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Betreft: Zienswijze m.b.t. vergunningsaanvraag Festival Zomerkriebels op 27 juni 2015

Geachte heer, mevrouw,
Namens het Bewonersplatform Overvecht ontvangt u onderstaande zienswijze n.a.v. de  
vergunningsaanvraag voor Festival Zomerkriebels op 27 juni 2015, die is gepubliceerd op 7 
februari 2015.

Het Bewonersplatform Overvecht maakt bezwaar tegen de aangevraagde vergunning. 
De aanvraag voor de vergunning betreft een grootschalig muziek- en dansfestival dat 
gehouden gaat worden in het Gagelbos, net buiten Overvecht. Vorig jaar is dit festival voor 
het eerst gehouden in het Gagelbos en heeft daar veel schade aangericht aan de flora en 
fauna. Bovendien was de geluidsbelasting ver boven de norm, zowel in de directe 
omgeving als verder weg (zie de bijgevoegde notitie van de Provincie Utrecht waarin dit 
wordt geconstateerd).

Het Gagelbos is een natuurgebied dat deel uit maakt van de Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Bescherming van natuurwaarde en zeer terughoudend omgaan met belasting van 
de omgeving moet daar, naar onze mening, voorop staan. Vormen van recreatie die een 
lage impact hebben en weinig of geen schade aan flora en fauna aanrichten kunnen daar 
heel goed inpassen. Maar niet een groot muziek- en dansfestival met duizenden bezoekers, 
parkeren op het terrein en veel harde muziek. Een deel van het gebied, waar (net als vorig 
jaar) het festival gehouden wordt, is normaal afgesloten voor bezoekers. Wij vinden het 
onbegrijpelijk en onterecht dat het wel gebruikt wordt voor het Zomerkriebel festival.

Dat het Zomerkriebelsfestival in de opzet en de omvang zoals aangevraagd aanzienlijke 
schade aanricht, is vorig jaar duidelijk gebleken en gedocumenteerd door o.a. de Natuur- 
en Milieugroep Overvecht (NMO). Begroeiing is vertrapt en aangetast en herstelt zich niet 
of slechts op lange termijn naar de oorspronkelijke natuurwaarde. Zeker bij een herhaling 
van de aantasting zal schade een structureel karakter houden. Dat leidt tot verarming van 
de ecologische vitaliteit en natuurwaarde in het gebied. Dieren (o.a. reëen) in het gebied 
zijn aantoonbaar verstoord. Voor een gedetailleerde beschrijving van de schade die – mede 
op basis van ervaringen van vorig jaar - te verwachten is, verwijzen wij naar de zienswijze 
van de Natuur- en Milieugroep Overvecht op de vergunningsaanvraag voor 2015. 

Samenvattend: Wij hebben bezwaar tegen de aangevraagde vergunning voor het festival 
Zomerkriebels, omdat het festival in aard en omvang niet past in het Gagelbos. Het richt  
veel schade aan en betekent een aantasting van de natuurwaarde in een gebied, waar 
bescherming van de natuur voorop moet staan. Daarnaast verwachten wij aanzienlijke 
geluidsoverlast in de omgeving.   

Met vriendelijke groet,
Namens het Bewonersplatform Overvecht

Ad Tourne,
Secretaris
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