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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 16 mei 2022
:

Vragen nr. 52
Vragen van mw. J.M.E. de Groot (SP) over het toestaan van het festival Welcome to the Future in
Natura 2000- gebied Het Twiske.
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 16 mei 2022 door het lid van Provinciale Staten, mw. J.M.E. de
Groot (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.
INLEIDING VRAGEN
In Dagblad Zaanstreek van 14 mei 2022 lazen wij dat het college van B&W van Landsmeer heeft
besloten een vergunning te verlenen voor het festival Welcome to the Future1. Dit ondanks het feit
dat het bestemmingsplan een dergelijk festival feitelijk al vele jaren niet toestond.
Er zijn drie vergunningen nodig voordat WTTF een festival kan houden in het Twiske: een
omgevingsvergunning, een evenementenvergunning en een uitgebreide natuurvergunning van de
provincie. Voor de eerste vergunning zijn de andere twee noodzakelijk. Bij de aanvraag
Omgevingsvergunning is een deugdelijk geluidsontwerp vereist. Het ontwerp moet voldoen aan
’De Nota Limburg’ welke als leidraad in de Rechtspraak gehanteerd wordt. WTTF is een Cevenement (zwaarste categorie) waar een Omgevingsvergunning voor nodig is. Indien een
deugdelijk Geluidsontwerp ontbreekt of als er nieuwe informatie nodig is bij de beoordeling
hiervan door de Evenementencommissie kan deze worden ingetrokken door de Burgemeester als
niet aan alle eisen wordt voldaan (Evenementenbeleid Landsmeer blz 20, punt f).
Voor de evenementenvergunning is een akoestisch rapport nodig. Immers moet de gevelbelasting
voor de zorgboerderij De Marsen worden gemeten. De beheerder van de Marsen geeft het
volgende aan: sinds 2013 is hij nimmer geïnformeerd over de geluidsbelasting op de gevels van het
woonhuis en de stallen. Noch door de organisator, noch door de controlerende instantie OD
IJmond. De basdreunen zijn zeer belastend (infrasound) voor mens en dier. De koeien worden
zover mogelijk van de boerderij elders in het land gezet. De paarden, ezels en varkens ervaren de
meeste stress en zijn dan erg onrustig.
De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) heeft voorts een onderzoek gepubliceerd
waaruit blijkt dat als we in Nederland zo door gaan er straks zo ongeveer alleen nog maar kraaien
en ganzen zijn.

1

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20220513_9409574

2022

52

VRAGEN
Vraag 1:
Bent u op de hoogte gebracht dat er een (evenementen)vergunning verleend is?
Vraag 2:
Bent u op de hoogte van afspraken die er gemaakt zijn met WTFF over het houden van een
festival? Zo ja, kunt u ons de afspraken verstrekken?
Vraag 3:
De gemeente Landsmeer vreest voor een mogelijke schadeclaim van WTTF wanneer het festival
geen toegang verleend wordt. Bent u hiervan op de hoogte en weet u waarop deze zorg gebaseerd
is?
Vraag 4:
Als deze vrees gebaseerd is op de veronderstelling dat het college van Landsmeer een maximale
inspanning moet leveren, bent u het dan met ons eens dat aan deze inspanningsverplichting reeds
voor het verlenen van de vergunning ruimschoots is voldaan?
Vraag 5:
Bent u met ons van mening dat het verlenen van de (evenementen)vergunning in strijd is met het
dierenwelzijn? Hebt u met de organisator van WTTF afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen
dat het dierenwelzijn - onder meer bij De Marsen gewaarborgd wordt? Zo nee, heeft de gemeente
Landsmeer dergelijke afspraken gemaakt en is Landsmeer die in het verleden nagekomen? Hoe
controleert u dit?
Vraag 6:
Wanneer gaat u de natuurvergunning verlenen? Dit in verband met de mogelijkheid om bezwaar
aan te tekenen door belanghebbenden (de natuurorganisaties, de Marsen en de
omwonenden/natuurliefhebbers).
Vraag 7:
Gaat u ingrijpen wanneer het festival zonder dat de natuurvergunning is verleend plaats vindt zoals
gemeente Landsmeer in het verleden gewend was?
Vraag 8:
Het festival heeft al jaren zonder omgevingsvergunning plaatsgevonden, gaat u ingrijpen wanneer
de gemeente Landsmeer dit weer doet?
Vraag 9:
Als u de natuurvergunning gaat verlenen, kunt u ons dan de passende beoordeling verstrekken?
Vraag 10:
Gaat u het festival toestaan zonder dat het bestemmingsplan is aangepast, terwijl de
gemeenteraad van Landsmeer een motie heeft aangenomen om dat niet te doen?
Vraag 11:
Bent u ervan op de hoogte of er een deugdelijk geluidsplan is opgesteld?
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Vraag 12:
Bent u bekend met het akoestisch rapport dat ten grondslag ligt aan de evenementenvergunning.
Zo ja, kunnen wij deze ontvangen?
Vraag 13:
Neemt u de verantwoordelijkheid voor de afname van de biodiversiteit in het Landsmeerse deel
van het Twiske met het laten doorgaan van dit festival? Zo ja, op welke wijze gaat u ervoor zorgen
dat de schade aan de biodiversiteit in Het Twiske (dat per slot van rekening een Natura 2000gebied is) wordt hersteld?
Vraag 14:
Binnen welke termijn denkt u de door het festival aan het Natura 2000- gebied toegebrachte
schade te kunnen herstellen?

Gedeputeerde Staten zullen de gestelde vragen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen
na binnenkomst, beantwoorden.

