
Verslag informatiebijeenkomst Burning Man dinsdag 5 juli in ’t Hilletje. 

 
Aanwezig:  

 Bertil Rebel en Gerlinde Bouwman van de Gemeente Barneveld 

 Gaby Tempessy, Daniël Lumpkeman, René Meeuwisse en Mustafa van de 
organisatie Burning Man Nederland 

 Alice Bakker, Yvonne Apeldoorn, Simone v.d. Lindt en Marjo van den Berg 
namens Kootwijk Vooruit 

 40 bewoners 
 
================================================================ 
Marjo opent de informatieavond, en stelt Bertil Rebel voor. Hij is 
communicatieadviseur van de Gemeente Barneveld en zal de avond leiden. Ook 
Gerlinde Bouwman van de Gemeente Barneveld is aanwezig. Zij werkt bij het team 
Veiligheid, Vergunningen en Toezicht van de gemeente Barneveld. 
 
Bertil Rebel heet opnieuw iedereen welkom en vertelt hoe de avond zal verlopen. 
De agendapunten zijn: 

1. Informeren hoe het vergunning traject is verlopen; 
2. Waar heeft de gemeente naar gekeken om de vergunning te verlenen? 
3. Thema's die in de vergunning een rol spelen. 

 
De gemeente geeft vanavond geen toelichting over de inhoud van dit evenement, dit 
is niet de rol van de gemeente. Wel heeft de gemeente naar de inhoud gekeken of er 
geen zaken op het programma staan die onwettig zijn. Dit was niet het geval. Na 
afloop kan men met de organisatie in gesprek voor een toelichting op de inhoud van 
het evenement.  
 

1. Vergunningtraject 
De aanvraag is binnengekomen en deze werd op 2 juni jl. gepubliceerd, de eerste 
officiële bekendmaking. Daarna heeft iedereen t/m 16 juni jl. de tijd gehad om een 
reactie te geven op deze aanvraag, dus twee weken. Er zijn negen reacties 
binnengekomen. Het college heeft de reacties bekeken. Zij beslissen om hier wat 
mee te doen of niet. Alle reacties en antwoorden worden in een zienswijzenota 
verwerkt. Deze nota wordt betrokken bij de uiteindelijke beslissing of een evenement 
wel of geen vergunning krijgt. 
 

2. Waar heeft de gemeente naar gekeken om de vergunning te verlenen? 
Wanneer een aanvraag wordt gedaan, wordt deze eerst getoetst door veiligheids- en 
overheidspartners. Veiligheids- en overheidspartners zijn o.a. de brandweer, politie, 
VGGM (Veiligheids- en Gezondheids Regio Gelderland-midden) en de Provincie 
Gelderland. Deze instanties geven een reactie/advies en dit heeft geleid tot een 
vervolgoverleg met o.a. organisatie, gemeente, politie en Kootwijk Vooruit. 
  
De organisatie heeft antwoorden gegeven op de vragen van de veiligheids- en 
overheidspartners. De antwoorden zijn opnieuw bekeken door de veiligheids- en 
overheidspartners. Op basis van die adviezen en aanvullende informatie, heeft de 
burgemeester besloten dat er geen aanleiding was om dit evenement te weigeren.  
 
Vraag:  
Na het geven van een vergunning heeft iedereen nog 6 weken de tijd om bezwaar te 
maken, dit is niet mogelijk i.v.m. tijd, hoe kan dit?  
Reactie gemeente:  



De aanvraag heeft 2 weken op het gemeentehuis gelegen voor inzicht en reactie. De 
gemeente zegt toe dit nogmaals op papier te zetten. 
 
Aanvulling vanuit de gemeente: 
De procedures voor de aanvraag van evenementen is binnen de gemeente op basis 
van de nota Handhaving en Regelgeving Evenementen, april 2010, als volgt: 
 
B evenementen 
B evenementen zijn evenementen waarbij de in deze nota genoemde criteria bij C 
evenementen niet van toepassing zijn. Wel is bij deze evenementen afstemming 
tussen de diverse partijen (organisatie van het evenement, gemeente, politie) 
noodzakelijk. Voor deze evenementen wordt geen maximumstelsel ingesteld. 
Een uitzondering hierop vormen een aantal bijzondere evenementen, zoals te 
houden circussen, kermissen, auto- en motorcrosswedstrijden en commerciële 
rommelmarkten.  
 
Inspraak 
Bij een nieuw B of C evenement wordt een inspraakprocedure gevolgd. Deze 
procedure houdt in elk geval in dat via een publicatie op de gemeentelijke pagina het 
voornemen tot vergunningverlening wordt weergegeven en daarbij wordt een 
belanghebbende de mogelijkheid gegeven hun zienswijze in te dienen over het 
voorgenomen besluit. Dit kan schriftelijk of mondeling binnen een aangegeven 
periode. Aan de hand van de ingediende zienswijze wordt beoordeeld of een 
evenement vergund kan worden en onder welke voorwaarden. De indiener krijgt een 
beantwoording van zijn zienswijze en een afschrift van de vergunning. Wanneer dit 
wenselijk is kan ook een informatiebijeenkomst gehouden worden. 
 
Bekendmaking/publicatie 
Alle verkeersbesluiten die horen bij een evenementenvergunning en C evenementen 
worden na vergunningverlening gepubliceerd op de gemeentelijke pagina.  
 
In de bijlage vindt u aanvullend hierop informatie over de bezwaarprocedure. 
  
Vraag:  
Niemand vanuit Kootwijk zit hier op te wachten, waarom heeft de burgemeester toch 
vergunning verleend? 
Reactie gemeente: 
De gemeente Barneveld gaat niet over de vraag of een dorp wel of niet op een 
evenement zit te wachten. Het gaat om de voorwaarden op het gebied van openbare 
orde, veiligheid, volksgezondheid en milieuaspecten. De organisatie heeft op een 
aantal thema’s duidelijke reacties gegeven. Deze zal hij zo gaan benoemen, de 
burgemeester zag daarom geen reden om dit evenement te weigeren. 
 

3. Thema's waar de mensen reactie op hebben gegeven.  
 
1. Hoe houden jullie in de gaten dat er niet meer dan 750 bezoekers komen?  
De politie heeft een team dat constant monitort hoeveel mensen kijken/zoeken op dit 
evenement. De organisatie heeft van de gemeente Barneveld opdracht gekregen om 
duidelijk aan te geven dat dit evenement is uitverkocht. Dat voorkomt dat mensen 
voor niets komen, maar wel het dorp inrijden en voor de nodige verkeershinder 
kunnen zorgen. Via Facebook hebben 60.000 mensen aangegeven geïnteresseerd 
te zijn. De politie heeft op dit moment geen signalen dat er meer mensen naar 
Kootwijk komen dan de 750 gasten die zich hebben aangemeld. 
 



2. Parkeren/hangen buiten terrein. 
Tijdens het evenement is er om het terrein een verbod op parkeren en stilstaan. De 
organisatie heeft een weiland ter beschikking gekregen voor parkeren. De gemeente 
heeft uitgezocht of er tijdens het evenement geen puzzeltochten/fietstocht door 
Kootwijk komen, dit zou tot extra overlast kunnen leiden. Donderdag wordt het 
verkeersplan gepubliceerd in de Barneveldse Krant. De organisatie zorgt door middel 
van bebording dat de bezoekers naar de daarvoor bestemde parkeerplaats worden 
geleid.  
Gemeente neemt naar aanleiding van de ongeruste geluiden de huidige maatregelen 
nogmaals onder de loep, om te kijken of verschillende maatregelen aangescherpt 
moeten worden. 
 
Vraag: 
Er is momenteel geen indicatie voor het aantal bezoekers zonder kaartje, de kijkers. 
Hoe gaan de veiligheidsdiensten dit ondervangen?  
Reactie gemeente: 
Ook na vanavond blijven de veiligheidsdiensten monitoren. Mocht dat nodig zijn, dan 
wordt er ingegrepen.  
 
Vraag: 
Hoe gaan veiligheidsdiensten er mee om als er toch veel 'kijkers' komen? 
Reactie gemeente: 
De veiligheidsdiensten maken dan een plan, maar daarvoor is tot op heden geen 
aanleiding gebleken.  
 
Vraag 
Bij de Duinweg is het nu, in het weekend, altijd al druk. Er komen meer mensen hoe 
gaan we daar mee om?  
Reactie gemeente: 
Deels door het stop-parkeerverbod rond het evenement en deels door het constant 
monitoren.  
 
Vraag: 
De bezoekers komen aan op één moment, hoe loopt dat met de verkeersstroom? 
Antwoord van de organisatie: 
De aankomst is op vrijdagmiddag en zaterdag. De organisatie: wij geven heel 
duidelijk aan hoe laat mensen mogen aankomen en hoe laat mensen mogen 
vertrekken. Er zullen parkeerregelaars aanwezig zijn, die de aankomst en vertrek in 
goede banen leiden. 
 
Vraag: 
Wie is er verantwoordelijk voor de verkeersstroom?  
Antwoord organisatie: 
De organisatie is verantwoordelijk voor de verkeersstroom. Dit gebeurt wel in 
samenspraak met de gemeente.  
 
3. Hoe zal het terrein eruit zien? 
Het terrein wordt helemaal omheind, zodat er geen ‘kijkers’ zomaar binnen kunnen 
komen. 
 
4. Hoe gaat het met eventuele opgelopen schade? 
De organisatie heeft een evenementenverzekering. De polisvoorwaarden heeft de 
gemeente ingezien.  
 



5. Waar het evenement wordt gehouden is een bestemming wonen, hoe kan er dat 
een evenement worden gehouden? 
Dit is een incidentele vergunning. 
 
6. Het is een Natura 2000 gebied en dan toch een evenement. 
Provincie ziet geen negatieve effecten voor het Natura 2000 gebied. 
 
7. Is er geen brandgevaar tijdens dit evenement? 
Tijdens het evenement wordt er gekampeerd en wordt vuur gemaakt. De brandweer 
is op verschillende momenten tijdens het evenement aanwezig. Er zullen constant 
brandwachten aanwezig zijn. De brandweer heeft daarnaast aanvullende regels 
opgesteld waar de organisatie zich aan dient te houden. 
 
8. Weer? 
Heel erg droog tijdens dit evenement wat dan? Code rood, dan gaat er een protocol 
in werking, waar ook dit evenement zich aan moet houden. 
 
9. Natuurvervuiling? 
De organisatie is hier streng op: neem de rommel die je veroorzaakt ook weer mee 
naar huis. Dit is het ‘leave no trace’-principe van Burning Man. Er wordt geen 
glaswerk gebruikt i.v.m. veiligheid.  
 
10. Hygiëne? 
GGD heeft dit bekeken en goedgekeurd. 
 
11. Geluid? 
De organisatie houdt zich aan de geldende richtlijnen voor het gebied, zoals 
geadviseerd door de OddV. Het duldbare geluid van muziek en/of mededelingen 
mag ter plaatse van de gevels van de om- liggende woningen niet meer bedragen 
dan 75 dB(A) (NB: De geluidsnorm van 75 dB(A) geld als norm voor bij de gevel van 

omwonenden. Het geluid op het terrein kan zelf wel meer zijn dan 75 dB(A)). 
Daarnaast is door de organisatie een verbod voor bezoekers ingesteld op het 
meebrengen van versterkende geluidsapparatuur en zal er buiten de actieve 
evenement-uren om geen versterkt geluid ten gehore worden gebracht. 
 
12. Verlichting? 
De organisatie vraagt de bezoekers om zoveel mogelijk gebruik te maken van LED-
verlichting. De GGD heeft als eis gesteld dat er licht moet zijn voor toiletbezoeken en 
de EHBO-post, vanwege de veiligheid van de bezoekers. 
 
13. Drugs en alcohol 
Er is een ontheffing verleend op grond van de Drank- en horecawet. De organisatie 
houdt nauwlettend in de gaten, dat hier geen misbruik van wordt gemaakt. Voor 
drugs is op dit terrein een ‘zero tolerance-beleid’, dit wordt met de politie en 
organisatie gehandhaafd. 
 
 
14. Zondagsrust? 
De zondagsrust wordt in deze omgeving erg gewaardeerd. Er zal zondagochtend 
een stiltewandeling zijn. En tot 13:00 geen versterkt geluid. 
 
Vraag:  
Waarom een stiltewandeling door een Natura 2000 gebied? 
Reactie organisatie: 



Het is een openbare ruimte, dus iedereen mag hier lopen. Wel heeft de organisatie 
gezegd; maximaal 50 personen tegelijk op ’t Kootwijkerzand, niet onder invloed en 
gepast gekleed. 
 
Vraag:  
Mogen de bezoekers tijdens het evenement vrij het terrein af gaan?  
Reactie organisatie: 
Organisatie kan niemand verbieden om het terrein te verlaten. Maar ze hebben zo’n 
druk en aantrekkelijk programma dat de bezoekers wel zullen blijven en ze streven 
ernaar dat zo min mogelijk bezoekers het terrein verlaten. 
 
Vraag:  
Hoe wordt gehandhaafd als er wel wordt geparkeerd? En er wel sprake is van 
geluidsoverlast?  
Reactie gemeente: 
Ervaart u overlast? Bel de politie, bij verdachte situaties bel 112. U meldt dit bij de 
politie zij weten van dit evenement en zullen actie ondernemen.  
 
Vraag:  
We zijn al jaren aan het strijden betreft de verkeersoverlast van Radio Kootwijk en 
dan nu zo 750 bezoekers? 
Reactie gemeente: 
Dit heeft nu niks te maken met dit evenement. We komen hier separaat op terug. 
 
Opmerking:  
Wij hopen dat dit evenement goed verloopt. Dit is de eerste keer, allemaal best 
spannend.  
 
Vraag:  
Is dit evenement eenmalig?  
Reactie gemeente: 
Na dit evenement vindt een evaluatie plaats. Daarna wordt besloten of dit evenement 
vaker kan plaatsvinden en in welke vorm en omvang. 
 
Vraag:  
Kunnen wij ook mee evalueren? 
Reactie gemeente: 
Iedereen is vrij om na het evenement een reactie te geven, positief of negatief. We 
waarderen het als dit gebeurt. Dit kan op het onderstaand e-mail adres. Desgewenst 
wil de gemeente nadien een zelfde bijeenkomst organiseren als vanavond om met 
elkaar terug te kijken hoe het verlopen is. 
 
Vraag:  
Hoeveel bezoekers wil de gemeente maximaal volgend jaar, mocht het weer 
plaatsvinden? 
Reactie gemeente: 
Na de evaluatie wordt dit bekeken, kunnen ze nu geen uitspraak over doen. 
 
Opmerking:  
Wij wonen niet voor niks in Kootwijk, we houden van rust. Maar wij mogen best een 
keer gastvrij zijn, zoals wij allemaal ook gebruik maken van andere evenementen, 
toeristische attracties enz.. Het evenement past hier in de omgeving. De gemeente 
zit er bovenop om dit evenement goed te laten verlopen. 
 



Contactgegevens gemeente: 
Gerlinde Bouwman 
Gerlinde.bouwman@barneveld.nl 
 
Contact politie: 
0900-8844 
 
Bij verdachte situaties: 
112 
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