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Burgemeester Mikkers van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.  

Ter attentie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid.                                                                           

Postbus 12345                                                                                                                                                     

5200 GZ ’s-Hertogenbosch. 

Betreft: evenementenvergunning en ontheffing festival Smèrrig bij het Engelermeer. 

Ons kenmerk: GHBEMS2021 

Datum: 26 juni 2021. 

Geachte burgemeester,          

Het college is voornemens medewerking te verlenen aan muziekfestival Smèrrig bij het 
Engelermeer. Daarvoor is o.a. een evenementenvergunning vereist. 

Inleiding 

Wat stond er ook alweer in 2018 op de website van de organisatie over dancefestival Losjes bij 
het Engelermeer: “In samenwerking met de Gemeente ‘s-Hertogenbosch krijgen we de kans 
om misschien wel het mooiste stukje natuur in onze gemeente om te toveren tot 
festivallocatie”. Een grootschalig muziekfestival hoort niet thuis in het ‘mooiste stukje natuur’ 
van Den Bosch. Dat is voor en van de natuur. De beestjes en de plantjes die daar leven. Licht 
en geluid hebben een negatief effect op dieren die in het gebied hun habitat hebben. 
Daarnaast maken festivalgangers er over het algemeen een zooitje van. Dat was ook het geval 
bij festival Losjes in 2018. De organisatie is nog dagen bezig geweest om de achtergebleven 
troep op te ruimen. Echter, achteraf prikken kan niet voorkomen dat er ook plastic en ander 
niet afbreekbaar materiaal in het Engelermeer en de omliggende bosschages terechtkomt.  

Openbare veiligheid 

Er is maar 1 toegangsweg naar de festivallocatie. Dat kan leiden tot een verkeerscongestie en 
maakt het festival kwetsbaar bij calamiteiten. Hulpdiensten kunnen vast komen te staan. 
Daarnaast vormt het Engelermeer zelf ook een risico. Het is bekend dat er op dit soort festivals 
veel alcohol wordt gedronken en drugs gebruikt. Jongeren die onder invloed in het water 
terechtkomen en onwel worden kunnen in deze diepe zandwinput gemakkelijk verdrinken.  

Openbare orde en volksgezondheid 

Op de website van de organisatie staat over festival Smèrrig het volgende te lezen: “Alles ken 

en alles mag. Glibberen, flikflooien, schuren, glijden, soppen en tegen elkander oan rije doar 

worre wij blij van. Houde gij van de vuilste classic hiphop, R&B en guilty pleasures ploaten of 

hou jij gewoon van om heul vochtig te worre? Dan komde gij bij SMÈRRIG oan oe trekken. 

Wor nat, wor broeierig, wor vochtig, wor vuil, wor smerig. Loat oe slakkenslijm moar bij ons 

achter en schoam oe nie. Terug naor die goeie oude tijd mee af en toe ’n klein 

valsspeulnummertje. Van meeblèren, soppen, flikflooien en ’s goed van bil gaan staan wij niet 

van te kijken. Schitterend toch?!” Einde citaat.  
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Deze suggestieve tekst nodigt jongeren uit om in het groen te gaan seksen. Ervan uitgaande 
dat de jeugd dit veilig doet zullen er veel condooms in het groen en water achterblijven.  

Natuur en recreatie 

Een grootschalig dancefestival kan worden gezien als een vorm van lawaaisport. Water is een 
echte geluiddrager. Pal tegenover de landtong waar Smèrrig neerstrijkt ligt een zwaar 
beschermd natuurgebied van Staatsbosbeheer. Kwalificatie: ongeschikt.  

Zoals hierboven gesteld wil Het Groene Hart Brabant geen grootschalige muziekfestivals in de 
natuur. De organisatie gaat hierbij uit van de beleving van de festivalganger en niet van de 
verstoring van de natuur. Mooie natuur en grootschalige muziekfestivals gaan niet samen. We 
dienen onze schaarse natuur te beschermen en niet te degraderen tot een festivalterrein. De 
biodiversiteit in NL holt snel achteruit, niets is meer heilig. Alles moet ten dienste staan van de 
mens en zijn vermaak. Diersoorten die in het gebied leven worden door licht- en geluidhinder 
verstoord, planten vertrapt, bomen belast en het water en het groen vervuild door plastic en 
condooms. Vogels pikken dat op en stikken hierin. Wat onder water verdwijnt wordt niet meer 
teruggevonden.  

Smèrrig is naast een muziekfestival ook een seksfeest. Als het aan de organisatie ligt wordt het 
één grote orgie. Wat zegt Artikel 2:10 Evenement uit de APV 2016 lid 9 hierover: De 
burgemeester kan een vergunning in het eerste lid weigeren als de organisator van een 
evenement als bedoeld in artikel 2.9 lid 2 sub e in enig opzicht van slecht levensgedrag. Een 
seksfeest organiseren in de openbare ruimte is in strijd met de goede zeden. Op grond van dit 
artikel kan de burgemeester de evenementenvergunning weigeren.  

Omdat smèrrig een weekend lang een claim legt op het gebied kunnen recreanten hier in het 
zomerseizoen niet terecht. Het is naast een natuurgebied ook een wandelgebied en heeft een 
strandbad. Het festival hoort thuis in stedelijk gebied of op daarvoor aangewezen 
evenemententerreinen, zoals de Pettelaarse Schans, Brabanthallen, Parade en de Tramkade. 
Artikel 2:7 APV 2016, Rookverbod in bossen en natuurgebieden is hier van toepassing.  

Het college heeft in 2012 de EVENEMENTENNOTA UITVOERINGSREGELS EVENEMENTENBELEID 
vastgesteld. Daarin staat het volgende te lezen: 

Engelermeer  

Hoewel het Engelermeer qua ligging een interessante evenementenlocatie is, willen we hier 
geen grootschalige (geluid)evenementen toestaan. Dit vanwege de verstoring van de natuur 
(flora- en faunawet), de ontoereikende parkeergelegenheid en de slechte bereikbaarheid 
voor nood- en hulpdiensten. 

Wij verzoeken u op grond van Artikel 1:8 en Artikel 2:10 van de APV, het gemeentelijk 
evenementenbeleid, de Wet natuurbescherming en in strijd met het bestemmingsplan geen 
medewerking te verlenen aan muziek- en seksfestival Smèrrig in natuur- en recreatiegebied 
Het Engelermeer en de evenementenvergunning hiervoor te weigeren.  

Artikel 1:8 Weigeringsgronden De vergunning of ontheffing kan door het daartoe bevoegde 
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van: a. de openbare orde; b. de openbare 
veiligheid; c. de volksgezondheid; d. de bescherming van het milieu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Namens het bestuur van natuur- en milieuvereniging Het Groene Hart Brabant.                                
Helmus Boons. Secretaris. 
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