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- Handhavingsverzoek Wnb, intrekken verleende vergunning en klacht mbt bovenstaande.

Oostzaan, 30 mei 2022

Geachte GS, heer Langereis en mevrouw Kuiper,
Geachte heer van Dijk,
Ik heb uw brief ontvangen. Het is meer dan bijzonder hoe de aandeelhouder van RNH NV hier met
verschillende petten op de hand boven het hoofd houdt van de aanvrager/organisator Dekmantel.
Enkel ‘Geld en Macht’ liggen kennelijk ten grondslag aan deze vergunningverlening Wnb.
Tegen uw beslissing zal de ‘parlementaire’ rechtsgang van beroep en een Voorlopige Voorziening
bewandeld worden.
Vanuit kostenoogpunt zal er centraal geacteerd worden.
Dat betekent in concrete dat mijn belangen mee zullen lopen in een procedure, die anderen
voeren. Een en ander betekent dus niet dat GS (OD NHN) en Dekmantel enige conclusie kunnen
trekken dat ik met het beargumenteren door uw dienst van mijn zienswijzen/bezwaar, akkoord
ben, c.q. daarin berust.

Ik moet helaas constateren dat de commerciële belangen in deze (het belang van de onderneming
RNH NV en de aanvrager Dekmantel BV) belangrijker zijn dan de bescherming van de natuur en
specifiek een Natura 2000 gebied. Op die wijze werkt GS wel mee aan vernietiging van de natuur
in de meest brede zin.
Op het ontwerpbesluit bracht ik mijn zienswijze reeds in.
Echter, op de inhoud van mijn zienswijze bent u niet ingegaan en heeft u het daarin benoemde
belangrijkste feit, ‘het te houden festival Lentekabinet in het Natura 2000 gebied het Twiske’
overtreedt de Wnb’, genegeerd.
In uw besluit heeft u het Natura 2000 beheerplan betrokken.
U verdraait de originele tekst uit dit beheerplan en geeft daaraan een eigen interpretatie die
bezijden de waarheid is én daarbij tegen de Wet natuurbescherming indruist.
Uw besluit is gebaseerd op een niet uitgevoerde en daarbij niet rechtsgeldige ‘visie’ uit 2006.
Uitvoering geven aan een ‘visie’ betekent dat de daarin genoemde ‘ontwikkelingen’ rechtens
worden vastgelegd in een wettig document. Dat wettige document betreft het nieuwe (2013) door
de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan.
Waarin dit rechtsgeldig document reeds de Wnb is verankert. Dat staat ook klip en klaar
aangegeven in de, niet uitgevoerde, financiële ‘visie’ uit 2006 van de onderneming RNH.
Zeer kwalijk daarbij is dat u de Wnb ontkent en omzeilt in uw argumentatie op mijn zienswijze.

De ‘visie’, met haar voorgestane ‘ontwikkelingen’, werd en is dus nimmer uitgevoerd.
Wél is de Wnb opgenomen in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan.

Waarvan akte dat iedereen inmiddels op de hoogte is, dat gemeente Oostzaan alle jaren nooit de
noodzakelijke omgevingsvergunning verleende voor het festival én daarbij nooit het
bestemmingsplan raadpleegde welke de festivals niet toestaat.
Waar in de voorschriften van het bestemmingsplan vervolgens de Wro én de Wnb gevolgd
dienden te worden bij aanvragen blijkt dan, dat festivals in het Natura 2000 gebied het Twiske
volgens de vaststaande wet- en regelgeving niet zijn toegestaan.
Conclusie, omdat de vergunning Wnb nooit is aangehaakt kon Wnb worden omzeilt.
In uw besluit staat;
‘Natura 2000 beheerplan 'llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske'
Voor het Natura 2000-gebied 'llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' is een beheerplan
vastgesteld. Wij hebben dit beheerplan bij deze aanvraag betrokken.
In het Natura 2000 beheerplan 'llperveld. Varkensland, Oostzanerveld & Twiske' is opgenomen dat
in recreatiegebied Het Twiske maximaal drie evenementen per jaar met meer dan 10.000
bezoekers mogelijk zijn. Omdat naast het festival Lentekabinet de laatste jaren alleen het festival
Welcome to the Future heeft plaatsgevonden in recreatiegebied Het Twiske, wordt aan deze
voorwaarde uit het beheerplan voldaan. Welcome to the Future heeft momenteel geen vigerende
vergunning. Door de uitvoering van de visie 'Visie op verdere ontwikkelingen in recreatiegebied Het
Twiske'. in 2006 vastgesteld door Recreatie Noord-Holland N.V. te Haarlem, wordt er voor
zorggedragen dat effecten oo de instandhoudingsdoelen niet optreden. In het Natura 2000
beheerplan is opgenomen dat voor de in recreatiegebied Het Twiske te houden evenementen wel
een vergunning ingevolge hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming dient te worden
aangevraagd.

Gelezen mijn voorgaande uiteenzetting mbt dit onderwerp, klopt uw tekst niet met de tekst en
inhoud uit het Natura 2000 beheerplan en is daarbij bezijden de waarheid.
U stuurt en verzint hier maar wat en ik dien daarover dan ook een klacht in.
U stelt in uw besluit (onderstreept) dat in het N2000 beheerplan (rechtsgeldig) is opgenomen dat
in dit Natura 2000 gebied nr 92, llperveld. Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (IVOT) maximaal
drie evenementen per jaar met meer dan 10.000 bezoekers mogelijk zijn.
Dat is onjuist, want dit staat helemaal niet in het Natura 2000 beheerplan opgenomen.
Ook is het niet waar, dat in het beheerplan een voorwaarde voor festivals wordt aangegeven
waaraan zou zijn voldaan.
Ook dat staat niet in het beheerplan opgenomen en geeft het beheerplan niet aan.
In het beheerplan wordt onder het hoofdstuk Plannen, verwezen naar een niet uitgevoerde ‘Visie
op de verdere ontwikkelingen in het recreatiegebied het Twiske’ uit 2006. Welke ‘visie’ notabene
werd opgesteld door de onderneming van de provincie (RNH NV) vanuit financiële belangen en
niet vanuit de bescherming der Natura 2000 belangen.

Het is u duidelijk dat het ‘plan/ontwikkeling ‘evenementen in het Twiske’ uit de ‘visie’ nimmer is
uitgevoerd, niet is opgenomen in het later door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan
(2013). Het wettig document, waaraan aanvragen worden getoetst, is daarbij het bestemmingsplan
en niet een niet uitgevoerde ‘visie’ uit 2006, opgesteld door de onderneming RNH NV vanuit
financiële belangen.
Festivals in het Natura 2000 gebied het Twiske werden en zijn derhalve tot op heden nooit getoetst
aan de Wnb én nooit getoetst aan de Wro. Waarin de Wnb immers al is verankert in de
bestemmingsplan-voorschriften, ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’ en u weet
heeft dat het festival alle voorgaande jaren zonder de noodzakelijke omgevingsvergunning, zonder
toetsing aan ‘instandhouding van de Natura 2000 doelstellingen’, heeft plaatsgevonden.
Waarvan akte dat u ook verzuimd heeft de eigenaar van het Twiske, Staatsbosbeheer, in kennis te
stellen van uw ontwerp-besluit én definitieve besluit verlening van deze bestreden vergunning.
U wilt de waarheid niet kennen, niets onderzoeken en doet alsof uw neus bloedt.

Wij, belanghebbenden, inwoners, gebruikers en natuurliefhebbers van dit prachtige Natura 2000
gebied het Twiske, laat u daarmee zitten met de gebakken peren.
Een Natura 2000 gebied wordt, mede door uw toedoen, onomkeerbaar beschadigt, versjachert en
afgesloten voor dier en mens, ten gunste van één ondernemer welke ook nog onder de naam
Dekmantel opereert.
Én niet te vergeten, ten financiële gunste van de onderneming van de provincie RNH NV, die de
festivals onrechtmatig entameert enkel vanuit financieel gewin, waarbij de natuurbelangen
ondergeschikt worden gemaakt.
Dit blijkt geen soap, maar is de schrijnende werkelijkheid door toedoen van onbetrouwbare
overheden die op deze manier meewerken aan vernietiging van de natuur in de meest brede zin
van het woord. Ik kan enkel hopen dat u zich dit realiseert en u zich wilt herpakken, c.q, het schip
wil doen keren.

Met betrekking tot de reeds toegebrachte natuurschade bij de recente opbouw van het festival
welke nu aan de gang is, verzoek ik u uw plicht tot handhaving op overtredingen van de verleende
vergunning op te pakken. Tevens verzoek ik u op te treden tegen overtreding van de verboden,
zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wnb.

Gelezen bovenstaande verzoek u ik de onrechtmatig verleende vergunning Wnb voor het
festival Lentekabinet in het Natura 2000-gebied IVOT per direct in te trekken.

Ik zie uw reacties met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

J. Vastenhouw-Klop
De Haal 4
1511 AR Oostzaan ,

Cc. Gemeente Oostzaan,
Gemeente Landsmeer,
Staatsbosbeheer (eigenaar Natura 2000 gebied het Twiske)
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