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DATUM 10-11-2014 

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water 

VAN Gedeputeerde Krol 

DOORKIESNUMMER 030 258 2053 

ONDERWERP Beantwoording mondelinge vragen festival Zomerkriebels 

 

Geachte commissieleden, 

 

Tijdens de commissievergadering van 23 juni 2014 heb ik u, naar aanleiding van vragen vanuit uw commissie,  

toegezegd dat nagegaan zal worden welke effecten het festival Zomerkriebels op onder meer de natuur in het 

Gagelbos heeft gehad.  Eén van de vragen was hoeveel geluid er vanuit het festival in het stiltegebied gekomen 

is. Daarnaast heb ik u toegezegd dat nagegaan zal worden of de gemeente een Flora- en faunawet-ontheffing 

nodig had en of zo ja of die aangevraagd is.  Eerder heb ik u al de email ter kennisname gestuurd die ik aan de 

wethouder van de gemeente Utrecht over dit onderwerp heb gestuurd. 

 

Voor wat betreft bovenstaande punten kan ik u vertellen dat:  

• De gemeten geluidsbelasting in het stiltegebied op afstand van het festival was ruim boven de norm; 

de geluidsbelasting op de EHS direct naast het festival zal aanmerkelijk hoger zijn geweest. Ik heb 

de gemeente Utrecht er nog expliciet op gewezen dat door haar in de afgegeven evenementen-

vergunning geen rekening is gehouden met het stiltegebied.  

• De organisator verantwoordelijk was voor de Flora- en faunawetontheffing. Zowel bij gemeente als 

provincie is niet bekend of die ontheffing nodig c.q. verleend was. Ik heb de gemeente als verlener 

van de eventementenvergunning gevraagd om alsnog bij de organisator te vragen naar deze 

ontheffing. 

Over het mogelijk minder functioneren van de EHS door dit festival kunnen helaas zonder uitgebreid ecologisch 

onderzoek voor,  tijdens en na het festival geen uitspraken worden gedaan.   

 

Achtergrondinformatie geluid.   

Het festivalterrein in het Gagelbos ligt deels in de EHS. Op circa 850 m in noordelijke richting ligt de grens van 

stiltegebied Westbroek e.o. Door de RUD Utrecht zijn geluidmetingen verricht juist binnen het stiltegebied, 

teneinde een indruk te krijgen van de verstoring. Op grond van de Provinciale Milieuverordening (PMV) geldt hier 

een richtwaarde van LAeq,24h = 35 dB(A). Het door Zomerkriebels veroorzaakte LAeq,24h bedraagt 46 dB(A). 

Hiermee is de richtwaarde ruimschoots overschreden. Het hoogste maximale geluidsniveau o.a. tijdens het 

afsluitende vuurwerk bedroeg 80 dB(A). De PMV bevat hiervoor geen richtwaarde. 

Tijdens het festival zijn in opdracht van de festivalorganisatie ook geluidmetingen uitgevoerd op relatief korte 

afstand van de podia. Deze metingen zijn uitgevoerd om te toetsen of werd voldaan aan de geluidvoorschriften 

verbonden aan de evenementenvergunning, overeenkomstig het evenementenbeleid van de gemeente Utrecht. 
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Op een afstand van 50 m voor de podia zijn geluidniveaus gemeten van 92 dB(A) tot 113 dB(A) . Op 200 m van 

het hoofdpodium bedragen de gemeten geluidniveaus 75 dB(A) tot 81 dB(A). Toegestaan op grond van de 

evenementenvergunning is 80 dB(A) op 200 m. De gemeten geluidniveaus liggen rond deze waarde. 

In aanvulling op metingen in dB(A), zijn ook metingen in dB(C) verricht. Hierbij worden de lage tonen (bassen) 

zwaarder gewogen. Dit geeft een betere indicatie van mogelijke hinder binnenshuis of op grote afstand. De 

gemeten geluidniveaus bedragen 108 dB(C) tot 116 dB(C) op 50 m van de verschillende podia. Op 200 m van het 

hoofdpodium is 91 dB(C) tot 97 dB(C) gemeten, waar 95 dB(C) als grenswaarde in de vergunning is opgenomen. 

 

Achtergrondinformatie Flora- en faunawet  

De provincie is (nog) geen bevoegd gezag voor dit deel van de Ff-wet, waardoor er bij ons geen informatie over 

gevraagde of verleende ontheffingen beschikbaar is. Bij de gemeente Utrecht is nagevraagd of iets bekend is 

over een Flora- en faunawet onderzoek en eventuele  ontheffing. Omdat de gemeente geen rol heeft in de 

ontheffingen van de Flora- en faunawet en in de evenementenvergunning geen onderzoek c.q. ontheffing vereist 

wordt, is daar ook niets bekend over onderzoek, ontheffing en eventuele handhaving. De organisator van 

Zomerkriebels was conform de wet zelf verantwoordelijk voor een eventuele Flora- en faunawet ontheffing. Bij het 

bevoegde gezag, nu de Voedsel- en Warenautoriteit, was geen nadere informatie te verkrijgen.   

Ik hoop u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen.Voor de volledigheid treft u als bijlage 

de in dit memo genoemde mail aan de wethouder alsook de eerdere mails en de correspondentie met de 

Utrechtse gemeenteraad. Ik hoop u hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op uw vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bart Krol 
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Mails over Zomerkriebels Gagel         Bijlage 1  

 

Van: Krol, R.W.  

Verzonden:  woensdag 5 november 2014 13:58  

Aan:  c.a.geldof@utrecht.nl ; secretariaatgeldof@utrecht.nl   

  

  

Geachte heer Geldof, beste Cees, 

  

In aanvulling op onderstaande mails vraag ik graag nog even expliciet je aandacht voor de resultaten 

van het geluidsonderzoek. De gemeten geluidsbelasting in het stiltegebied op afstand van het festival 

blijkt namelijk ruim boven de norm te zijn geweest. Dit houdt ook in dat de geluidsbelasting op de EHS 

direct naast het festival aanmerkelijk hoger zal zijn geweest. De onderlinge contacten tussen jullie 

medewerkers en die van ons hebben tevens uitgewezen dat nog niet achterhaald is of de organisatie 

van het festival een ontheffing op de Flora- en Faunawet heeft aangevraagd. Ik zou je willen vragen 

als verlener van de evenementenvergunning, hier nog expliciet navraag naar te doen bij de 

organisatie van het festival. 

  

Ik wil je nu met klem vragen de effecten van het festival op de aanwezige natuur en het stiltegebied, te 

evalueren zodat bij een mogelijke nieuwe aanvraag voor volgend jaar passende maatregelen 

getroffen kunnen worden in de vergunningverlening. Ik hoor graag van je op welke termijn ik reactie 

kan ontvangen, zodat ik ook de Staten actief kan informeren.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bart Krol 

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied  

Provincie Utrecht 

  

  

Van: Krol, R.W.  

Verzonden: donderdag 2 oktober 2014 12:09 

Aan: 'secretariaatgeldof@utrecht.nl' 

Onderwerp: RE: Festival Zomerkriebels/Gagelbos 

  

Geachte heer Geldof, beste Cees, 

  

In navolging op mijn vorige mail afgelopen zomer, kom ik graag nog even bij je terug op de effecten 

van het festival Zomerkriebels op de aanwezige Flora en Fauna in het Gagelbos. Het Gagelbos heeft 

zoals je weet een recreatieve bestemming en dergelijke activiteiten zouden daar dan ook gehouden 

moeten kunnen worden. Het festival zelf vond echter plaats op de grens (en zelfs iets over de grens) 

mailto:c.a.geldof@utrecht.nl
mailto:secretariaatgeldof@utrecht.nl
https://webmail.provincie-utrecht.nl/owa/redir.aspx?C=9w3zk-wB2E-GlEW_DSXNoI22IRXLzNEIFBz1vW0XwhLxveozFMOxurMETBzonviyeZz2Icddkbk.&URL=mailto%3Asecretariaatgeldof@utrecht.nl
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met de EHS die daar gelegen is. In de bijlage tref je een aantal foto’s die mij zijn toegezonden door de 

Natuur- en milieugroep Overvecht. Ik heb begrepen dat deze ook naar jullie gemeenteraadsleden 

gestuurd zijn. 

Alhoewel ik nog steeds op het standpunt sta dat vergunningverlening voor dergelijke festivals een 

gemeentelijke aangelegenheid is, zou ik het toch plezierig vinden hier eens met je over te spreken. De 

EHS en de bescherming die er op rust is immers provinciaal belang en het lijkt mij dat het in ons 

beider belang is om goede afspraken te maken die zowel de recreatieve- als de natuurdoelen dienen. 

  

Ik verneem graag wanneer wij hierover met elkaar van gedachten kunnen wisselen. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bart Krol 

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied 

  

Van: Krol, R.W.  

Verzonden: maandag 14 juli 2014 15:47 

Aan: 'secretariaatgeldof@utrecht.nl' 

Onderwerp: Festival Zomerkriebels/Gagelbos 

Urgentie: Hoog 

  

Geachte heer Geldof, beste Cees, 

  

Zoals je wellicht hebt vernomen zijn ook door Provinciale Staten vooraf vragen gesteld over de 

effecten van het Festival Zomerkriebels in het Gagelbos op de daar aanwezige EHS en het 

Stiltegebied. 

Ik heb op deze vragen geantwoord dat het primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, omdat 

jullie de vergunningen hebben afgegeven.  

Nu, na afloop van het festival, vragen de Staten mij wat de effecten zijn geweest. Is er door jullie 

inzicht in de effecten op de EHS? 

Zo ja, zou je mij daarvan in kennis willen stellen?  

Gezien de gestelde vragen zou ik willen voorstellen om, indien volgend jaar weer een verzoek wordt 

gedaan voor een dergelijk evenement, hier als gemeente en provincie even samen kritisch naar 

kijken. 

  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Bart Krol 

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied 

  

https://webmail.provincie-utrecht.nl/owa/redir.aspx?C=9w3zk-wB2E-GlEW_DSXNoI22IRXLzNEIFBz1vW0XwhLxveozFMOxurMETBzonviyeZz2Icddkbk.&URL=mailto%3Asecretariaatgeldof@utrecht.nl
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           Bijlage 2 

Gemeente Utrecht : SCHRIFTELIJKE VRAGEN van mevrouw E.M. van Esch, zie separate pdf.   

    (ingekomen op 9 juli 2014 en antwoorden door het college B & W verzonden op 16 september 2014) 

  

 

 


