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Betreft: Handhavingsvezoek festivalWelcome to the Future in Natura 2000-gebied.

Geachte dames, heren, Oostzaan, 12ju\i2022

Hierbij verzoeken wij u vriendelijk volstrekte handhaving van alle wettelijke regels en voorschriften
met betrekking tot het evenement Welcome to the Future, dat plaats gaat vinden in het beschermde
Natura 2000-gebied nr. 92 llperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske (IVOT), welk gebied is
gelegen op gronden van de gemeenten Landsmeer én gemeente Oostzaan.

De opbouw van het festival start op 15 juli 2022 en het evenement vindt plaats op 23 juli 2022.
Eigenaar van het Twiske is Staatsbosbeheer.

1. De natuurvergunning is er niet, c.q. is niet onherroepelijk.
2. Tegen de omgevingsvergunning Landsmeer lopen bezwaren, die de gemeente over

de datum van het festival heen tilt.
3. De overige vergunningen - Landsmeer én Oos2aan - zijn nog niet verleend, c.q

worden verleend op een niet acceptabel tijdstip: te weten feitelijk ten tijde van het
evenement.

Er wordt derhalve in strijd met alle wettelijke bepalingen gehandeld. Dit betekent dat de opbouw
stopgezet moet worden en het festival derhalve niet door kan gaan.

Wij brengen onder de aandacht dat in het Natura 2000-gebied nr. 92 llperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske (IVOT) ook de Gemeente Oostzaan vergunning plichtig is.

Ook brengen wij onder uw aandacht dat reeds verleende vergunningen mogelijk niet aan de juiste
rechtspersoon zijn verleend, zodat deze van rechtswege vervallen.

Gelet op het gegeven dat Wob- verzoeken en verzoeken om op de zaak betrekking hebbende
stukken onvoldoende behandeld zijn. Mede gelet op het belang van deze zaak, dient hier zeker
aandacht aan te worden geschonken. lmmers op deze wijze kunnen belanghebbenden en derden
niet op basis van volledige informatie adequaat handelen. Van een open overheid is derhalve ook
geen sprake.

Wijverzoeken u ons per dag op de hoogte té houden van de vorderingen van dit
handhavingsverzoek via de mail is dit mogelijk. Wij behouden ons alle rechten voor.

Met vriendelijke g roeten,

Mw M.L. Mulder
Voorzitter Hart voor het Twiske


