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Geachte heer, mevrouw,
De Stichting Lonnekerberg e.o. (StiL) heeft als doel de natuurwaarden op en om de Lonnekerberg te
behouden en zo mogelijk te verbeteren. De Lonnekerberg e.o. wordt gekenmerkt door zeer hoge
natuurwaarden. Zo maakt de Lonnekerberg deel uit van het grootste bolwerk aan boommarters in
Nederland en is het grote aantal soorten vleermuizen dat in het gebied voorkomt zeer bijzonder.
Middels deze brief willen wij u informeren over een grootschalig evenement dat gaat plaatsvinden
op 6 augustus 2016: het AIRFORCEFESTIVAL: http://www.airforcefestival.com/en/airforce-festivalbreaking-sound-barriers/ Dit festival heeft bij de gemeente Enschede een evenementenvergunning
aangevraagd, als ook een omgevingsvergunning ‘afwijking ruimtelijke regels’. Het festival zal
plaatsvinden op een terrein dat is gelegen tussen het compensatienatuurgebied enerzijds en de
Lonnekerberg anderzijds, zie bijgevoegde kaart (bijlage).
De Stichting Lonnekerberg en Landschap Overijssel hebben de gemeente Enschede herhaaldelijk
gewezen op de strikt beschermde soorten die op de Lonnekerberg en de directe omgeving
voorkomen, helaas zonder resultaat. In de bijlage staat een link naar de meest recente brief aan de
gemeente Enschede, waarin wij hebben aangegeven deze ook aan RVO te sturen.
Wij vrezen bij dit AIRFORCEFESTIVAL voor een enorme verstoring van (strikt)beschermde soorten op
de Lonnekerberg, met fatale gevolgen voor de gunstige staat van instandhouding van de zeldzame
soorten. Bij een recente vleermuisinventarisatie in 2015 zijn in het gebied de volgende soorten
aangetroffen: Bechstein vleermuis, Vale vleermuis, Brandtsvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart,
Baardvleermuis, Gewone grootoorvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger, ruige dwergvleermuis en
gewone dwergvleermuis. In de bijlage staat de link waarop het rapport van de
vleermuisinventarisatie is te downloaden.
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Gezien de voortvarendheid waarmee de afdeling vergunningen van de gemeente Enschede de
aanvraag voor dit festival ter hand neemt en gezien de kaartverkoop die voor dit evenement al in
volle gang is (terwijl de genoemde vergunningen nog niet zijn verstrekt). Vrezen we dat hier wordt
aangestuurd op een ‘Fait Accompli’, een voldongen feit. Daarom informeren wij u nu er nog
handhavend kan worden opgetreden.
De natuurwaarden van de Lonnekerberg en de daar voorkomende beschermde soorten in het kader
van de flora- en faunawet worden door bovengenoemd festival in ernstige mate aangetast.
De eerder door RVO afgegeven generieke ontheffing flora en faunawet FF/75C/2013/0434.toek.jb
voor de gebiedsontwikkeling is nadrukkelijk niet van toepassing verklaard op het houden van dit
soort evenementen, dat staat in de ontheffing duidelijk aangegeven. Daarnaast komen er op de
Lonnekerberg en omgeving soorten voor die niet in die flora- en faunawet ontheffing zijn genoemd.
Wij gaan ervan uit dat de organisatie van dit festival: Unity Hardcore BV., directeur E.F. Oosterbaan,
geen ontheffing van de flora- en faunawet voor het houden van bovengenoemd festival bij u heeft
ingediend. Mocht dat wel het geval zijn dan ontvangen wij daarvan graag een afschrift inclusief de
bijgevoegde documenten.
Wij verzoeken u preventief handhavend op te treden, om verstoring van beschermde soorten op de
Lonnekerberg te voorkomen en z.s.m. duidelijk te maken dat dit festival geen doorgang kan vinden.

Hoogachtend,
Stichting Lonnekerberg en omgeving (StiL)

G.J.M. Takkenkamp, voorzitter

M. Witteveen, penningmeester

Bijlagen:
- Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg, Landschap Overijssel 2015
zie http://www.lonnekerberg.nl/wp-content/uploads/2016/02/VleermuisinventarisatieLonnekerberg-verkennend-vleermuisonderzoek-2015.pdf
- Brief aan gemeente Enschede, d.d. 20 juni 2015: http://www.lonnekerberg.nl/wpcontent/uploads/2016/06/brief-BW-20-juni-2016.pdf
- Kaart festival terrein, ligging in de omgeving.
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KAART: Locatie Airforcefestival, ligging in de omgeving

Luchthaven

Natuur
compensatie
gebied

Airforce
festival

Lonnekerberg

3

