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Samenvatting
De organisator ID&T van het evenement Mysteryland (dat vanaf 2003 jaarlijks in
Haarlemmermeer op de laatste zaterdag van augustus wordt gehouden in delen van de
recreatiegebieden Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde) heeft bij ons en het
Recreatieschap Spaarnwoude het verzoek ingediend om medewerking aan een gefaseerde
verbreding van het evenement tot een meerdaagse editie met daarbij, voor een klein deel
van de bezoekers, een weekendcamping. In 2013 zal hierin een eerste stap gezet worden
met een meerdaagse festivalcamping van vrijdagmiddag t/m zondagmorgen.
Mede op basis van de positieve adviezen en standpunten van de regionale politie- en
hulpdiensten, de betrokken gemeentelijke afdelingen en het recreatieschap Spaarnwoude,
hebben wij besloten om:
- het Regionaal College van de Politie Kennemerland te verzoeken het meerdaags
kamperen Mysteryland 2013 op te nemen in de regionale Evenementenkalender 2013;
- de gemeentelijke procedures in gang te zetten teneinde in 2013 tot tijdige en adequate
vergunningenverlening door de burgemeester c.q. ons college voor het evenement te
kunnen overgaan;
- de gemeentelijke procedures in gang te zetten om ten behoeve van het evenement
Mysteryland meerdaags kamperen mogelijk te maken voor 5.000 festivalbezoekers in
2013.
Aanleiding
Op basis van de eigen evaluatie van het evenement Mysteryland Haarlemmermeer 20112012 en de monitoring van de marktsituatie c.q. ontwikkelingen in de evenementensector,
heeft de organisator ID&T na rijp beraad de conclusie getrokken dat er in de opzet van het
evenement vernieuwing noodzakelijk is om succesvol te kunnen blijven in de veranderende
markt en economische omstandigheden.
ID&T heeft bij ons en het Recreatieschap Spaarnwoude het verzoek ingediend, voor het
organiseren van een meerdaags Mysteryland festival, gefaseerd te ontwikkelen met ingang
van editie 2013, waarin begrepen het gelegenheid geven aan een deel van de bezoekers om
gedurende het weekend op een tijdelijke camping te overnachten. Het verzoek is toegelicht
en besproken op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Het is ook reeds op hoofdlijnen met de
betrokken politie- en hulpdiensten en verveersinstanties besproken.
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Om de meerdaagse camping 'ingeroosterd' te krijgen op de evenementenkalender 2013 van
de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) in verband met de inzet van de politie en
hulpdiensten bij het evenement, heeft ID&T vóór 1 november een aanvraag bij de VRK
ingediend.
Ons is verzocht om de principe bereidheid tot medewerking aan de meerdaagse editie in
2013 zo spoedig mogelijk aan de VRK kenbaar te maken.
Het Recreatieschapbestuur (verhuurder aan de organisator van onder meer het gebied
Groene Weelde) heeft reeds eerder naar aanleiding van het verzoek besloten om
medewerking aan de meerdaagse editie te willen geven, onder voorbehoud van verkrijging
door de organisator van de benodigde vergunningen/toestemmingen van gemeente e.a.

Relatie met evenementenbeleid
In het gemeentelijk Evenementenbeleid (2011) is vastgelegd dat wij onder meer streven
naar behoud en doorontwikkeling van bestaande evenementen. Dit beleid is in het nieuwe
bestemmingsplan (2012) voor het gebied Haarlemmermeerse Bos-Groene Weelde e.o., dat
deze zomer in werking is getreden, integraal ruimtelijk afgewogen en verankerd. Een
meerdaags festival Mysteryland Haarlemmermeer is in dit bestemmingsplan planologisch
mogelijk gemaakt. Hierbij moet wel worden aangetekend dat voor de effectuering hiervan
een voor de gemeente en organisator gunstige afloop van het ingestelde beroep door
bewoners van de wijk Vrijschot-noord tegen het bestemmingsplan een voorwaarde is. En in
ieder geval geldt dat (ook) voor het meerdaagse evenement een evenementvergunning als
bedoeld in de APV vereist is, die pas verleend wordt als de uitgewerkte draaiboeken en
plannen door de politie, hulpdiensten en gemeentelijke afdelingen volledig zijn goedgekeurd.
Toelichting meerdaags evenement.
Mysteryland is op 25 augustus jl. voor de 1Oe keer in Haarlemmermeer als eendaags
evenement georganiseerd op het voormalige Floriade 2002 terrein. Mysteryland is al jaren
het grootste en meest populaire dancefestival van Nederland waar op een zaterdag 60.000
bezoekers komen. De gemiddelde leeftijd is 25 jaar en bezoekers komen uit het hele land,
maar Mysteryland is ook erg belangrijk voor Haarlemmermeerse jongeren: 5. 000-6.000
bezoekers komen uit Haarlemmermeer. Mysteryland is daarmee het grootste evenement
voor Haarlemmermeerse 18+ jongeren. Het evenement heeft daarnaast een internationaal
karakter (5% van de bezoekers is vanuit buitenland afkomstig).
Deze populariteit blijft echter, door de veranderende vraag van het publiek en groei van veel
kleinere organisatoren op de markt, niet vanzelfsprekend meer en ID& T Mysteryland B.V.
heeft besloten om op deze marktontwikkelingen in te spelen en zijn concept te wijzigen. Om
Mysteryland haar positie als 'marktleider' in Nederland te doen behouden zal het evenement
van een ééndaags evenement gefaseerd veranderen in een meerdaags festival.
Mysteryland is groot geworden in Haarlemmermeer en de organisator wil het evenement hier
nu ook verder ontwikkelen op een hoog creatief kwaliteitsniveau maar ook met een steeds
meer duurzame bedrijfsvoering en verbinding met de samenleving. ID&T ontwikkelt ook
internationaal zijnandere evenementen meerdaags en promoot deze als 'mini-vakantie' wat
bij het publiek goed aanslaat.
De ambitie van ID&T is op termijn een tweedaags Mysterylandfestival te organiseren met
totaal circa 90.000 bezoekers, verdeeld in circa 50.000 op de zaterdag (tussen 11.00 en
23.00 uur) en circa 40.000 op de zondag (tussen 12.00 en 23.00 uur) en daarbij een
compacte, tijdelijke festivalcamping voor ca. 10.000 kampeerders van vrijdagmiddag t/m
maandagmorgen.
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Editie 2013
Voor 2013 zal een eerste flexibele start met het meerdaagse concept gemaakt worden. Het
muziekfestival zal dan net als afgelopen jaren regulier (alleen) op de zaterdag plaatsvinden
voor opnieuw in totaal 60.000 bezoekers van 11.00 uur-23.00 uur.
Daarbij zal voor circa 5.000 bezoekers vanaf vrijdag een festivalcamping worden geboden.
De camping zal geopend zijn vanaf vrijdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur.
Alleen toegankelijk voor de campinggebruikers, zal op de vrijdag van 17.00- 23.00 uur op
enkele podia van het aangrenzende Mysteryland terrein DJ muziek geprogrammeerd
worden (dit vrijdagavond evenement is vergelijkbaar met het 'Meerlive' evenement dat 201 0
in het Haarlemmermeerse Bos plaatsvond, toen op het concours terrein).
Op de zondag zijn er geen optredens en dienen de kampeerders om 12.00 uur de camping
te hebben verlaten.
De festivallocatie is dus in 2013 ongewijzigd ten opzichte van eerdere jaren; het totale
ruimtebeslag van het festival terrein blijft gelijk en ook de periode voor op- en afbouw van het
evenement en de daarvoor tijdelijke afsluiting van delen van de recreatiegebieden
Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde, zal gelijk zijn aan die in de afgelopen jaren.
Voor de omgeving zal de muziek op de vrijdagavond extra (geluids-)hinder betekenen,
niettegenstaande de gestelde maximale geluidsniveaus. De verwachting is niet dat de
geleidelijke in- en uitstroom van de campinggebruikers op vrijdag en zondag tot bijzondere
verkeersdrukte zal leiden, hoewel er lokaal op de IJweg wel enige hinder zal kunnen worden
ervaren.
Voor de editie 2013 zullen, zoals elk jaar, nog uitgewerkte en gedetailleerde
verkeersplannen, inclusief de camping, opgesteld worden om een en ander in goede banen
te leiden.
Overigens zijn reeds de afgelopen jaren op de zaterdag parkeervoorzieningen op terreinen
aan de oostzijde van de IJweg voor het evenement gesitueerd, gekoppeld aan ingang Oost
van het festivalterrein in het Haarlemmermeerse Bos.
Goede informatie en optimale afstemming vooraf over de editie 2013 met de omgeving is
noodzakelijk. Gemeentelijkegebieds-en procesmanagers dragen hier in samenwerking met
ID&T en het Recreatieschap zorg voor.

Festival camping locatie
De meest geschikte locatie voor de tijdelijke graskampeerplaats is, (gelet op onder andere
advies van Veiligheidsbureau Kennemerland, GGD-GHOR, Brandweer, Politie) het achterste
deel van het recreatief-agrarisch gebied de Piesmanhoek en het aangrenzende particuliere
akkerland ten noorden van de Plesmanhoek.
Het totale Piesman hoekgebied is circa 30 ha groot (hiervan wordt in 2013 circa 1,6 ha
grasland gebruikt), het aangrenzende akkerperceel is bijna 10 ha groot (hiervan wordt in
2013 2,5 ha benut). De kampeerlocatie is overzichtelijk en goed afsluitbaar te maken
(veiligheid), ligt tegen het festivalterrein aan (voordeel voor bezoekerslogistiek en openbare
orde), en heeft in de directe omgeving relatief weinig aangrenzende woningen
(hinderbeperking).
2
De vereiste kampeerruimte kan worden gesteld op circa 5 m bruto per persoon. In het
eerste jaar worden er 5.000 kampeerders toegestaan. Dit betekentvoor uitsluitend de
kampeermiddelen een minimaal ruimtebeslag van 2,5 ha. Hierbij komt de ruimte voor de
bijbehorende voorzieningen (0,5 ha in 2013); dit betreft oppervlakte voor tijdelijke grote
tenten waarin onder andere de douches, een supermarkt, horeca voorzieningen en een 24-
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uurs medische zorgpost worden ondergebracht,alsmede voor picknickplaatsen en een
barbecue plek in de openlucht. Campingstewards begeleiden het kamperen, daarnaast zorgt
het voor het festival werkzame securitybedrijf ook voor 24 uurs bewaking van de camping.
Voor de ontsluiting van de kampeerplek zal gebruik worden gemaakt van de bestaande
toegangen en paden van de Plesmanhoek. Waar nodig zullen met tijdelijke rijplaten extra
voetpaden worden aangelegd.
De Stichting Mainport en Groen (samenwerking van provincie-gemeente-luchthaven) is
(nog) eigenaar van de Piesmanhoek gelegen ten noorden van en aangrenzend aan het
Haarlemmermeerse Bos. Recreatieschap Spaarnwoude (samenwerking van provinciegemeenten) is de beheerder en zal vanaf 2013 ook de eindeigenaar van het gebied zijn.
De organisator ID&T heeft met de Stichting M&G/het Recreatieschap en de particuliere
grondeigenaar reeds principe afspraken gemaakt over de inpassing van de kampeerplaats
op grasveld in en naast het Plesmanhoekgebied.
Inzet van partijen is om een win-win situatie te bereiken voor het functioneren van het
gebied. ID&T heeft aangegeven bereid te zijn de negatieve gevolgen van het terreingebruik
te compenseren en samen te werken met de beheerders van de Piesmanhoek om het
bijzondere recreatief-agrarisch gebied nog beter op de kaart te zetten. Het grasterrein dat
voor het medegebruik van Piesmanhoek als kampeerplaats voor Mysteryland wordt
aangelegd, is ook in andere maanden te benutten voor bijvoorbeeld school educatieve
kam peeractiviteiten.
Daarmee wordt een gebruiksmeerwaarde voor de Piesmanhoeken omgeving gecreëerd
(een dergelijke voorziening is er nog niet in Haarlemmermeer).
Voor het tijdelijk gebruik als kampeerplaats tijdens het Mysteryland weekend worden geen
permanente (bouwkundige/civiel technische) voorzieningen aangebracht en van een
blijvende, jaarronde ruimtelijke ingreep in de bestaande situatie zal geen sprake zijn.

Overige aspecten meerdaags Mysteryland Haarlemmermeer
Inzet personeel/hulpdiensten
Een meerdaags karakter in 2013 (camping vrijdag-zondag), zal meer inzet vragen van de
hulpdiensten. De VRK zal in ieder geval (nog) meer inzet van bijvoorbeeld particuliere
verkeersregelaars en securitybedrijven van ID&T verlangen om de inzet van menskracht
van de politie te beperken. ID& T heeft al aangegeven hiertoe bereid te zijn. Om voldoende
politie- en hulpdiensten capaciteit voor 2013 in te roosteren is een positief besluit van het
regionale college van Kennemerland nodig. De hulpdiensten hebben een positieve houding
aangenomen ten aanzien van de plannen van ID&T. ID&T heeft in afgelopen 10 jaar een
goede reputatie bij de VRK opgebouwd als professionele organisator.
De inzet van de gemeentelijke diensten zal ook toenemen bij een weekend editie maar is
passend in de werkplanning. Voor de vergunningenverlening wordt een kostendekkend tarief
in rekening gebracht conform de legesverordening. Gezien de ervaringen met ID&T hebben
de diensten aangegeven dat een meerdaags festival goed te managen is, ook omdat de
'zaterdag verkeerspiek' zich in mindere mate zal voordoen omdat de bezoekers eerder
arriveren en later vertrekken. De VRK en de politieregio Kennemerland zelf hebben
ervaringen met meerdaagse grootschalige evenementen als het evenement Dance Valley
inclusief camping in de jaren 2000-2005 en grote publieksevenementen in onder meer
Zandvoort en IJmuiden. Tijdelijke festivalcampings worden vaker in Nederland ingericht
(bijvoorbeeld bij evenementen als Lowlands, Solar weekend, Defqon1, Zwarte cross).
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Terrein
Alle kosten van het meerdaagse Mysterylandfestival inclusief schoonmaak en schadeherstel
aan het festivalterrein, parkeerterreinen, kampeerplaats en toegangsroutes blijven volledig
voor rekening van ID&T. Gemeente en Recreatieschap verwachten niet, terugkijkend op het
terreingebruik afgelopen 10 jaar, dat de hersteltijd van de terreinen bij een meerdaags
festival veel zal afwijken ten opzichte van een eendaagse editie. Ook het gebruik als tijdelijke
kampeerplaats van de grasvelden in een deel van Piesmanhoek en op de aangrenzende
particuliere kavel, zal geen onoverkomelijke belasting betekenen, mede gezien de periode
van het jaar waarin het festival plaatsvindt en de ervaringen met bijvoorbeeld het weiland
aan de IJweg dat reeds jaren als tijdelijk parkeerterrein wordt gebruikt.
Overige ruimtelijke aspecten
Het bestemmingsplan Haarlemmermeerse Bos-Groene Weelde (2012) staat een meerdaags
evenement Mysteryland Haarlemmermeer (categorie 'zeer groot') toe. Op pagina 26-28 van
de Toelichting bij het bestemmingsplan wordt het ruimtelijk beleid toegelicht.
De volgende tabellen inzake toegestane evenementen zijn daarin opgenomen:

Tabe/1. Soort en aantal evenementen in het Haarlemmermeerse bos
(evenemententerrein-1), maximale bezoekersaantallen en duur evenementen.
Soort
evenement

Maximum aantal
evenementen per
kalenderjaar

Gemiddeld aantal
bezoekers per dag

Duur per evenement
(exclusief op- en
afbouw)

Klein

onbeperkt

tot 1.000

Maximaal 1 dag

Groot

3

1.000 tot 5.000

Maximaal 4 dagen

Zeer groot

2

5.000 tot 40.000

Maximaal2 dagen

Tabe/2. Soort en aantal evenementen in Groene Weelde
(evenemententerrein-2), maximale bezoekersaantallen en duur evenementen.
Soort
evenement

Maximum aantal
evenementen per

Gemiddeld aantal
bezoekers per dag

Duur per evenement
(exclusief op- en
afbouw)

kalenderjaar
Klein

onbeperkt

tot 1.000

Maximaal 1 dag

Groot

2

1.000 tot 5.000

Maximaal 4 dagen

1

1.000 tot 5.000

Maximaal 10 dagen

2

5.000 tot 40.000

Maximaal 2 dagen

Groot
Zeer groot
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Zodra het Mysterylandfestival na 2013 wordt uitgebreid met een tweede muziek dag op de
zondag, zijn de mogelijkheden van het bestemmingsplan voor het Haarlemmermeerse Bos
voor zeer grote evenementen volledig benut.
Het bestemmingsplan voor de gebieden waar de kampeerplaats is gelokaliseerd, laat het
gebruik van de terreinen voor overnachten niet toe (huidige hoofdbestemming Recreatie
respectievelijk Agrarische doeleinden). Voor het tijdelijk gebruik als festivalcamping (in 2013
4 ha in latere jaren uitgroeiend naar circa 8 ha) zal een procedure voor het verlenen van
ontheffing van de geldende bestemmingsplannen doorlopen moeten worden waarbij alle
relevante aspecten (LIB, verkeer, milieu, geluid enz.) getoetst zullen worden.
Daarnaast zullen nadere voorschriften op gebied van openbare orde & veiligheid, milieu,
verkeersmaatregelen enz. opgelegd worden in het kader van de APV-Evenementvergunning
voor het meerdaagse evenementinclusief de camping, dan wel in een separate APV
vergunning voor het evenement zelf en de kampeerplaats.
Verkeer en ontsluitingcamping
Ten opzichte van de bekende logistieke effecten van het festival zelf, zal de op- en afbouw
en het gebruik van de kampeerplaats geringe extra invloed op het verkeersbeeld hebben. In
het kader van de vergunningen verlening zullen nadere voorwaarden met betrekking tot de
verkeersafwikkeling naar en van de camping worden opgelegd. De beoogde camping is naar
verhouding tot andere festivalcampings klein.
Er dient rekening gehouden te worden met het om veiligheidsredenen kortdurend (circa twee
weken) afsluiten van de Piesmanhoek voor recreatief bezoek.
Hoewel het uiteraard geen exacte vervanging is, kan hierbij wel worden opgemerkt dat in
2013 naar verwachting de inrichting van het nieuwe aangrenzende recreatiedeelgebied
Buitenschot aan de IJweg, voltooid zal zijn en volledig voor recreatief gebruik opengesteld
zal zijn.
Financiën
Het netto-effect (kosten-opbrengsten) van dit meerdaagse evenement zal voor ons gelijk
blijven. De inkomsten die wij en ook het recreatieschap structureel ontvangen vanuit de
terreinverhuur worden, conform de in 2010 afgesloten meerjaren-verhuur overeenkomst met
ID& T, onder meer gerelateerd aan de prijs van en het aantal verkochte toegangskaarten. Er
van uitgaande dat het festival in Haarlemmermeer blijft worden georganiseerd en bij
verhoging van de toegangsprijs en groei van het aantal bezoekers,zullen de inkomsten (op
termijn) voor de gemeente en het recreatieschap stijgen terwijl het betreffende
recreatiegebiedsdeel voor dezelfde periode als een eendaags festival, is afgesloten voor de
recreant.
Door de (extra) terreinverhuur inkomsten die wij en recreatieschap ontvangen is het mogelijk
om komende jaren meer inzet te plegen in het beheer en onderhoud van
Haarlemmermeerse Bos en Groene Weelde en niet-commerciële evenementen (financieel)
te ondersteunen conform het in 2011 vastgestelde Evenementenbeleid.

Communicatie
Na het besluit van het college om 'in principe medewerking te verlenen aan een meerdaags
evenement Mysteryland' worden direct betrokkenen, omwonenden en de bewonersorganisaties in het gebied geïnformeerd. Het proces en inhoud van het plan worden
uitgelegd via een brief en informatieavond. Ook wordt toegelicht aan welke
(rand)voorwaarden het evenement en de organisatie moet voldoen. Zodat de betrokkenen
een goed beeld hebben waar het over gaat.
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Na het informeren van de direct betrokkenen worden overige bewoners geïnformeerd via de
website en de InforMeer.
Als de vergunningprocedure wordt gestart, bestaat de mogelijkheid tot het indienen van
bezwaar. De gebiedsmanager en procesmanager van de gemeente, werken samen met
ID&T en het Recreatieschap om te zorgen voor een goede voorbereiding, procesbegeleiding
en communicatie naar de direct betrokkenen. Als alles rond is (voldaan aan voorwaarden en
vergunning rond) dan wordt er breed gecommuniceerd over het festival.
Communicatie rondom het daadwerkelijk te houden evenement wordt gedaan door ID&T.
Zoals in afgelopen jaren gebruikelijk, zal ook na Mysteryland 2013 een evaluatie met de
omgeving plaatsvinden waaruit eventuele verbeteringen in de aanpak voor 2014 kunnen
voortkomen.
Kernboodschap: wij verlenen in principe medewerking aan een meerdaags Mysteryland voor
het weekend van 23 tlm 25 augustus 2013 onder voorbehoud van het verkrijgen van de
vergunning(-en) door de organisator.
Wij staan positief tegenover een flexibele start voor 2013, waarbij het evenement op de
reguliere zaterdag plaatsvindt en een festivalcamping wordt aangeboden voor een deel van
de bezoekers van het evenement vanaf vrijdag 12.00 uur tot zondag 12.00 uur.

Besluit
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:
1.
in principe medewerking te verlenen aan een meerdaags Mysteryland
Haarlemmermeer in het weekend van vrijdag 23 tlm zondag 25augustus 2013;
2.
het meerdaagse evenement Mysteryland Haarlemmermeer, te houden in het weekend
van 23-25 augustus 2013, voor te dragen voor opname in de evenementenkalender
2013 van het Regionaal College van de Politie Kennemerland;
3.
4.

de gemeentelijke procedures in gang te zetten om, ten behoeve van het meerdaags
evenement, kamperen mogelijk te maken voor 5.000 festivalbezoekers in 2013;
deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer,
namffrl)> deze,
de p~defeuillehouders,

