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‘s-Hertogenbosch
Leden van de gemeenteraad ’s-Hertogenbosch,
Ronnie van Gaal, Guido Vermunt, Jane
Pawiroredjo - de Jezus

Betreft:
Advies Bestuursraad Engelen Bokhoven m.b.t. Losjes Festival

Engelen, 2 juli 2018
Op 29 juni 2018 heeft de Bestuursraad Engelen en Bokhoven (verder de BREB) het verzoek
ontvangen van de heer Vermunt en van onze wijkmanager Ronnie van Gaal om te adviseren over het
al dan niet toestaan van “Losjes Festival ”aan het Engelermeer.
Het advies van de BREB is om geen festival aan het Engelermeer toe te staan om de volgende
redenen:
1. De Bestuursraad Engelen Bokhoven is na uitvoerige discussies gedurende enkele jaren met
de gemeente over haar rol bij het Engelermeer, uiteindelijk in januari 2014 uitgenodigd om
samen met de gemeente te komen tot een visie over de gewenste ontwikkelingen rond het
Engelermeer.
Bij de gemeente bestond een dossier, waarin allerlei mogelijke en onmogelijke
ontwikkelingen, zoals veelal aangedragen door private bedrijven, waren opgenomen.
Het kostte enige moeite om met een schone lei te beginnen met als ambitie om een integrale
visie te ontwikkelen op wat er mogelijk en gewenst zou zijn na afloop van de zandwinning
door Boskalis aldaar.
2. De bestuursraad en de gemeente zijn toen overeengekomen dat het een integrale visie zou
worden en dat alle oude ingediende plannen als niet meer relevant zouden worden
opgeborgen. Daarbij zijn bijvoorbeeld ook oude voorstellen voor grote outdoor activiteiten
als ongewenst bestempeld en niet meer mee genomen in de verdere planvorming.
Richtinggevend zou zijn dat het de grootste waterplas is binnen de gemeente met duidelijk
aanwezige hoge natuurwaarden en de mogelijkheid daar verder op door te ontwikkelen.
Er was al een Hengelsportvereniging actief en een duikschool, terwijl rond die tijd ook een
watersportvereniging werd opgericht.
3. Het Beleidskader “Zie meer van het Engelermeer”, zoals vastgesteld door de gemeenteraad
in december 2016, geeft de hoofdlijnen aan en de wijze waarop nieuw ontwikkelingen door
initiatiefnemers kunnen worden ingediend en hoe die vervolgens worden beoordeeld en al
dan niet worden doorontwikkeld en mogelijk gerealiseerd.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven heeft daarom op gezette tijden overleg met de
ontwikkelmanagers van de gemeente om over en weer helder te houden wat we met zijn
allen hier wel dan niet als wenselijk en haalbaar zien.
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De aanvraag van het Losjes Festival was destijds nog niet binnen gekomen en is dus ook niet
besproken. In tegenspraak met de in het beleidskader vastgelegde afspraken en procedures,
om nieuw initiatieven zorgvuldig op hun merites te kunnen beoordelen, wordt nu plotseling
onder het motto van vermeende tijdsdruk een short cut bewandeld, die haaks staat op het
door gemeente en de bestuursraad overeengekomen werkwijze.
4. Na vaststelling van het beleidskader zijn diverse initiatieven bij de gemeente ingediend. De
gemeente voert de afgesproken eerste selectie uit en vervolgens worden de passende
initiatieven besproken met de Bestuursraad Engelen Bokhoven en de initiatiefnemer. Dat
loopt in onze ogen prima.
Dat overleg vergt in alle gevallen tijd, omdat veelal nog aanvullende informatie nodig is en
ook aanvullend onderzoek dan wel onderbouwing door de initiatiefnemer.
Zo heeft bijvoorbeeld m.b.t. een natuurcamping niet alleen overleg plaatsgehad, maar heeft
de gemeente een aantal eisen gesteld, waaraan de initiatiefnemer moet voldoen. De
initiatiefnemer moet naast een inrichtingsplan bijvoorbeeld ook een akoestisch onderzoek
(laten) uitvoeren. Dat staat volledig haaks op de aanpak, die nu voor een festival wordt
gekozen. Hier wordt met twee maten gemeten met als gevolg rechtsongelijkheid met
mogelijke consequenties betreffende de overeengekomen procedure van betreffende
camping en mogelijk andere aanvragen.
5. Op dit moment worden de agenda’s afgestemd om tot een datum en tijdstip te komen dat
betreffende medewerkers van de gemeente en de leden van de bestuursraad beschikbaar
zijn. Wij verwachten, dat het overleg ergens in juli plaats vinden.
6. De bestuursraad is eerder akkoord gegaan met verzoek van de gemeente om de
hondenschool Zoetelieve van de Oosterplas naar het Engelermeer te verplaatsen en is in
goed overleg over plannen voor uitbreiding van de Watersportvereniging op haar huidige
locatie. Dat krijgt niet altijd volledige bijval vanuit onze achterban en ook derden, gezien de
mogelijke negatieve effecten voor de natuur en het daar levende wild en gevogelte. Maar de
bestuursraad meent toch dat dit past binnen het vastgestelde beleidskader, waarbij onze
veelal bescheiden wensen en suggesties t.a.v. de inrichting van het betreffende terrein ook
door de gemeente ter harte worden genomen en na overleg met de initiatiefnemer voor het
grootste deel worden gehonoreerd.
Maar m.b.t. de voorliggende vraag voor een festival is de Bestuursraad van mening, dat zij
echter geen medewerking wenst te verlenen aan een festival aan het Engelermeer.
Het is de verkeerde locatie voor een dergelijk evenement.
7. Er is in de gemeente ’s-Hertogenbosch aan aantal evenemententerreinen, waarop een
gelimiteerd aantal evenementen mag worden gehouden onder de daarbij horende
randvoorwaarden. Het lijkt er nu op dat alle evenemententerreinen zijn uitverkocht en dat
de partijen die betrokken zijn bij die evenemententerreinen geen reden zien om extra ruimte
te creëren op hun locatie, omdat genoeg voor hen ook echt genoeg is.
Ook de zorgboerderij de Locatie houdt al jaarlijks een evenement, dat zich ontwikkelt van
een bescheiden Multiculti evenement naar een steeds uitgebreider evenement, dat langer
duurt (d.w.z. meer avonduren) en daarmee luidruchtiger en storender voor de
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natuurwaarden is. Maar die locatie ligt zowel buiten het mandaatgebied van de
bestuursraad als het grondgebied van de gemeente. Ook is de afstand tot het Engelermeer
nog zodanig dat de omgevingeffecten door licht en geluid relatief beperkt zijn. Op de plaats
waar Losjes nu een festival wenst, gebruik je het gehele Engelermeer als versterker door je
“midden in het water” te positioneren. Daardoor worden niet slechts aan de westzijde van
het Engelermeer wild en vogels verstoord, maar ook de dieren in het door SBB ingerichte
“natuurgebied” aan de oostzijde. De Bestuursraad Engelen Bokhoven ziet geen enkele reden
om voor het tekort aan evenementen op de daarvoor bestemde evenementenlocaties nu
soelaas te bieden , niet voor één keer, maar ook niet een volgende keer. Zij acht het haar
verantwoordelijkheid om pal te staan voor de huidige en mogelijk nog uitbreidbare
natuurwaarden op en rond het Engelermeer en het Meer van Engelen. Zowel jeugd als
volwassenen bezoeken op zijn tijd een hen passend festival, maar hier aan het Engelermeer
kan geen enkel karakter van een festival rechtvaardigen dat er zoveel hinder en schade aan
de natuur wordt veroorzaakt.
Kort samengevat adviseert de Bestuursraad Engelen Bokhoven om geen vergunning te verlenen voor
een Losjes Festival aan het Engelermeer.
Wij vertrouwen u met bovenstaande een helder advies te geven en verwachten dan ook dat er geen
toestemming voor het Losjes Festival wordt gegeven.

Hoogachtend,

namens de Bestuursraad Engelen en Bokhoven,

Mw. drs. Y Schram
Voorzitter
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