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Geacht college.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven heeft op 25 juli een aanvullend advies uitgebracht en heeft
besloten, nu er onlangs nieuwe documenten zijn aangeleverd, een tweede aanvullend advies uit te
brengen. Evenals beide voorgaande adviezen is ook dit advies weer, zo mogelijk nog versterkt,
negatief. Een gesprek op verzoek met de heren R. Hoskam en C. van Balen van Rebus 012, Threshold,
Losjes en Vlam in de Pan Foodfestival heeft daar extra aan bijgedragen.
Evenementennota Uitvoeringsregels evenementenbeleid 2012 en 2013
Over het Engelermeer wordt in 2013 in par. 8 gesteld; “In hoeverre het Engelermeer c.q. het gebied
rond het Engelermeer een rol kan spelen als evenementenlocatie, zal duidelijk worden in de nog te
ontwikkelen visie voor het Engelermeer”
Beleidskader “Zie Meer van het Engelermeer”.
Los van de evenementennota’s werd na ongeveer 2 jaar aandringen vanuit de Bestuursraad Engelen
Bokhoven in 2014 gestart met een breed overleg om tot een integraal plan voor de verdere
ontwikkeling van het Engelermeer c.s. te komen, nadat de zandwinning beëindigd zou zijn. Aan dat
brede overleg namen naast de gemeente Den Bosch (de heren Godfried van de Braak en Hans
Verkammen) ook deel de gemeente Heusden (de heer W. Peters), het waterschap Aa en Maas (heren
J. van Herk en G. Atsma), Staatsbosbeheer (mevrouw José Borsboom), de bewonersraden van West
(wijkraad West, Hans Kieft) en Engelen Bokhoven (Bestuursraad Engelen Bokhoven, heren M.
Kroezen en W. Saëbu).
Hans Verkammen, die in de daaraan voorafgaande jaren dit onderwerp in portefeuille had, gaf bij de
start aan een kast vol te hebben met een variëteit aan door derden ingediende plannen, zoals een
grote outdoor organisatie, motorbotenclub, teleskibaan enz. Afgesproken werd, dat die niet meer
betrokken zouden worden bij het ontwikkelen van “Beleidskader; zie Meer van het Engelermeer”,
maar een frisse onbevangen start te maken. Uitgangspunt werd: geen Aquabest, geen grote outdoor
organisatie, geen waterskibaan. Uitgangspunt werd: wel natuur, waarbij mogelijke aanvulling en
aansluiting bij het door SBB beheerde gebied, de Gement en de Moerputten als natuurgebieden en
de agrarische gebieden ten westen van het Engelermeer tussen Engelen en Vlijmen/Heusden leidend
zou zijn.
De evenementennota is daarna nooit meer ter sprake gekomen, omdat die niet past in, noch
aansloot bij, het hiervoor genoemd kader van breed overeengekomen uitgangspunten.
Het Engelermeer was daarmee geen optie meer voor evenementen, laat staan voor festivals.

In het, door de gemeenteraad in december 2016 vastgestelde Beleidskader, komt het woord festival
dan ook niet voor.
Omgekeerd worden evenementen weer niet uitgesloten, waarbij wij als bestuursraad denken aan
sportieve activiteiten/wedstrijden van de aanwezige vis-, watersport of duikverenigingen die ter
opluistering dan een vergunning voor wat catering en een (bescheiden) geluidinstallatie gehonoreerd
kunnen krijgen.
Inmiddels is overleg met de gemeente in het kader van Groene Delta 2 opgestart, waarbij gekeken
wordt naar mogelijke uitbreiding van de natuurwaarden.
In de eindrapportage van de Rekenkamercommissie over het evenementenbeleid in 2016 wordt het
Engelermeer niet genoemd als evenementenlocatie, maar alleen het Paleiskwartier.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven is ingegaan op een uitnodiging van de heren R. Hoskam en C. van
Balen om te overleggen op vrijdag 3 augustus jl. De concept vergunningsaanvraag had de
Bestuursraad toen net ontvangen en nog niet volledig kunnen bestuderen.
Hun openingsverzoek aan ons was om aan te geven welke aanvullende maatregelen ze nog zouden
kunnen nemen om ons positief te stemmen.
Wedervraag was wanneer zij de vergunning hadden aangevraagd; zij wisten het niet precies, maar
dachten “ca 8 weken geleden”. Daarbij klaagden ze over de slechte behandeling die hen steeds ten
deel valt/viel in vergelijking met andere festivals zoals Boulevard e.d. En ze vertoonden underdog
gedrag door te stellen dat zij met zijn tweeën moeilijk toch alles voor een vergunningaanvraag op tijd
af konden krijgen. Er is door de Bestuursraad niet naar een vergelijking met hun andere festivals
gevraagd; dat leek ons op dat ogenblik niet opportuun.
We spraken onze verbazing uit dat de kaartverkoop al gestart was terwijl er nog geen zicht op een
vergunning was; “ja , wat moet je anders?” was hierop het antwoord. Op de vervolgvraag of ze dan
een schadeclaim in zouden dienen bij de gemeente ingeval de vergunning onverhoopt niet verleend
zou worden, werd negatief geantwoord. Samen waren we het eens dat dit een bedrijfsrisico is.
Op de vraag van de Bestuursraad aan de gemeente wanneer Losjes met haar vergunningsaanvraag
was gekomen antwoordde de heer Vermunt dat dit einde week 30 was, dus 27 juli 2018 voor een
festival gepland op 1 september 2018. Dus krap 6 weken, terwijl in de evenementennota 2013 een
termijn van 12 weken wordt aangegeven voor een evenement met meer dan 500 bezoekers.

Op de vraag of Losjes niet gebruik wil maken van de mogelijkheid om haar festival naar het Autotron
te verplaatsten wordt ons meegedeeld, dat Losjes haar festival wil organiseren in een natuurgebied
en vindt dat het Autotron daar, ondanks water, groen en bomen, niet aan voldoet. Financiële
aspecten spelen daar voor Losjes geen rol bij.
De concept vergunningsaanvraag zoals de Bestuursraad die, na daarom nog maar eens gevraagd te
hebben, ontving op 1 augustus 2018 geeft verder aanleiding tot vele vragen:
1. Het parkeerterrein werd in het verleden gedacht veel te beperkt te zijn voor een festival in
die omgeving; daar is voor zover ons bekend niets aan gewijzigd de afgelopen jaren.
2. Het aantal bezoekers is een grote slag in de lucht, maar nog meer de verdeling over de
verschillende middelen van transport, zijnde te voet (vanuit west over de brug?!), met de
(brom)fiets (deels idem?!) of met de auto. Juist de laatste categorie zal de overhand hebben
omdat dit soort festivals provincie breed geadverteerd worden.
3. En dan het onderscheiden van de strandrecreanten van de festivalbezoekers; welke
kwaliteiten hebben de beoogde parkeerwachten om dat correct af te handelen?
4. Wij begrijpen niet of en hoe Losjes parkeergeld gaat heffen op een openbare parkeerplaats.
Is dat een extra inkomen (in/ex BTW?) voor Losjes of gaat de opbrengst naar de gemeente en
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worden daarvoor dan passende parkeerbewijzen aangemaakt? Hoe is de controle daarop
dan door de gemeente?
We begrijpen vervolgens ook niet dat er überhaupt parkeergeld kan worden geheven. De
gemeente Den Bosch heeft een aantal jaren geleden voorgesteld om voor dit terrein
parkeergeld te heffen. Dat voorstel is, als gevolg van vele protesten uit de gemeenten ‘sHertogenbosch en Heusden daartegen, ingetrokken. De reden is simpelweg de afspraak
tussen Heusden en ‘s-Hertogenbosch bij de overdracht van grondgebied aldaar dat dit
parkeerterrein altijd gratis zou zijn.
We zien nergens een rookverbod, maar dat past zeker niet bij dit festival volgens Losjes?
Maar het is het droogste jaar sinds tijden en daarom is en wordt juist een rookverbod op
steeds meer plaatsen ingesteld. Ook met een enkele nog te verwachten regenbui is de
uitdroging niet meer tijdig terug te brengen.
Daarop aansluitend missen wij een calamiteitenplan brandgevaar/bosbrand en worden hier
geen risicofactoren benoemd. Er zijn wat brandblussers en er is slechts één ingang/uitgang
naar het beoogde festivalterrein.
Naar onze verwachting is er mogelijk sprake van overtreding van de Flora en Faunawet, maar
dat onderwerp wordt node gemist in alle stukken. Overtreding van de Flora- en Faunawet is
één van de toetsingscriteria in de eerdergenoemde evenementennota uit 2013.

Het lijkt er sterk op dat Losjes het College van B&W, de Raad en haar ambtenarenapparaat gijzelt
respectievelijk in een ongewenste positie manoeuvreert door op een te laat moment en juist in het
reces van de politiek en de vakantie van veel gemeentelijke medewerkers dit evenement aan het
Engelermeer te willen organiseren. En dat is voor een organisatie die geregeld festivals organiseert
onacceptabel.
De Bestuursraad Engelen Bokhoven hecht aan een transparante en eenduidige benadering van
vragen en het uitbrengen van adviezen in ons bestuursgebied.
Samenvattend: de Bestuursraad Engelen Bokhoven herhaalt haar eerder op uw verzoek op 2 juli
2018 uitgebrachte advies, versterkt met onze eerste aanvulling van 28 juli en nu deze tweede
aanvulling op 8 augustus, gebaseerd op de erg laat ontvangen informatie behorende bij de
vergunningaanvraag.
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