
Beste mensen, 
  
Ter info mijn mail aan de gemeente en de reactie daar op. Daar geeft me nog 

enige hoop dat de gemeente uit eigen beweging het festival geen vergunning 

geeft. Volgens mij kúnnen ze het simpelweg niet goedkeuren.  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Robbert Blijleven 
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Van: Willemsen, I. (ENS-LO-OR-TBM) [mailto:I.Willemsen@enschede.nl]  
Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 16:58 

Aan: Robbert Blijleven 
CC: Olthuis, A.M.G. (ENS-LO-OR-TBM); Steenhuis, B. (ENS-LO-OR-TVL); Polman, T.H.A. (ENS-SO-BP); 

Beek, B.G.H. ter (ENS-LO-OR-TVL) 
Onderwerp: RE: Airforcefestival 6 augustus 
  
Beste heer Blijleven, 
  
Bedankt voor uw mail.  
De flora en faunawet is één van de aspecten die wij betrekken in onze afweging het besluit 
omgevingsvergunning voor het airforce-evenement al dan niet te verlenen.   De toetsingen hiervoor 
zijn al uitgezet. Uw mail heb ik onze flora en fauna-deskundigen nagestuurd. De vergunningaanvraag 
is echter nog maar zo kort geleden bij ons binnengekomen, dat wij hier verder nog geen uitspraken 
over kunnen doen. Toch hoop ik u hiermee al wat verder geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,  

Isabelle Willemsen  

Jurist afdeling Vergunningen  
Gemeente Enschede I Programma Leefomgeving I Cluster Wettelijke Taken en projecten I 
Hengelosestraat 51 (Pb 20 / 7500 AA) I T 053 481 5218 /  F 053 481 5116 I woensdagen afwezig 

 

  
Van: Robbert Blijleven [mailto:Robbert.Blijleven@landschapoverijssel.nl]  

Verzonden: dinsdag 28 juni 2016 13:33 
Aan: Steenhuis, B. (ENS-LO-OR-TVL); Olthuis, A.M.G. (ENS-LO-OR-TBM); Harmsen, R. (ENS-SO-BP); 
Willemsen, I. (ENS-LO-OR-TBM) 

CC: Weustink, Y.M. (ENS-SO-BEL) 
Onderwerp: Airforcefestival 6 augustus 
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Beste medewerkers van de afdeling bestemmen en vergunnen, 
  
Ik stuur deze mail omdat Landschap Overijssel zich grote zorgen maakt over het geplande 
airforcefestival. Hiervoor heeft de organisator op 27 mei en 10 juni respectievelijk een 
evenementenvergunning en omgevingsvergunning aangevraagd. Als dit evenement doorgaat kan dit 
onherstelbare schade opleveren bij de aanwezige natuurwaarden op de naastliggende Lonnekerberg. 
Dat geldt met name voor de aanwezige vleermuispopulaties. In deze mail een korte toelichting 
hierop. 
  
Onze zorgen richten zich met name op de uitstraling van licht en geluid. Zo verwachten wij een 
extreem hoge geluidsbelasting op de Lonnekerberg. Het is onmogelijk dat dit evenement kan worden 
vergund zonder ontheffing Flora & Faunawet. Ook de website van RVO is hier duidelijk over. Voor het 
organiseren van het evenement moet in ieder geval voorafgaand onderzoek en preventieve 
maatregelen worden genomen (zie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-
ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/flora-en-faunawet-ffw/ffw-bij-
buitenevenementen). Dit om overtreding van de verboden te voorkomen. 
  
Voor de ontwikkeling van vliegbasis Twente is door RVO een generieke ontheffing Flora&Faunawet 
afgegeven. RVO geeft nadrukkelijk aan dat deze ontheffing niet geldt voor evenementen. De 
ontheffing beperkt zich enkel tot de werkzaamheden die voor het aanleggen en ontwikkelen van het 
project gepland zijn (zie pagina 4 van het besluit van 12 november 2014  tot toekenning van de 
ontheffing, zie bijlage). 
  
Bovendien zijn op de Lonnekerberg zeer zeldzame en zwaar beschermde soorten aanwezig welke 
niet onder de generieke ontheffing vallen. Het gaat hierbij specifiek over een aantal 
vleermuissoorten (zoals Bechsteins, Vale en Brandts vleermuis) die zijn aangetroffen bij 
vleermuisonderzoek (zie bijlage). Deze myotis-soorten zijn gevoelig voor geluidsbelasting. In het 
document “beoordeling geluidseffecten op broedvogels en vleermuizen” (bijlage 23 van het MER) 
geeft SOVON dan ook expliciet aan dat effecten op de staat van instandhouding te verwachten zijn. 
Voor deze myotis-soorten is het aannemelijk dat terreindelen met een geluidsbelasting hoger dan 60 
dB(A) niet meer door deze soort als effectief foerageergebied gebruikt kan worden. Ook is het 
volgens SOVON aannemelijk dat de myotis-soorten ook van het plangebied gebruik maken om te 
foerageren. 
  
Het moge duidelijk zijn dat in onze beleving voor dit evenement een Flora en Faunawet ontheffing 
noodzakelijk is. Mijn verzoek aan u is om de Flora en Faunawet te betrekken bij het maken van de 
afweging omtrent de vergunningaanvragen. Graag hoor ik op korte termijn of u de Flora- en 
faunawet betrekt bij uw afweging.  

  
Met vriendelijke groet, 
  
Robbert Blijleven 
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