee weken een besluit op bezwaar neemt en
bekendmaakt, zal beroep wegens niet tijdig beslissen bij de rechtbank worden ingesteld. De
reden hiervoor is dat het voornemen bestaat om binnen afzienbare tijd opnieuw een Airforce
Festival te organiseren op de voormalige vliegbasis Twente.

Met vriendelijke groet,

D.G.J. Sanderink
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Bijlagen:

1. Besluit van 3 augustus 2016 met kenmerk F2016003330
2. Ecologisch advies van 13 maart 2017 van het Ministerie van Economische Zaken
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