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Onderwerp

Schriftelijke vragen inzake theatervoorstelling Biesbosch onder vuur.
Datum

10 september 2019
Ons kenmerk

Geachte heer Vreugdenhil,

C2250936/4573694
Uw kenmerk

Bij brief van 4 september 2019, ingekomen op 4 september 2019, heeft u
namens de CU-SGP fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

D.T.W.P. (Deon) van Schijndel
Telefoon

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 681 29 49
Email

1. Klopt het dat de theatervoorstelling geen doorgang kan vinden vanwege
ontbrekende vergunningen?

dvschijndel@brabant.nl

Antwoord: Nee, GS heeft besloten om, ondanks het feit dat de nodige
vergunningen niet zijn verleend, toch toestemming te verlenen voor de
voorstellingen. Dit vanwege de grote waarde die nabestaanden en anderen
hechten aan een passende viering van de bevrijding 75 jaar geleden en het
bijzondere verhaal van de Liniecrossers, dat in het kader van Brabant
Remembers aan de hand van persoonlijke verhalen op een authentieke locatie
beleefbaar wordt gemaakt. Daarnaast heeft Staatsbosbeheer geoordeeld dat de
activiteiten ten behoeve van de voorstellingen geen ingrijpende gevolgen
hebben voor de flora en fauna in de Biesbosch. Ondanks de beperkte informatie
achten wij deze conclusie aannemelijk.

-

2. Kunt u aangeven op welk moment u de organisatie hiervan op de hoogte
heeft gesteld?
Antwoord: Wij hebben diverse keren contact gehad met de initiatiefnemer. Zie
antwoord 3. Duidelijk is dat de initiatiefnemer willens en wetens de regels heeft
overtreden. Wij hebben ons ingespannen om tot een oplossing te komen.
Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer nagelaten op tijd een vergunningsaanvraag
in te dienen. Wij hebben duidelijk gecommuniceerd dat er sprake is van een
uitzonderlijke situatie: dit is eens maar nooit weer.

Bijlage(n)

3. Op welke wijze heeft u proactief en servicegericht gehandeld om ervoor te
zorgen dat de benodigde vergunningen tijdig afgegeven konden worden?

Datum

Antwoord: Op 7 mei 2019 heeft de initiatiefnemer bij de ODBN geïnformeerd
welke vergunningen nodig zijn voor het evenement. Op 14 mei heeft de ODBN
de initiatiefnemer schriftelijk erop gewezen dat het voor dit evenement nodig is
om een vergunning voor gebiedsbescherming Natura 2000 gebieden aan te
vragen. Daarnaast is aangegeven dat overtreding van de verbodsbepalingen
voor soortenbescherming dient te worden voorkomen. Ontheffingverlening is niet
mogelijk omdat er geen wettelijk belang is om de ontheffing te kunnen verlenen.
Wij hebben met dit bericht de nodige informatie toegestuurd. De ODBN heeft
de initiatiefnemer tevens geadviseerd om een adviesbureau in te schakelen in
verband met de complexiteit van de Wet natuurbescherming. Het is vervolgens
aan de initiatiefnemer om tijdig de nodige aanvragen in te dienen. Pas om 27
augustus 2019 heeft de initiatiefnemer opnieuw contact met ons gezocht inzake
het evenement. De initiatiefnemer heeft op 3 september 2019 aangegeven geen
aanvraag in te dienen vanwege de kosten die daarmee gepaard gaan.

Ons kenmerk

10 september 2019
C2250936/4573694

4. Bent u voornemens om de doorgang van de voorstellingen te beletten danwel
achteraf een boete op te leggen?
Antwoord: Het gaat hier om het bewust niet aanvragen van een vergunning. Dit
kan worden beschouwd als een strafbaar feit, waarvoor in kader van de
Landelijke handhavingsstrategie is afgesproken dat hier melding van wordt
gemaakt bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie bepaalt of al
dan niet een boete wordt opgelegd.

5. Bent u het met de ChristenUnie-SGP fractie eens dat de voorstelling van groot
belang is om het historisch besef van de bijzondere plaats die de Biesbosch had
in oorlogstijd te bewaren?
Antwoord: Ja, zie antwoord 1.
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6. Wilt u op zeer korte termijn met de organisatie in overleg treden om de
doorgang zoals gepland mogelijk te maken?

Datum

Antwoord: Ja, zie antwoord 1. Op 5 september 2019 hebben wij ons besluit
medegedeeld aan de initiatiefnemer.

Ons kenmerk

10 september 2019
C2250936/4573694

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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