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Verzonden

Bijlage(n)

Geachte mevrouw Roos,

Op 20 juli 2022 heeft u vragen gesteld overhetfilmfestival op Elswout.

In dezebrief leest u onze antwoorden.

Vraag 1

e Heeft de gemeente ontheffing gevraagd voor de Wet Natuurbescherming?

Antwoord 1

Nee, de gemeente heeft geen ontheffing gevraagd van de Wet natuurbescherming.

Vraag 2

e Zo ja, watis de uitslag en zo niet, waarom niet?

Antwoord 2

Een aanvraag om een evenementenvergunning wordt alleen getoetst aan de weigeringsgronden die

volgen uit de Algemeneplaatselijke verordening Bloemendaal 2022 (hierna: APV). De algemene

weigeringsgronden zijn te vinden in artikel 1:8 van de APV en de bijzondere weigeringsgrondenin

artikel 2:25, zevende lid, van de APV. In de algemene en bijzondere weigeringsgronden wordt onder

andere gesproken over “bescherming van het milieu” en “onevenredige belasting voor het woon- en

leefklimaat in de omgeving”. Deze weigeringsgronden zien echter niet op de dier- en vogelsoorten en

de natuurgebieden die de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) uitputtend beoogd te beschermen.

Voor de bescherming van die soorten en gebieden geldt de Wnb exclusief. De evenementenvergunning

mag dan ook niet geweigerd worden omdat deze in strijd zou zijn met de Wnb. Zie in dit kader de

uitspraak van de rechtbank Gelderland van 19 december 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:5941).

Anders dan bij omgevingsvergunningen het geval is, geldt voor APV-vergunningen ook geen plicht om

aan te haken bij de Wnb. Zie voor de aanhaakplicht artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 2.2aa van het Besluit omgevingsrecht.
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Het is dan ook aan vergunninghouder om na te gaan of het evenement negatieve effecten heeft op een

Natura 2000-gebied of gevolgen heeft voor beschermde soorten. Indien dat het geval is, kan, zonder

aanvullende vergunning of ontheffing op grond van de Wnb, geen gebruik worden gemaakt van de

evenementenvergunning.

Vraag 3

e Is door de ecoloog van Staatsbosbeheer onderzocht wat de impact is van licht, geluid en trilling

voorvleermuizen en in het bijzonder de Meervleermuis en de Grootoorvleermuis?

Antwoord 3

Zie het antwoord op vraag 2. De Wnb maakt geen onderdeel uit van de procedure inzake het verlenen

van een evenementenvergunning.

Vraag 4

e Inde vergunningaanvraag wordt een geluidniveau van 60dB genoemd voor de live DJ. In uw

vergunningverlening staat niets vermeld over het geluidniveau, waarom niet?

Antwoord 4

Indien een evenement plaatsvindt buiten een inrichting dient het geluidsniveau in de

evenementenvergunning te worden opgenomen. Dit is niet gebeurd. Inmiddels heeft de

vergunninghouder aangegeven het totale programma via headsets te laten verlopen. In de wijziging op

de evenementenvergunning is dit opgenomen.

Vraag 5

e Wordt 60dB bedoeld aan de bron (veroorzaker of voortbrenger van geluid) of ter plaatse waar

het geluid wordt waargenomen (gemeten vanaf de toehoorderdie tot de 300 bezoekers

behoort)?

Antwoord 5

N.v.t. Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6

e Iser van 60dB(A) of 6OdB(C), dwz welke meetmethode?

Antwoord 6

N.v.t. Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 7

e seen correctie toegepast van 10dB voor muziekevenementen zoals het hoort?

Antwoord 7

N.v.t. Zie het antwoord op vraag 4.



Vraag 8

e Welke maatregelen worden getroffen om te zorgen dat het geluidniveau, welke dat ook mag

zijn, wordt gehandhaafd?

Antwoord 8

Zie het antwoord op vraag 4. Het gehele programma is uitsluitend te volgen via headsets.

Vraag 9

e Hoe wordt de quiz georganiseerd, dwz is er sprake van gebruik van een versterker om publiek te

bereiken?

Antwoord 9

Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 10

e Ustelt dat het evenement om 23 uur wordt beëindigd, maar uit het programma blijkt dat de

bezoekers dan niet het terrein af zijn en de doorloop/vertrektijd minimaal een half uurlater is;

Antwoord 10

De film eindigt om 23.15 uur, het terrein is om 23.30 uur leeg. De aanvangs- en eindtijd is in de

wijziging op de evenementenvergunning opgenomen.

Vraag 11

e Valt een filmfestival met DJ, alcohol, snacks na zonsondergang in Natura 2000 gebied onder de

activiteiten die volgens het Beheerplan van de provincie NH voor dit gebied is opgesteld? Zo ja,

waaruit blijkt en zo niet, waarom dan niet laten toetsen door de provincie NH?

Antwoord 11

Zie het antwoord op vraag 2. De Wnb maakt geen onderdeel uit van de procedure inzake het verlenen

van een evenementenvergunning.

Vraag 12

e Bent u alsnog bereid alsnog ontheffing te vragen aan de provincie? Indien niet, waarom niet en

indien wel, graag vernemen wij van u;

Antwoord 12

Zie het antwoord op vraag 2. De Wnb maakt geen onderdeel uit van de procedure inzake het verlenen

van een evenementenvergunning. Het is dan ook aan vergunninghouder om na te gaan of het

evenement negatieve effecten heeft op een Natura 2000-gebied of gevolgen heeft voor beschermde

soorten. Indien dat het geval is, kan, zonder aanvullende vergunning of ontheffing op grond van de

Wnb, geen gebruik worden gemaakt van de evenementenvergunning.



Vraag 13

e Waarom hebt u deze vergunning verleend, wetende dat dit Natura 2000 is, deel uitmaakt van

het Nationaal Park, hier bijzondere diersoorten leven en fourageren en er meer dan voldoende

mogelijkheden voorvertierzijn in de wijde omtrek?

Antwoord 13

Zie het antwoord op vraag 2. De Wnb maakt geen onderdeel uit van de procedure inzake het verlenen

van een evenementenvergunning.

Vraag 14

e Watgaat u doen in de toekomst om te voorkomen dat Bloemendaal een slechte reputatie krijgt

als gevolg van het toestaan van evenementen op landgoederen, in Natura 2000 gebied na

zonsondergang?

Antwoord 14

Aanvragen voor evenementenvergunningen worden getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. De

toetsing wordt zorgvuldig uitgevoerd.

Vraag 15

e Worden er nog meer activiteiten na zonsondergang gepland de komende maanden? Welke

vergunningaanvragen liggen er nog meer? Se
  

 

  

Antwoord 15

Er liggen verder geen vergunningaanvragen.

Met vriendelijke groet, ye os

burgemeester en wethouders vanBloemendaal,
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