
 

  
 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

Aan de leden van de gemeenteraad    
       Drs. J. van Belzen 
       burgemeester 
        
        
        
    
    
Uw brief van: 21 mei 2021 Ons kenmerk: 355362 
Uw kenmerk: -- Contactpersoon: L. Scholte 
Bijlage(n): -- Team: APV 
Onderwerp: Schriftelijke vragen verplaatsen 

evenement Lekker & Live 
Telefoonnummer: 14 0180 

 Datum: 3 juni 2021 
 
 
Geachte raadsleden,  
 
Op 21 mei heeft de fractie Groenlinks schriftelijke vragen gesteld omtrent het verplaatsen van het 
evenement Lekker & Live. Zij geven aan dat zij eerder raadsvragen hebben gesteld over dit onderwerp, 
dat toen werd geantwoord dat de aanvraag van het evenement nog in behandeling was. Daarnaast was 
aangegeven dat voor de vergunning ten aanzien van de Wet natuurbescherming de aanvragers zijn 
doorverwezen naar de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid, omdat de provincie bevoegd gezag is. Na 
mailcontact heeft de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid gereageerd dat voorafgaande aan een 
evenement een ecologische QuickScan dient te worden uitgevoerd. Door de COVID-19 maatregelen is 
het evenement verschoven juli 2020 naar 16 en 17 juli 2021.  
 
Hierbij treft u de beantwoording aan. 
  
Vraag 1. Is de vergunning voor het evenement Lekker & Live bij de gemeente (opnieuw) in behandeling 
of reeds afgegeven voor 2021?  
 
Een vergunningsaanvraag was aangehouden in afwachting op verdere versoepelingen. Inmiddels heeft 
de gemeente vernomen dat de organisatie afziet van het verder organiseren van Lekker & Live 2021. Het 
evenement wordt verschoven naar 2022. De aanvrager heeft hierover reeds een persbericht doen 
uitgaan.  
 
Vraag 2. Is er contact geweest door de gemeente met de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid over de 
eventuele noodzaak om een ecologische QuickScan uit te voeren?  
 
Een ecologische toets is geen indieningsvereiste voor een evenementenvergunning. De gemeente heeft 
de organisatie, naast de benodigde informatie voor de vergunning, verzocht om mogelijke blijvende 
verstoringen van de lokale flora en fauna uit te sluiten door middel van een ecologische QuickScan. Als 
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kader geldt hierbij de Wet natuurbescherming. De provincie is hiervoor het bevoegd gezag, met als 
toezichthouder/vergunningverlener de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. De aan de gemeente 
overlegde ecologische QuickScan gaf geen aanleiding tot contact met de omgevingsdienst Zuid-Holland-
Zuid.   
 
Vraag 3. Is de gemeente Barendrecht voornemens om de aanvragers van de vergunning te wijzen op 
deze ecologische QuickScan?  
 
Indien een evenement buiten stedelijk gebied wordt aangevraagd wijzen wij de organisatie op hun 
verplichtingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming. De gemeente heeft bij deze aanvraag de 
aanvrager gewezen op een QuickScan, separaat aan het vergunningsproces. Dit is door de aanvrager 
opgepakt en op 7 april 2020 heeft de aanvrager de QuickScan ontvangen. Het rapport voorziet dat het 
festival niet zal leiden tot overtredingen op de Wet natuurbescherming. De onderbouwing hiervan is dat 
weliswaar (als gevolg van geluidfrequenties, bezoekers en lichteffecten) tijdelijke verstoringen kunnen 
ontstaan, maar er geen sprake is van een ‘wezenlijk negatief effect op de staat van instandhouding van 
broedende vogels en nationaal beschermde soorten’ (art. 3.10 Wnb).  
 
Vraag 4. Op welke wijze is in de processen van de gemeente geborgd dat voor evenementen in het 
buitengebied aandacht is voor de ecologische waarde? Wordt daarbij gebruik gemaakt van de 
ecologische QuickScan?  
 
De gemeente attendeert aanvragers om een ecologische QuickScan te laten uitvoeren om potentiele 
blijvende effecten op aanwezige natuurwaarden in kaart te brengen. Deze verplichting vloeit voort uit de 
Wet natuurbescherming. De uitkomsten van de QuickScan worden zorgvuldig meegewogen in het 
vergunningsproces. Op basis van aanbevelingen uit een ecologische quickscan kan de gemeente 
bijvoorbeeld aanvragers verzoeken om een evenement te verplaatsten naar buiten het broedseizoen, of 
voor - bepaalde diersoorten gevoelige - geluidfrequenties worden beperkt. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
Drs. Jan van Belzen 


