Geachte mevrouw Willemsen, Beste Isabelle,
Zoals verzocht stuur ik bij deze de aanvullende zienswijzen op de gestelde vragen. Om antwoord te geven
op de vraag of de aangetroffen vleesmuizen worden gestoord, hebben wij Tauw dit vraagstuk laten
beoordelen. Om hen een accuraat beeld te schetsen hebben wij dB Control een geluidscontouren kaart
laten maken om een helder beeld te schetsen over de daadwerkelijke belasting van de omgeving. De
bestanden „analyse geluid voor Lonnekeberg” en „I003-1240874AIH-V01” beantwoorden de vraag
omtrent vleermuizen.
Het document „beoordeling berm Airforce festival” geeft antwoord op de vraag over de onverharde
stukken.
Ik vertrouw erop hiermee aan te tonen dat het houden van Airforce Festival mogelijk is, mochten er
vragen zijn ben ik uiteraard te allen tijde bereik deze te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Eric van Oosterbaan
06-14318884

Van: , "I. (ENS-DF-OR-BV-TBM)" <I.Willemsen@enschede.nl>
Datum: maandag 11 juli 2016 12:52
Aan: Eric van Oosterbaan <eric@absolutelyfresh.nl>
Onderwerp: Spoed : volledigheid gegevens airforcefestival
Geachte heer Van Oosterbaan,
Uw aanvraag omgevingsvergunning voor het Airforcefestival op De Strip hebben wij op 10 juni 2016
ontvangen. Hierover deel ik u het volgende mee.
In het natuurgebied de Lonnekerberg en directe omgeving zijn 11 soorten vleermuizen vastgesteld
(Vleermuisinventarisatie Lonnekerberg 2015) waaronder de zeldzame bechsteinsvleermuis en de
Vale vleermuis.
Het gaat hier om zeldzame en strikt beschermde soorten. In een rapport van Sovon (Beoordeling
geluidseffecten alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op broedvogels en vleermuizen,
2016/12, Sierdsema en Jansen) opgesteld t.b.v. de mer voor het nieuwe bestemmingsplan voor o.a.
De Strip staat aangegeven dat er een negatief effect optreedt op het terreingebruik en foerageer
efficiëntie bij verstoring door geluid.
Bij de beoordeling van uw aanvraag hebben wij geconstateerd dat u geen ontheffing van de Flora –
en faunawet heeft aangevraagd bij c.q. heeft verkregen van de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO) voor het evenement. Ook de eigenaar van het terrein heeft geen ontheffing op
grond van de Flora- en faunawet voor het organiseren van evenementen. Op grond van artikel 75 van
de Flora- en faunawet moet een aanvrager van een omgevingsvergunning in de aanvraag
omgevingsvergunning aangeven dat er mogelijkerwijs sprake is van overtreding van de Flora en
faunawet, zodat het bevoegd gezag (in dit geval de gemeente) een zogenaamde Verklaring Van Geen
Bedenkingen kan aanvragen bij de RVO. Dit hoeft niet wanneer aanvrager in de aanvraag heeft
aangetoond dat er géén sprake is van overtreding van de Flora en faunawet dan wel hij heeft
aangetoond vóór de aanvraag omgevingsvergunning al een verzoek tot ontheffing gedaan te hebben
bij de RVO.
Inmiddels hebben wij 2 verzoeken ontvangen (Stichting Landschap Overijssel en Stichting
Lonnekerberg) om de vergunning te weigeren vanwege strijdigheid met de Flora en faunawet. RVO

heeft ons inmiddels verzocht uw contactgegevens te overleggen, zodat zij u kunnen aanschrijven op
(mogelijke) overtreding van de Flora en faunawet.
Wij moeten bij een aanvraag omgevingsvergunning beoordelen of er geen sprake is van strijdigheid
met een goede ruimtelijke ordening. Onderdeel hiervan is een beoordeling of er sprake kan zijn van
een overtreding van de Flora en faunawet. Kunnen wij niet met een aan zekerheid grenzende
stelligheid zeggen dat er géén sprake is van overtreding van de Flora en faunawet, dan moeten wij de
vergunning weigeren.
Wij willen uiterlijk 2 weken vóór het evenement een besluit nemen op de aanvraag om
belanghebbenden de mogelijkheid te bieden een bezwaarschrift en een verzoek om voorlopige
voorziening tegen het besluit (weigering / verlening) in te dienen. In deze korte periode is het niet
meer mogelijk u te vragen om een flora en faunaonderzoek in te dienen zodat wij vervolgens een
VVGB kunnen aanvragen bij RVO (behandeltermijn dor RVO is circa 16 weken). Wij kunnen
uitsluitend vergunning verlenen wanneer u kunt aantonen dat er géén sprake is van overtreding op
de Flora en faunawet. Uw aanvraag bevat momenteel onvoldoende gegevens voor ons om te kunnen
beoordelen dat er géén sprake is van overtreding van de Flora en faunawet.
Voor de vleermuizen zult u dus moeten aantonen dat de geluidsuitstoot gedurende het evenement
de aanwezige vleermuizen niet verstoord. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met de
Zoogdiervereniging (info@zoogdiervereniging.nl). Zij hebben meerdere rapporten uitgebracht over
de vleermuizen op de Lonnekerberg.
Daarnaast moet u aangeven of het evenement uitsluitend op verhard terrein plaatsvindt of ook op
onverhard terrein naast de Strip. In het laatste geval moet u aangeven waar u exact van het verharde
terrein afwijkt, zodat wij kunnen beoordelen of daar sprake is van verstoring van Flora of fauna.
Wij verzoeken u dan ook om uiterlijk a.s. vrijdag 15 juli de volgende gegevens aan te leveren die wij
nodig hebben voor het beoordelen van uw aanvraag omgevingsvergunning:
- Een advies van de Zoogdiervereniging waarin is aangegeven of er voor uw evenement al dan
niet sprake is van het verstoren van de aangetroffen vleermuizen op de Lonnekerberg /
overtreding van de Flora en faunawet.
- U dient aan te geven of het evenement uitsluitend op verhard terrein plaatsvindt of ook op
onverhard terrein naast De Strip. In het laatste geval moet u aangeven waar u exact van het
verharde terrein afwijkt.
Ontvangen wij de gegevens niet voor vrijdag 15 juli, dan zullen wij overwegen uw aanvraag buiten
behandeling te laten c.q. te weigeren.
Met vriendelijke groet,

Isabelle Willemsen
Jurist afdeling Vergunningen
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Hengelosestraat 51 (Pb 20 / 7500 AA) IT 053 481 5218 / F 053 481 5116I woensdagen afwezig

