Persbericht
Gratis toegang Bernisse On Stage
Windpark Hartelbrug II zorgt er als vrijdagavond-hoofdsponsor mede voor dat bewoners van
Geervliet en Heenvliet het festival gratis zouden kunnen bezoeken op beide avonden. De
toegang is op vrijdag 8 en zaterdag 9 september gratis tot 21.30 uur, hierna kost de entree
€ 10,-. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk inwoners van Heenvliet, Geervliet en de
omliggende dorpen genieten van Bernisse On Stage.
Bernisse On Stage heeft inmiddels een vaste plek verdiend op de evenementenkalender. De organisatie is
erin geslaagd een muziekspektakel neer te zetten met een eigen karakter. Het kenmerkt zich door
kwalitatief goede live muziek met zowel landelijk bekende bands als regionaal talent. Hiermee is het een
evenement dat een breed publiek aanspreekt uit de regio.
De vrijdagavond 8 september staat dit jaar weer in het teken van het Nederlandstalige muziek.
Dit jaar hebben we voor het eerst een Nederlandstalige coverband LOS op de planken staan. Los is al
meer dan 10 jaar de Nederpopcoverband van Nederland. De pauze wordt opgevuld door 2 geweldige
artiesten, te weten PartyFrieks en Arjan van Oostrom.
Op zaterdag 9 september gaat de tent al open om 14.00 uur voor Bernisse Talent on Stage. Bernisse on
Stage biedt hiermee zowel beginnende als iets meer ervaren bands de kans om deze middag op te treden
op een groot podium met professioneel licht & geluid, onder begeleiding van een professionele stage
manager. Voor de muzikanten is dit een unieke gelegenheid om zich te presenteren en daarnaast is het
een leuke manier om andere bands aan het werk te zien en zodoende van elkaar te leren.
De tent gaat op zaterdag tussen het middag en avond niet dicht dit jaar. Rond 19.00 uur wordt de avond
ingeluid door de regionale coverband ELLEMENTS. Ellements is een stevige pop/rockband die een
volwaardig concert weggeeft met muziek die zichzelf al dik bewezen heeft.
Als afsluiter van de zaterdagvond hebben we weer THE EUROS staan, welke de top zijn van de
coverbands van Nederland. The Euros staan klaar om je hart te veroveren. Avond na avond brengen The
Euros een absurde en energieke show in een uniek decor waarin alleen de allerbeste hits, de CO2, de
vlammen en de confetti je om de oren vliegen!!
Windpark Hartelbrug II levert sinds juni 2014 duurzame windstroom. Door een fout in de procedure voor
de omgevingsvergunning door Gemeente Rotterdam, draait het windpark sinds maart 2015 zonder
omgevingsvergunning. Inmiddels is er een nieuwe procedure doorlopen en is er een vergunning
verkregen. Mede doordat bewoners geen of minder inspraak hebben gehad in de ontwikkelingsfase is de
weerstand voor het windpark vergroot. Uit onderzoek blijkt dat dit ook een negatief effect heeft op de
geluidservaring. Ondanks het feit dat Windpark Hartelbrug II zich aan de geluidseisen houdt, zijn er
helaas toch bewoners die overlast ervaren. Daarom heeft het windpark in overleg met de leverancier
aanpassingen gedaan aan de generator, welke bijna zijn afgerond. Tegelijkertijd zoekt Windpark
Hartelbrug II ook naar het positief steunen van maatschappelijke of culturele evenementen zoals
Bernisse On Stage voor met name Geervliet en Heenvliet.
Sietse van der Meer, Bernisse On Stage: “Wij zijn erg blij met onze vrijdagavond hoofdsponsor Windpark
Hartelbrug II. Twee jaar geleden bleek een samenwerking nog te vroeg, maar wij hebben de indruk dat
dit nu wel mogelijk is. De nieuwe vergunning is rond en er komt een gebiedsfonds aan. Het windpark zal
dus blijven en dan moeten we ook vooruit kijken met elkaar en proberen samen te werken.”
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Wim Meerkerk, Windpark Hartelbrug II: “Onze geluid reducerende maatregelen zijn bijna afgerond. Ook
komt er een Gebiedsfonds. Daarnaast zoeken wij ook naar het positief steunen van lokale initiatieven,
zoals dit mooie culturele evenement. We verbinden graag onze naam aan Bernisse On Stage en hopen
dat veel inwoners van Geervliet en Heenvliet een fijn muziekweekend beleven.”
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