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Morgen - op 14 augustus 2019 - zal de bestuursrechter uitspraak doen in de zoveelste voorlopige
voorziening over de evenementen -en de omgevingsvergunning-strijdig-gebruik,
die burgemeester Peter den Oudsten aan de Stichting Noorderzon te Groningen heeft verleend.

Op vrijdag 9 augustus 2019 was de hoorzitting van de voorlopige voorziening over 2 verleende
vergunningen aan de Stichting Noorderzon. De evenementenvergunning is gepubliceerd op 31 juli
2019. Belanghebbenden hebben dus ook dit jaar geen 6 weken om hun bezwaar in te dienen.

De opbouw van Noorderzon begon namelijk op 5 augustus 2019.

De hoorzitting van mijn bezwaarschrift wordt op 8 oktober 2019 behandeld. Pas twee weken van te
voren maakt de burgemeester het tijdstip bekend.

Mijn inzet

Het grootste compliment dat ik ooit kreeg kwam van een Groninger verkeersambtenaar: "Jij hebt mij
geleerd dat Bomen geen lucifersstokjes zijn."

Hij had subsidie gekregen om een fietspad dwars door mijn biologische tuin te leggen. Ik heb deze
tuin kunnen redden. De tuin ligt nu nog steeds aan het einde van de Kerklaan langs het spoor.

Het DvhN artikel van Gerrit Fokkema - 1 september 1998: "De bomen kun je inderdaad een beetje
'voelen'." was voor mij het definitieve kantelpunt om me voor Bomen in te blijven zetten.

bron:
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19980901-AE0013002

Van normaal burger en genieten van Bomen verschoof mijn inzet naar juridisch burger zijn. Mijn inzet
richtte zich op handtekeningen acties, bezwaarschriften procedures en niet in de laatste plaats op de
voorlopige voorzieningen betreffende Noorderzon.

Morgen doet de bestuursrechter uitspraak over de door mij aangespannen voorlopige voorziening
tegen de verleende 'omgevingsvergunning strijdig gebruik' en de 'evenementenvergunning' beiden
door burgemeester Peter den Oudsten verleend aan de Stichting Noorderzon.

De bestuursrechter zal dit jaar moeten oordelen over de stikstof emissie waarvan Gedeputeerde
Staten in een handhavingsverzoek heeft gesteld dat het Noorderzonfestival geringe schade
berokkend aan het Drentse Aa (Natura 2000 gebied). Boom7.nl (Geert Starre) heeft mij daarbij
fantastisch begeleid, wat tot handhavingsverzoeken bij de Provincie Groningen leidde.
(boom7.nl/id/16158).

Bovendien zal de bestuursrechter dit jaar voor het eerst zijn oordeel moeten geven over mijn visie
dat alle voor publiek niet toegankelijke onderdelen en alle onderdelen waarvoor men moet betalen
geen aspecten van de omgevings- en evenementenvergunning kunnen zijn.

Ik ben van mening dat alle afgeschermde en alle betaalde onderdelen niet vergund hadden mogen
worden, omdat de begripsomschrijving in de APVG 2009, stelt in Hoofdstuk 7 Artikel 2:18
Begripsbepaling In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke

https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=NVHN-19980901-AE0013002
http://boom7.nl/id/16158


verrichting van vermaak.

De begripsomschrijving is dus een 100% sociale omschrijving. Een evenement is voor iedereen: arm
en rijk. Bij een publieksevenement hoeft niemand de portemonnee of de pinpas te voorschijn te
halen. Behalve dan voor eigen ijsje, patatje of Grunninger Beerenburg.

Voorbeelden: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Sail Amsterdam, Sail Delfzijl, alle open podia op
Noorderzon en elders.

Ik ben van mening dat: de compleet afgesloten gebieden voor de Crew, al de tenten met betaalde
voorstellingen, al de horecatenten met hun terrassen waar men moet betalen etc,  allemaal geen
onderdelen zijn die vallen onder een voor publiek toegankelijk evenement.

De Stichting Noorderzon noemt het gebeuren inmiddels een '11 daags Dorp' in een monumentaal
Plantsoen. De burgermeester heeft nagelaten rekening te houden met het gegeven dat het
Noorderzon festival plaats vindt in het Noorderplantsoen, dat geheel omgeven wordt door
woonwijken. Hij heeft Noorderzon een evenementenvergunning gegeven voor hoge geluidsnormen.
Zo heeft hij bepaald dat er 11 dagen achtereen in het Noorderplantsoen de geluidsnorm 100 db(A) is
vlak bij het podium en bij de dichtstbijzijnde gevel heeft hij de norm op 85 db(A) gezet. Zo loop je in
het Plantsoen tijdens Noorderzon kans op gehoorbeschadiging. Immers vanaf 80 db(A) kan er al
gehoorbeschadiging optreden.

Als men naar het oorspronkelijke ontwerp kijkt, van ruim 100 jaar geleden, dan is het
Noorderplantsoen WEL ontworpen voor Bomen, dieren en planten. Voor het genietend wandelen,
voor het luisteren van muziek uitgevoerd in de Muziekkoepel en van wat eten en drinken bij de
uitspanning, nu genaamd Zondag. Door de beschermende buishekjes kregen de Bomen alle kans om
zich in volle gezondheid tot wasdom te groeien. Die buishekjes zijn in 1995 verwijderd, toen
Noorderzon een van haar eerste edities had.

Het Noorderplantsoen is niet ontworpen voor het rijden met zware vrachtwagens in het Plantsoen,
voor het rijden onder monumentale Bomen en het plaatsen van horeca onder monumentale Bomen
ten behoeve van een 125.000-165.000 bezoekers tellend 11 daags MEGA festival. De ontwerpers
hebben zich nooit kunnen voorstellen dat hun ontwerp geschikt zou moeten zijn voor opbouw,
afbouw en maanden herstel. Ook zij zullen dit niet in de categorie vermaak hebben ondergebracht.

Wonderlijk genoeg is de stichting Noorderzon van oordeel dat zij geen verzekering voor door hen
veroorzaakte schade aan het Plantsoen kunnen afsluiten.
 
Mevrouw Kiki
Groningen, 13 augustus 2019

---

Meer informatie van boom7 over Noorderzon:
boom7.nl/id/16158
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