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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Groene Ster vormt een belangrijk dagrecreatiegebied voor de bewoners van de stad Leeuwarden 

en de dorpen rond het gebied. Jaarlijks wordt het gebied bezocht door vele wandelaars en fietsers 

die het gebied doorkruisen als onderdeel van een tochtje in de omgeving, op weg naar huis of naar 

het werk. Vooral met mooi weer en aantrekkelijke temperaturen wordt het gebied gebruikt door 

sporters, natuurgenieters, zonaanbidders en zwemmers (waaronder ook naaktrecreanten). Het ge-

bied is verder van belang voor sportvissers. Een deel van het terrein is in gebruik als golfbaan en als 

camping en verder is Aqua Zoo er gehuisvest. Het geldende bestemmingsplan ‘Recreatiegebied 

Groene Ster’, dat op 29 oktober 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld, geeft aan deze functies 

een planologisch-juridische basis en regelt daarmee het ruimtegebruik.  

 

De laatste jaren wordt een deel van het gebied ook gebruikt voor grootschalige muziekevenementen. 

Die vinden met name plaats tijdens de zomermaanden. Het geldende bestemmingsplan voorziet hier 

niet in. Deze partiële herziening van het geldende bestemmingsplan zorgt ervoor dat evenementen 

straks – na de vaststelling door de raad - planologisch mogelijk worden waardoor een Wabo-

vergunning niet langer noodzakelijk is. 

 

Wij achten het van belang voor onze gemeente om de ontwikkeling van evenementen te blijven sti-

muleren en faciliteren. De reden hiervoor is dat evenementen (zoals muziekfestivals) laagdrempelig 

zijn, toegankelijk voor een breed publiek, verschillende doelgroepen aanspreken, de stad en omge-

ving als podium gebruiken, en hiermee cultuur buiten de muren van een gebouw plaatsen. Ook ge-

ven evenementen een maatschappelijke en economische impuls aan Leeuwarden en omgeving. Vele 

vrijwilligers leveren hun bijdrage aan evenementen en festivals en komen hierdoor in aanraking met 

cultuur. Bovendien kunnen festivals een broedplaats zijn voor innovatieve ontwikkelingen; plekken 

waar kunstdisciplines samenkomen en waar maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid 

een belangrijke rol spelen.  

 

Evenementen maken sinds mensenheugenis en wereldwijd deel uit van de menselijke cultuur. Of het 

nu gaat om kermissen of toneeluitvoeringen op bijzondere locaties (het Pauperparadijs in gevange-

nismuseum Veenhuizen, Oerol, het carnaval, Pinkpop of het Prinsengrachtfestival), alle spelen een rol 

in het kader van vermaak, educatie en ontspanning en vormen mede daardoor een belangrijke en 

verbindende factor in de samenleving. 

 

Tot enkele jaren geleden was het mogelijk om voor kortdurende evenementen een ontheffing van 

het bestemmingsplan te verlenen. Dat kon op grond van artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening  

in samenhang met artikel 4.1.1 onder h, van het Besluit ruimtelijke ordening. Het betrof een onthef-

fing op basis van de zogenoemde kruimellijst. Laatstgenoemd artikel gaf een regeling voor “kortdu-

rende evenementen”, inclusief voorwaarden inzake het aantal en de duur van evenementen, namelijk 
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een maximum van drie evenementen per jaar en een duur van ten hoogste vijftien dagen per eve-

nement, het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van het evenement hieronder 

inbegrepen. Deze regeling werd in Nederland vaak benut om bijvoorbeeld kermissen, muziekfesti-

vals, carnavalsvieringen, dorpsfeesten en motorcrosses mogelijk te maken. 

 

In de loop van de tijd steeg het aantal evenementen gestaag, nam de omvang ervan toe en ontstond 

bovendien een andere muziekstijlen (house, ultra bass). Steeds vaker werden parken, pleinen, wei-

landen en recreatieterreinen, die daar niet specifiek voor bestemd waren, ingezet voor medegebruik 

in de vorm van evenementen. Als gevolg van deze ontwikkeling oordeelde de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State dat “een bestemmingsplan zich slechts bij wijze van uitzondering niet 

verzet tegen kortdurend en incidenteel gebruik van een perceel in strijd met het bestemmingsplan” 

(uitspraak van 15 oktober 2014 in zaak nr. 201400118/1/A1). In alle gevallen anders dan kortdurend 

en incidenteel gebruik, wordt het sindsdien noodzakelijk geacht om ten aanzien van terreinen die 

regelmatig gebruikt worden voor evenementen, te voorzien in een planologische regeling die het 

medegebruik voor evenementen toelaat. Zo’n regeling:  

- moet zijn gebaseerd op een integrale belangenafweging van alle ruimtelijk relevante aspecten,  

- bestaat uitdrukkelijk naast de eventuele vergunningenplicht voor evenementen op basis van 

de APV en  

- kan zowel een bestemmingsplan als een omgevingsvergunning betreffen. 

 

Wij vinden het van groot belang dat (meerdaagse) evenementen mogelijk blijven binnen het Groene-

stergebied en we achten het gebied daarvoor een geschikte locatie. Naar aanleiding van verschillen-

de rechtszaken over de verleende vergunningen, heeft de raad besloten om een bestemmingsplan 

op te stellen waarin de voorwaarden zijn opgenomen waarbinnen evenementen georganiseerd kun-

nen worden. Dit plan is daarvan het resultaat.  

1.2 Doel van het plan 

Het doel van dit bestemmingsplan is om een planologisch-juridische basis te leggen onder het mede-

gebruik van een deel van het gebied als evenemententerrein. Dit plan biedt vervolgens duidelijkheid 

voor de organisatoren van evenementen ten aanzien van de ruimtelijke regels die dan in acht geno-

men moeten worden. Het plan biedt bovendien een stabiele beschermingsbasis voor omwonenden 

en andere gebruikers van De Groene Ster en omgeving.  

 

Om dit plan op te kunnen stellen is onderzoek verricht naar de voorwaarden waaronder het gebied, 

naast alle andere gebruiksmogelijkheden, ook als evenemententerrein kan worden gebruikt. Het 

onderzoek heeft zich onder meer gericht op de volgende aspecten die met de evenementen samen-

hangen: 

- ruimtebeslag; 

- geluidhinder; 

- effecten van verkeer, toegankelijkheid en parkeren; 

- effecten op beschermde natuurwaarden; 
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- maatschappelijke aanvaardbaarheid. 

 

Het plan sluit aan bij de diverse uitspraken die door de rechter in het kader van rechtszaken rond 

verleende vergunningen zijn gedaan.  

1.3 Aard van het plan 

Dit bestemmingsplan vormt weliswaar een herziening van het geldende bestemmingsplan Recreatie-

gebied Groene Ster, maar vormt geen zogenaamde integrale herziening waarbij de onderlinge ver-

houdingen tussen alle aanwezige functies nog eens tegen het licht zijn gehouden en opnieuw worden 

geregeld. De bestaande gebruiksmogelijkheden van het plangebied worden in stand gelaten. De 

aanpassing bestaat eruit dat de mogelijkheid voor het organiseren van evenementen wordt toege-

voegd aan de gebruiksmogelijkheden die het geldende bestemmingsplan al kende. Daarmee is het – 

wat in vaktaal heet – een partiële herziening.  

1.4 Inhoud van het plan 

Wij onderscheiden diverse soorten evenementen. Dit plan richt zich op de (vaak meerdaagse) mu-

ziekevenementen waar veel publiek op af komen (mogelijk duizenden bezoekers) en die veel (mu-

ziek)geluid met zich meebrengen, maar ook op andere meer alledaagse en meestal kortdurende 

evenementen zoals sportevenementen en dergelijke, waar muziek een minder prominente rol ver-

vult. Dit bestemmingsplan biedt een gebruiksregeling op grond waarvan dergelijke evenementen 

kunnen worden gehouden binnen het gebied dat op de bij het plan behorende verbeelding is aange-

geven en binnen de tijdsperioden die in de bij het plan behorende regels zijn vastgelegd.  

 

Om een evenement te kunnen organiseren, is voor zowel de muziekevenementen als de overige 

evenementen geen Wabo-afwijkingsvergunning meer nodig voor het verkrijgen van de planologische 

toestemming, omdat alle planologische voorwaarden in dit nieuwe bestemmingsplan zijn vastgelegd. 

Hoewel er geen Wabo-afwijkingsvergunning meer nodig is, moeten nog wel steeds een ontheffingen 

worden verleend op basis van de APV. 

 

In dit plan zijn geen regels opgenomen over bijvoorbeeld de wijze waarop met afval moeten worden 

omgegaan, de tijdelijke afzetting van wegen, de wijze waarop de gemeente Leeuwarden moet reage-

ren wanneer er klachten van omwonenden worden geuit etc. Dergelijke regels zullen we in een apar-

te beleidsnota verwerken.  

1.5 Plangebied 

Het gebied waarbinnen dit bestemmingsplan geldt valt samen met het gebied waarbinnen evene-

menten mogen worden gehouden. Dit gebied is weergeven in figuur 1 en afgeleid van de vergunnin-

gen die in 2018 voor evenementen zijn verleend. Het gebied is kleiner dan het plangebied van het 

geldende bestemmingsplan Recreatiegebied Groene Ster omdat op grond van onderzoek blijkt dat 

buiten het plangebied van deze partiële herziening geen evenement kan worden gehouden (zie ook 
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hoofdstuk 4); wanneer buiten dat gebied evenementen zouden worden mogelijk gemaakt, dan zou er 

geen sprake zijn van ‘een goede ruimtelijke ordening’, zoals die door de Wet ruimtelijke ordening is 

vereist.  

 

 

Figuur 1. Grens van het gebied (bolletjeslijn) waar binnen de Groene Ster per deelgebied evenementen mogelijk worden 

gemaakt 

1.6 Voorbereiding van het plan 

Het plan wordt zorgvuldig voorbereid in een proces, waarbij alle partijen zijn betrokken die van de 

Groene Ster gebruik maken, in de nabijheid wonen of een bedrijf hebben of die als overheid met de 

Groene Ster hebben te maken. Het voorontwerpbestemmingsplan is in dit proces de eerste stap om 

te komen tot dat zorgvuldige plan. Alle partijen hebben inbreng gehad in de planopzet en –inhoud 

van dit plan via gesprekken/bijeenkomsten met de planopstellers. Veel opmerkingen betroffen zaken 

die wel van belang zijn om een goed evenement te organiseren, maar die niet thuishoren in een be-

stemmingsplan. Deze inbreng wordt verwerkt in evenementenuitvoeringsbeleid, dat momenteel 

wordt voorbereid. Andere aspecten die wel van belang zijn voor dit plan, zijn ook bij het opstellen van 

het plan betrokken.  

 

De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn vastgelegd in verslagen die op de website van de gemeente 

Leeuwarden zijn terug te vinden (https://www.leeuwarden.nl/nl/groenester). In paragraaf 6.1 is een 

overzicht opgenomen van onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten aan de orde zijn gesteld en 

waarbij is aangegeven waar deze onderwerpen hun neerslag vinden.  

 

 

https://www.leeuwarden.nl/nl/groenester
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2 Nut en noodzaak van evenementen 

2.1 Plaats van evenementen in de samenleving 

Evenementen hebben sinds mensenheugenis een sociaal-maatschappelijk belang dat in de afgelopen 

decennia sterk is toegenomen. Doordat zowel de welvaart als de beschikbare vrije tijd toenam, is een 

zogenoemde vrijetijdsindustrie ontstaan, ook wel de vrijetijdsbranche genoemd. Deze voorziet in 

allerhande vrijetijdsvoorzieningen, waarvan diverse in de open lucht en al dan niet in de openbare 

ruimte, zoals jachthavens, pretparken, straattheater, golfbanen, autorally’s en evenementen zoals 

festivals. 

 

Doelgroepen: evenementen in de vorm van (muziek)festivals 

Evenementen in de vorm van (meerdaagse) (muziek)festivals maken een nog steeds groeiend onder-

deel uit van deze vrijetijdsbranche. Door de grote verscheidenheid aan typen festivals en muziekgen-

res bedienen deze evenementen omvangrijke en zeer diverse doelgroepen, van jong tot oud. Wij 

wensen ook voor deze doelgroepen te voorzien in een voldoende divers aanbod, zoals wij ook voor 

andere doelgroepen voorzien in een ruim cultureel aanbod in de vorm van musea, theaters, straat-

festivals en nog veel meer. Festivals in de Groene Ster hebben naast een intrinsieke culturele waarde 

bovendien een maatschappelijk en economisch belang. 

 

Maatschappelijk belang 

De maatschappelijke waarde van de evenementen zien we vooral terug in de inzet van grote aantal-

len vrijwilligers en stagiaires. Dit is een manier om de sociale cohesie te bevorderen. Mensen mogen 

en kunnen erbij horen. Een aantal festivals werkt met een gerichte inzet van specifieke doelgroepen: 

mensen met een beperking, ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

  

Een tweede maatschappelijk/economisch belang is innovatie. Negen van de tien innovaties faalt, vaak 

omdat een prototype onvoldoende getest wordt voordat het op de markt gebracht wordt. Meestal 

wordt er wel gebruikersonderzoek gedaan of in het lab getest of een prototype werkt, maar veel 

minder vaak worden prototypes echt in de praktijk getest voordat de sprong naar de markt gemaakt 

wordt. Innofest doet daar wat aan en zet acht vooraanstaande Nederlandse festivals in om innovaties 

te testen. De deelnemende festivals stellen hun festivalterrein open als een levend laboratorium. Zo 

kunnen startups, bedrijven, ondernemers en studenten hun prototypes grondig in de praktijk testen 

voordat ze naar de markt gaan. Dit werkt omdat een festival een soort tijdelijke minimaatschappij is. 

Net als ‘in het echt’ zijn daar uitdagingen op gebied van onder andere energie en afval. Ook festival-

bezoekers gedragen zich in zekere zin gelijk als in de echte wereld: ze bewegen, eten en slapen. Het 

verschil met de echte wereld is dat er een hek om het festivalterrein staat. Dat maakt festivals een 

perfecte testomgeving om samen te werken aan prototypes en experimentele technieken. En als een 

innovatie op een festival werkt, dan kan het ook in de echte wereld werken. 
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Enkele voorbeelden zijn: 

- Duurzaam kamperen  

Veel (festival)campings hebben na afloop van het evenement te maken met achtergebleven 

afval, waarvan achtergelaten tenten de hoofdmoot vormt. Deze moeten door de festivalor-

ganisatie afgevoerd worden. Tijdens een eerdere editie van Welcome to the Village werden 

tenten getest die gemaakt waren van karton, en die gerecycled kunnen worden. Daardoor is 

een groot deel van het afvalprobleem opgelost. Deze tenten zijn inmiddels in productie ge-

nomen. 

- Hoe maak je thee en kunstmest van urine? 

Thee zetten van munt gekweekt op menselijke uitwerpselen en gezet van drinkwater ge-

maakt uit gezuiverde urine. Geïnspireerd op de ‘life support’ systemen uit het MELiSSA 

ruimtevaart onderzoekprogramma van ESA ruimtevaarttechnieken, kan de Semilla Sanitation 

Hub helemaal zelfstandig bijdragen aan een veiliger woonomgeving in bijvoorbeeld een 

vluchtelingenkamp. Van groot belang voor deze kampen en eerst getest in een festivalom-

geving. 

- Kun je grond beschermen met hennep? 

Hennep als bescherming voor grasvelden waar grote hoeveelheden mensen gebruik van ma-

ken. Hanze Hogeschool Groningen, SIA en HempFlax ontwikkelden op die manier een oplos-

sing voor afstervend gras tijdens evenementen en in geliefde parken en plantsoenen. 

 

Economisch belang 

Evenementen hebben ook een economisch belang. Van belang zijn de effecten van festivals op de 

werkgelegenheid en omzet voor toeleveranciers van de festivals in de regio, alsmede de extra bezoe-

ken aan de stad, en dus van winkels, hotels, restaurants, cafés et cetera. Ook het belang voor de City 

Marketing van Leeuwarden is niet te onderschatten: de (inter)nationale status van de festivals, ook 

ter plaatse van de Groene Ster, maakt dat Leeuwarden bij de (inter)nationale toerist bekend wordt.  

Gemeente Leeuwarden heeft geen eigen onderzoek gedaan naar de economische betekenis van de 

festivals in de Groene Ster. Wel zijn in 2017 onderzoeken uitgevoerd naar de evenementen Into the 

Grave en het Fries Straatfestival. Daaruit blijkt dat een bezoeker van Into the Grave gemiddeld 61 

euro per dag uitgeeft. Bovendien geeft in totaal 80% van de respondenten aan Leeuwarden opnieuw 

te zullen bezoeken. Into the Grave is het meest representatief voor de festivals ter plaatse van de 

Groene Ster, vanwege de vergelijkbaarheid qua aard van het festival.  

2.2 Belang van evenementenlocaties 

Als gevolg van de geschetste maatschappelijke ontwikkeling waarin evenementen een vaste waarde 

in de maatschappij zijn geworden, bestaat anno 2018 in nagenoeg elke gemeente de maatschappelij-

ke noodzaak om in ruimtelijke en planologische zin te voorzien in terreinen waarop evenementen 

gehouden kunnen worden. Dat kan in de vorm van specifieke en uitsluitend daartoe bestemde eve-

nemententerreinen, zoals bijvoorbeeld Walibi Flevo of Papendal. Het kan ook door ter plaatse van 

geschikte (openbare) terreinen het medegebruik voor evenementen planologisch mogelijk te maken. 

 

Het ruimtebeslag van specifieke evenemententerreinen is veelal groot, en als dergelijke terreinen in 

beperkte mate gebruikt worden (niet meer dan enkele weken per jaar), kan sprake zijn van inefficiënt 
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ruimtegebruik. Bovendien is het in een land als Nederland, waar elke vierkante meter benut is, niet 

eenvoudig een terrein te vinden dat geschikt is om evenementen te accommoderen. Niet voor niets 

werden evenementen dan ook al van oudsher toegelaten ter plaatse van openbare terreinen, zoals 

marktpleinen, parken en recreatiegebieden. 

 

Locatiekeuze 

Grootschalige evenementen waarvoor dit bestemmingsplan bedoeld is, vereisen een terrein dat ten 

minste aan de volgende locatie-eisen voldoet: 

- voldoende oppervlakte om vele duizenden bezoekers te ontvangen; 

- goede bereikbaarheid, liefst met verschillende vervoersmodaliteiten; 

- zo min mogelijk (geluids)gehinderden/omwonenden; 

- mogelijkheden voor meerdaags verblijf (kamperen); 

- passende omgeving in de zin van sfeer ambiance; 

- een bestaand gebruik dat in planologische zin niet onverenigbaar is met evenementen. 

 

De gemeente Leeuwarden beschikt binnen de bebouwde kom over een beperkt aantal pleinen, par-

ken en andere openbare ruimten die – al dan niet ten dele - voldoen aan voornoemde eisen. Dit is 

nog afgezien van het feit dat op diverse locaties in de stad reeds met regelmaat evenementen plaats-

vinden (waaronder Befrijdingsfestival Fryslân,  Into the Grave, Hemels, UITfestival, Fries Straatfestival, 

LOOP Leeuwarden en Explore the North). De gemeente Leeuwarden beschikt ook buiten de stad en 

de dorpen nauwelijks over onbebouwde gronden die aan genoemde eisen voldoen. De beperkt aan-

wezige onbebouwde gebieden betreffen hetzij geplande woningbouw-/uitleglocaties, dan wel agrari-

sche productiegebieden. Uitsluitend het bestaande recreatieterrein de Groene Ster voldoet aan de 

gestelde locatie-eisen, te meer omdat gezocht is naar een locatie waar meerdere meerdaagse eve-

nementen in de zomerperiode gehouden kunnen worden, waarbij de bebouwde kom/het centrum-

gebied van de stad ontzien wordt omdat daar reeds diverse evenementen plaatsvinden.  

 

De Groene Ster en de binnenstad hebben de grootste aantrekkingskracht op het houden van evene-

menten. Beide locaties zijn en blijven om die reden belangrijke evenementenlocaties.  
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3 Bestaand en toekomstig gebruik  

3.1 Feitelijke situatie 

Het gebied de Groene Ster omvat onder meer een dagrecreatief terrein ten oosten van Leeuwarden. 

Dit dagrecreatieve terrein grenst aan de woonwijk Camminghaburen en dient als stedelijk uitloopge-

bied, een multifunctioneel gebruiksgebied in de stadsrandzone. In 2018 werd het gebied voor vier 

meerdaagse festivals gebruikt.  
 

Op de volgende vogelvluchtfoto is weergegeven hoe het gebied tijdens een van de festivals wordt 

gebruikt. 

 

 

Figuur 2. Luchtfoto van het terreingebruik tijdens een van de muziekevenementen 

 

De gronden waarop de evenementen op basis van dit nieuwe bestemmingsplan kunnen plaatsvin-

den, hebben in de bestaande situatie een gevarieerde ruimtelijke structuur, met onder andere routes 

voor langzaam verkeer, bosschages en waterpartijen, al dan niet met zwemstrandjes en ligweides (zie 

ook Figuur 3. Strandjes en zonneweides’ voor de ligging van de stranden en zonneweides). Dit maakt 

een gevarieerd gebruik van het dagrecreatieve gebied mogelijk. Het water kan ter plaatse van de 

aangelegde strandjes gebruikt worden gebruikt voor (gedurende het zomerseizoen op waterkwaliteit 

gecontroleerd) zwemwater. Het gebruik voor dagrecreatie kan, zeker op mooi-weer-dagen, tot een 

behoorlijk intensief gebruik leiden, met vele honderden bezoekers en met het daarmee gepaard 

gaande geluid.  

 

Het recreatiegebied wordt via een parallelweg ontsloten op de ten noorden daarvan gelegen provin-

ciale weg, de N355 - Groninger Straatweg. Deze weg kent een verkeersintensiteit circa 25.000 motor-

voertuigen/etmaal. 
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De parkeercapaciteit bij het recreatiegebied bedraagt bijna 1400 plaatsen verdeeld over drie par-

keervelden.  

 

 

Figuur 3. Strandjes en zonneweides 

3.2 Bestaande juridisch-planologische regeling 

Artikel 7.1 van het bestemmingsplan geeft aan dat gronden met deze bestemming bestemd zijn voor 

extensieve dagrecreatie, water, strandoevers, (schier)eiland(en), groenvoorzieningen en bebossing. In 

artikel 1 ‘Begripsomschrijving’ wordt aangegeven wat onder extensieve dagrecreatie dient te worden 

verstaan. Dit zijn die vormen van recreatie die in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbe-

leving zoals wandelen en fietsen en die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsonder-

gang en niet gericht zijn op het verstrekken van nachtverblijf. 
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Figuur 4. Bestemmingsplan Recreatiegebied Groene Ster 

 

Daarnaast wordt ook deels voorzien in het gebruik van gronden in het zuiden van de Groene Ster 

waaronder de waterplassen (de Kleine Wielen) die zijn bestemd als “Natuur”. Op grond van artikel 6 

van de planregels zijn deze gronden bestemd voor het behoud, het herstel en/of de ontwikkeling van 

natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden, droge en (half)natte ruigtevegetatieterreinen, 

water, groenvoorzieningen, bebossing en recreatief medegebruik.  

 

De overige gronden ter plaatse van de Groene Ster (niet gebruikt voor de evenementen) zijn bestemd 

voor intensievere vormen van (dag)recreatie, namelijk voor:  

- “Sport - Golfbaan” ter plaatse van de bestaande golfbaan in het zuidoosten;  

- ''Cultuur en ontspanning - Dierentuin'' in het noordoosten van het gebied.  

 

Binnen de bestemming Cultuur en ontspanning – Dieren is een dierenpark toegestaan met bijbeho-

rende sport- en speelvoorzieningen, wegen, straten en paden en parkeervoorzieningen. De ter plaat-

se gevestigde dierentuin Aqua Zoo, ontving 155.000 bezoekers in 2017.  

 

Ten oosten van het dierenpark bevinden zich verder nog een bungalowpark en een camping met 

enkele honderden kampeerplekken en diverse voorzieningen, zoals een sportveld, animatie en een 

eigen speelvijver. 

 

Het Groenestergebied betreft daarmee een recreatiegebied voor diverse doelgroepen, waarvan het 

gebruik gepaard kan gaan met de aanwezigheid van grote aantallen mensen, veel verkeers- en par-

keerbewegingen en diverse soorten en intensiteiten van geluid. Het houden van (meerdaagse) eve-

nementen past niet binnen de regels van de bestemmingen zoals die nu in het geldende 

bestemmingsplan zijn opgenomen. Verder wordt het kamperen buiten de camping als strijdig ge-

bruik beschouwd. 
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3.3 Medegebruik voor evenementen 

Het is onze wens te voorzien in een divers cultureel aanbod voor verschillende doelgroepen met 

uiteenlopende interesses. Deze wens is gelegen in de hiervoor reeds geschetste maatschappelijke 

ontwikkeling waarin evenementen een steeds groter aandeel hebben gekregen in de vrijetijdsbele-

ving van grote groepen mensen. Leeuwarden wil ook voor deze groepen voorzien in daarvoor ge-

schikte locaties, onder de voorwaarde dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.  

 

De Groene Ster is voor Leeuwarden de meest voor de hand liggende locatie waar (meerdaagse) eve-

nementen zoals festivals kunnen worden gehouden. Er zijn al veel voorzieningen die bijdragen aan 

de sfeer van zo’n evenement (groen waterrijk gebied met strandjes en ligweides nabij de stad) en die 

noodzakelijk zijn om een grote hoeveelheid bezoeker te kunnen herbergen (zoals parkeerplaatsen en 

een camping) en bereikbaar is met verschillende vervoersmodaliteiten (auto, bus en op enige afstand 

de trein). Andere noodzakelijke voorzieningen (zoals sanitaire voorzieningen, horeca etc.) kunnen ter 

plaatse als tijdelijk worden gerealiseerd, omdat de noodzakelijke infrastructuur  (stroom-, water- en 

rioolvoorzieningen) aanwezig zijn. Een alternatieve locatie met dit soort kenmerken is niet voor han-

den.  

 

Om evenementen zoals festivals mogelijk te maken, moet duidelijk zijn wat we daarmee bedoelen. 

Dit is hierna duidelijk gemaakt. Verder is op basis van het uitgevoerde onderzoek (dat in hoofdstuk 4 

verder is toegelicht) duidelijk gemaakt onder welke voorwaarden dit soort evenementen mogelijk 

zijn. Omdat in een bestemmingsplan slechts die aspecten van het beleid kunnen worden geregeld die 

betrekking hebben op het ruimtegebruik, is ook aandacht besteed aan de wijze waarop andere as-

pecten van het evenementenbeleid worden geregeld. 

3.3.1 Categorisering evenementen 

In het kader van dit bestemmingsplan zullen we onderscheid maken in evenementen op basis van 

hun geluidsproductie: 

- muziekevenementen: dit betreft evenementen waarbij het muziekgeluid een prominente rol 

vervult en waarbij moet worden voldaan aan de daarvoor geldende geluidsnormen;  

- overige evenementen: het betreft evenementen die nauwelijks gepaard gaan met geluidspro-

ductie (bijvoorbeeld uitsluitend achtergrondmuziek of een omroepinstallatie), die uitsluitend 

overdag en in de avondperiode gehouden mogen worden en waarbij moet worden voldaan 

aan de daarvoor geldende geluidsnormen. 

 

Per categorie evenementen zijn aanvullend regels opgenomen (zie hieronder in par. 3.3.2 en 3.3.3). 

Op deze wijze: 

- blijft het gebruik van het Groenestergebied als evenemententerrein ondergeschikt aan het 

dagrecreatieve gebruik; 

- blijft tijdens een (meerdaags) evenement en afhankelijk van het type evenement ruimte over 

voor dagrecreatief gebruik binnen het Groenestergebied; 

- blijft de geluidhinder voor omwonenden en andere gebruikers van het Groenestergebied be-

perkt tot aanvaardbaar niveaus; 
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- wordt verkeers- en parkeerhinder zoveel mogelijk vermeden; 

- blijft schade aan beschermde natuurwaarden binnen wettelijk aanvaarde normen.   

3.3.2 Voorwaarden voor muziekevenementen 

In het licht van de inleidende alinea van dit hoofdstuk vinden we het van groot belang dat (meer-

daagse) muziekevenementen mogelijk zijn binnen het plangebied. Het kenmerk van deze evenemen-

ten is dat:  

- een grote groep evenementenbezoekers naar het Groenestergebied reist per fiets, auto, cam-

per en het openbaar vervoer en hiervoor een parkeer- en/of kampeerplek nodig heeft; 

- een deel van het Groenestergebied als gevolg daarvan gedurende het evenement maar ook 

gedurende de opbouw- en afbouwdagen niet beschikbaar is voor ander gebruikers; 

- geluid en daarmee samenhangend ook trillingen worden geproduceerd; 

- licht wordt geproduceerd;  

- er soms op het terrein wordt gekampeerd met tenten (en deels ook met campers); 

- het terrein wordt ingericht met tijdelijk faciliteiten ten behoeve van het festival, zoals podia, 

horecavoorzieningen en sanitaire voorzieningen. 

 

Om dit soort evenementen binnen het Groenestergebied mogelijk te maken hebben wij tot nu toe 

gewerkt met omgevingsvergunningen voor het tijdelijk afwijken van het geldend bestemmingsplan. 

Deze vergunningen stuitten op bezwaren bij omwonenden en andere belanghebbenden en werd ook 

door de rechtbank Leeuwarden, StAB en de gemeentelijke bezwarencommissie bekritiseerd. De 

voornaamste bezwaren waren de volgende:  

- de omgevingsvergunningen boden geen inzicht in de totale belasting van de omgeving door 

de evenementen als gevolg van het cumulatieve effect van de hinder van de drie evenemen-

ten; 

- er was geen sprake van een kenbare afweging van de belangen van enerzijds de evenementen 

en anderzijds de omwonenden. 

 

Deze partiële herziening van het geldende bestemmingsplan komt aan deze bezwaren tegemoet. In 

de afweging tussen het hoofdgebruik van het plangebied als dagrecreatief (uitloop)gebied van Leeu-

warden en het ondergeschikte gebruik van (een deel van) het plangebied als terrein voor meerdaag-

se evenementen, waardoor dat deel van het plangebied niet voor de reguliere bezoeker open is, 

kiezen wij mede op grond van het door ons gevoerde beleid en naar aanleiding van de gerechtelijke 

uitspraken voor een balans gebaseerd op de volgende voorwaarden:  

 

Plaats en tijd 

1. Muziekevenementen in het Groenestergebied mogen uitsluitend binnen het plangebied wor-

den gehouden dat in dit bestemmingsplan voor dat doel is aangewezen.  

2. We maken onderscheid in grote, middelgrote en kleine muziekevenementen, waarbij het on-

derscheid onder anderen zit in het grondgebruik (omvang van het terrein dat voor een festival 

gebruikt mag worden) en het aantal op- en afbouwdagen per evenement. 
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3. Gedurende het jaar mogen ten hoogste het volgende aantal muziekevenementen plaatsvin-

den: 

a. … grote muziekevenementen; 

b. … middelgrote muziekevenementen; 

c. … kleine muziekevenementen. 

4. Muziekevenementen duren nooit langer dan een periode van ten hoogste … aaneengesloten 

dagen. 

5. Het aantal opbouw- en afbouwdagen per muziekevenement bedraagt ten hoogste het volgen-

de aantal dagen:  

a. … dagen bij grote muziekevenementen; 

b. … dagen bij middelgrote muziekevenementen; 

c. … dagen bij kleine muziekevenementen. 

 

Aantal bezoekers 

6. Het aantal aanwezigen (evenementenbezoekers en vrijwilligers/medewerkers tezamen) per 

dag bedraagt ten hoogste: 

a. … personen bij grote muziekevenementen; 

b. … personen bij middelgrote muziekevenementen; 

c. … personen bij kleine muziekevenementen. 

 

Geluidsniveau 

7. Tijdens een muziekevenement mag uitsluitend op de evenementendagen en op de testdagen 

muziek worden gemaakt waarbij het geluidsniveau op de buitengevels van de als zodanig aan-

gewezen geluidgevoelige objecten rond het evenemententerrein
1
 niet meer dan de volgende 

niveaus mag bedragen: 

Weekdag Tijdsperiode Maximaal geluidsniveau 

in dB(A) 

Maximaal geluidsniveau 

in dB(C) 

maandag, dins-

dag, woensdag 

en donderdag 

   

   

   

vrijdag en zater-

dag 

   

   

   

zondag    

   

   

 

                                                                 
1  Deze geluidgevoelige objecten betreffen de woningen die in het geluidsonderzoek zijn betrokken en die maatgevend 

zijn voor de beoordeling van de geluidsbelasting op alle woningen. Wanneer de geluidsbelasting op de bedoelde wo-

ningen voldoet aan de norm, dan zal de geluidsbelasting op andere woningen ook voldoen aan de norm. 
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Kamperen 

8. Tijdens een groot muziekevenement mag op het evenemententerrein worden gekampeerd op 

het op de verbeelding bij dit plan aangeduid kampeergebied.  

9. Met het oog op het voorkomen van schade mag uitsluitend binnen dit kampeergebied worden 

gekampeerd. 

10. Er mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van tenten en campers. Vouwwagens, caravans en 

dergelijke zijn niet toegestaan. Voor campers wordt een specifiek gebied aangeduid (wordt la-

ter op de verbeelding zichtbaar gemaakt). 

11. Per kampeermiddel is ten minste … m
2
 grondoppervlakte beschikbaar. 

3.3.3 Voorwaarden overige evenementen 

Naast de muziekevenementen willen we ook ruimte blijven bieden aan overige evenementen met 

een kleiner effect op de omgeving. Voor deze evenementen gelden de volgende voorwaarden:   

 

Plaats en tijd 

1. Overige evenementen in het Groenestergebied mogen binnen het gehele plangebied worden 

gehouden.  

2. Gedurende het jaar mogen ten hoogste het volgende aantal van …. overige evenementen 

plaatsvinden. 

3. Het aantal evenementendagen per overige evenement bedraagt nooit meer dan ten hoogste 

…  dagen. 

4. Het aantal opbouw- en afbouwdagen per overig evenement bedraagt ten hoogste ... dagen:  

5. Tussen twee overige evenementen (inclusief opbouw- en afbouwdagen) zitten ten minste … 

dagen.  

 

Aantal bezoekers 

6. Het aantal aanwezigen (evenementenbezoekers en vrijwilligers/medewerkers tezamen) per 

dag bedraagt ten hoogste … personen. 

 

Geluid 

7. Tijdens een overig evenement mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van een omroepin-

stallatie en van achtergrondmuziek. 

8. Tijdens een overig evenement mag uitsluitend op de evenementendagen muziek worden ge-

maakt waarbij de geluidsbelasting op de buitengevels van de als zodanig aangewezen geluid-

gevoelige objecten rond het evenemententerrein
2
 niet meer dan de volgende niveaus mag 

bedragen: 

 

 

                                                                 
2  Deze geluidgevoelige objecten betreffen de woningen die in het geluidsonderzoek zijn betrokken en die maatgevend 

zijn voor de beoordeling van de geluidsbelasting op alle woningen. Wanneer de geluidsbelasting op de bedoelde wo-

ningen voldoet aan de norm, dan zal de geluidsbelasting op andere woningen ook voldoen aan de norm. 
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Weekdag Tijdsperiode Maximaal geluidsniveau 

in dB(A) 

Maximaal geluidsniveau 

in dB(C) 

maandag, dins-

dag, woensdag 

en donderdag 

   

   

   

vrijdag en zater-

dag 

   

   

   

zondag    

   

   

 

Kamperen 

9. Tijdens een overig evenement mag binnen het plangebied niet worden gekampeerd. 

3.3.4 Voorwaarden voor alle evenementen 

In het plan is bepaald dat:  

- evenementen nooit gelijktijdig kunnen plaatsvinden; 

- tussen evenementen (inclusief op- en afbouwdagen) ten minste … dagen zitten waarop het 

terrein niet voor evenementen mag worden gebruikt; 

- het meest westelijke parkeerterrein gereserveerd is voor het reguliere dagrecreatieve gebruik 

van het Groenestergebied en niet voor het parkeren van voertuigen van evenementenbezoe-

kers mag worden gebruikt. 

3.3.5 Uitvoeringsbeleid evenementen 

P.m.   
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4 Toetsing aan beleid en omgevingsaspecten 

In dit hoofdstuk is beoordeeld of evenementen die in voorgaand hoofdstuk 3 zijn beschreven, ook 

toelaatbaar zijn op grond van beleid en wet- en regelgeving.  

4.1 Beleidstoets 

4.1.1 Rijksbeleid 

Op het gebied van evenementen bestaat geen specifiek rijksbeleid. Het rijk laat het organiseren van 

evenementen over aan gemeenten. In z’n algemeenheid richt het rijk zich op het waarborgen van de 

veiligheid en gezondheid van de inwoners van Nederland. Deze waarborgen zijn in wetgeving vastge-

legd.  

4.1.2 Provinciaal beleid 

Provincie Fryslân heeft in de provinciale ruimtelijke verordening geen specifieke regels opgenomen 

met betrekking tot het kunnen organiseren van evenementen.  

4.1.3 Gemeentelijk beleid 

Wij hebben ons evenementenbeleid vastgelegd in verschillende beleidsregels. Voor dit bestem-

mingsplan zijn de volgende van belang: 

1. de ‘Tijdelijke evenementenregeling Leeuwarden 2018, deze regeling is vastgesteld op 19 de-

cember 2016 in verband met Leeuwarden – Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. 

Deze regeling geldt uitsluitend voor het jaar 2018. 

2. het ‘Addendum beleidsregel geluid 2018’, deze regeling is vastgesteld op 9 oktober 2017 in 

verband met Leeuwarden – Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Deze regeling bevat 

in aansluiting op de vigerende ‘beleidsregel geluid’ aanvullende of vervangende regels en geldt 

uitsluitend voor het jaar 2018;  

3. de ‘Nadere regels evenementen Leeuwarden, deze regeling is vastgesteld op 23 april 2018, 

hierin staan regels ten aanzien van de uitoefening van de bevoegdheden van de burgemeester 

op grond van de Afdeling Evenementen in de APV;   

4. de ‘Beleidsregel geluid 2018 Evenementen in de open lucht’, vastgesteld op 24 april 2018, een 

herijking van het geluidsbeleid op basis van het evenementenseizoen 2017, gerechtelijke- en 

bezwaren procedures;    

5. de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) waarin de gemeente regels stelt op het gebied van 

openbare orde en veiligheid onder meer omtrent het organiseren van evenementen en de 

vergunningplicht voor evenementen.  

 

Verder hebben wij de Discussienotitie evenementenbeleid (nov. 2015) opgesteld. Daarin bespreken 

we diverse onderwerpen die in het kader van nieuw beleid zouden moeten worden geregeld. De 

discussienotitie geeft richting, maar heeft nog niet tot besluitvorming geleid.  
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Wij hebben op basis van de voorgaande beleidsstukken diverse vergunningen verleend. Als gevolg 

van aangespannen rechtszaken door omwonenden heeft de rechter zich over verschillende vergun-

ningen uitgesproken. Daarin waren elementen uit de beleidsstukken opgenomen.  

 

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan is getoetst aan het voorgenoemd beleidskader. 

Tevens zijn gerechtelijke uitspraken bij de planvorming betrokken. 

4.2 Geluidhinder 

4.2.1 Geluidhinder als gevolg van muziekevenementen 

Doordat mensen in de omgeving geluid als hinderlijk ervaren, kunnen gezondheidsklachten ontstaan 

als stress en verminderde concentratie.  

 

In 2017 heeft het RIVM in opdracht van de World Health Organization een evaluatierapport opge-

steld, waarbij de onderzoeken die de afgelopen jaren naar gezondheidseffecten als gevolg van geluid 

in de omgeving zijn geëvalueerd. Uitkomst van deze evaluatie is dat in de onderzoeken wel verban-

den zijn aangetoond tussen de dagelijkse blootstelling aan omgevingsgeluid en het effect op de ge-

zondheid, maar dat de bewijslast voor gezondheidseffecten van de blootstelling aan geluid laag is. In 

het rapport van het RIVM zijn vele onderzoeken betrokken die zijn uitgevoerd naar de dagelijkse 

blootstelling aan omgevingslawaai. Onderzoek naar het effect van evenementen op de gezondheid 

van omwonenden, is voor zover bekend nog niet in Nederland of het buitenland uitgevoerd. 

 

Uit het onderzoek van de gezondheidsraad is ook gebleken dat langdurige blootstelling aan hoge 

geluidsniveaus stress-gerelateerde gezondheidsklachten kan veroorzaken, zoals gehoorverlies, hart- 

en vaatziekten en verstoring van psychologisch welbevinden. Volgens de gezondheidsraad lopen 

mensen die op het werk of in de woonomgeving langdurig aan hoge geluidsniveaus worden blootge-

steld, een risico op deze gezondheidseffecten. Aangezien muziekevenementen maximaal xx dagen 

per jaar op het terrein worden georganiseerd, is vanwege evenementen geen structureel negatief 

effect op de gezondheid te verwachten. Kortdurende klachten vanwege de hinder, zoals de beïnvloe-

ding van het prestatievermogen, zouden tijdens evenementen wel kunnen optreden. 

 

Voor overige evenementen geldt een lager geluidsniveau dan voor muziekevenementen. Hier is geen 

vanwege de lage norm sowieso geen sprake van gezondheidseffecten. 

4.2.2 Wettelijk kader  

Noch in de Wet milieubeheer, noch in enige andere wet is een regeling voor evenementengeluid 

opgenomen. Ook de Nota Industrielawaai geeft geen passende methode voor het beoordelen van 

evenementengeluid.  

 

Bij gebrek aan een wettelijke regeling wordt om die reden in de ruimtelijke ordeningspraktijk al ge-

ruime tijd gewerkt met de Nota ‘Evenementen met een luidruchtig karakter’ van de Inspectie Milieu-

hygiëne Limburg (hierna: de Nota Limburg). De nota is gebaseerd op het begrip ‘onduldbare hinder’.  
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Deze nota blijkt een voldoende basis te geven voor het opstellen van een juridisch-planologische 

regeling voor evenementen(terreinen). Het gebruik van de Nota Limburg is in het kader van diverse 

bestemmingsplanregelingen voor evenemententerreinen gesauveerd door de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. 

4.2.3 Geluidsbeleid gemeente Leeuwarden 

Beleidsregel geluid 2018, Evenementen in de open lucht  

Het gemeentelijke beleid inzake (evenementen)geluid is opgenomen  in  de “Beleidsregel geluid 2018, 

Evenementen in de open lucht”, die op 24 april  2018 is vastgesteld door het college van burgemees-

ter en wethouders van de gemeente Leeuwarden. Bij het opstellen van de beleidsregel is aangesloten 

bij bestaande wet- en regelgeving, zoals de Wet milieubeheer en andere relevante beleidsstukken 

zoals de Nota Limburg en gerechtelijke uitspraken.  

 

Het geluid bij evenementen brengt een bepaalde mate van overlast met zich mee. Om deze overlast 

te beperken stellen we normen aan het aantal geluidsdagen, de  begin- en eindtijden en aan de hoe-

veelheid te produceren geluid. Dit vormt het normenstelsel van de beleidsregel. 

 

Geluidsregeling evenementen de Groene Ster 

In overeenstemming met de geldende gemeentelijke Beleidsregel geluid 2018 wordt op basis van de 

APV aan elk festival een afzonderlijke geluidsontheffing verleend.  

4.2.4 Onderzoek 

De gemeente heeft DGMR gevraagd om voor de vergunningverlening van de evenementenvergun-

ningen voor de drie grote muziekevenementen in het Groenestergebied onderzoek te verrichten 

naar de mogelijkheid om aantrekkelijke (muziek)evenementen te organiseren die passen binnen het 

door de rechter gesanctioneerde gemeentelijke beleidskader. De uitkomsten van dit onderzoek zijn 

gerapporteerd in ‘Onderzoek geluid evenementen de Groene Ster 2018’ (d.d. 9 mei 2018). Dit rapport 

is in de bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.  

 

In het onderzoeksrapport heeft DGMR een analyse opgenomen van wat op grond van het gemeente-

lijk beleid met betrekking tot geluid als gevolg van evenementen en de jurisprudentie als normstelling 

moet worden gehanteerd. Vervolgens heeft DGMR modelmatig beoordeeld of de geplande, maar ook 

toekomstige muziekevenementen kunnen worden gehouden binnen de normen.  

 

Uit dit onderzoek blijkt het volgende: 

- Om een aantrekkelijk muziekevenement te kunnen houden is het noodzakelijk dat op het 

festivalterrein de muziek niet alleen is te horen, maar ook is te voelen. Om deze situatie te be-

reiken is een geluidsniveau op het evenemententerrein noodzakelijk dat flink boven de 100 

dB(A) zit.  

- Om voor de omwonenden van het gebied een duldbare situatie te realiseren, mag het ge-

luidsniveau binnen in de woning gedurende de dag, de avond en de nacht tijdens de uitvoe-
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ring van de vergunde muziekevenementen binnen het Groenestergebied de volgende waar-

den niet overschrijden:  

- dag en avond: 50 dB(A) 

- nacht: 30 dB(A) 

- De door de gemeente vastgestelde dag-, avond- en nachtperioden zijn in de gevoerde rechts-

zaken aanvaardbaar gebleken en zijn in het onderzoek als uitgangspunt gehanteerd. 

- In het verleden heeft de gemeente verschillende referentiepunten aangewezen waar het ge-

luidsniveau moet worden gemeten. Via de rechter zijn daar nog punten aan toegevoegd. Deze 

punten vormen de basis voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het geluidsniveau. 

Deze referentiepunten bevinden zich nabij woningen in de omgeving van het evenementen-

terrein in de buitenlucht. 

- Om met zekerheid uitspraken te kunnen doen over de vraag of de gemeten waarden op de 

referentiepunten de geluidsniveaus binnen de woningen kunnen voorspellen, heeft de rechter 

het noodzakelijk geacht dat de geluidsweerstand van de gevels van de betreffende woningen 

is onderzocht. Dat heeft inmiddels plaatsgevonden. De FUMO heeft dit onderzoek uitgevoerd. 

De uitkomsten van dit onderzoek heeft DGMR in het geluidsonderzoek betrokken. 

- DGMR heeft in hoofdstuk 6 van het geluidsonderzoeksrapport aangetoond dat door het toe-

passen van een aantal in het rapport opgenomen aanbevelingen de ervaren geluidhinder voor 

de omwonenden nog enigszins kan worden verminderd. 

 

N.B. Menselijk stemgeluid staat niet ter beoordeling in het kader van milieu-/geluidregelgeving en valt 

ook niet onder de reikwijdte van de beleidsregel geluid 2018. In het kader van het oordeel over een 

goede ruimtelijke ordening dient dit aspect wel afgewogen te worden. Door de aanwezigheid van vele 

duizenden mensen zal zeker sprake zijn van menselijk stemgeluid. Echter, vanwege de toegelaten 

maximale geluidnormen voor muziek, tijdens de dag- en avondperiode, zal het menselijk stemgeluid 

daardoor “overstemd” worden. 

 

Hoewel DGMR het onderzoek primair heeft uitgevoerd ten behoeve van de vergunningverlening voor 

het evenementenseizoen 2018, is het onderzoek zo opgesteld dat er algemene conclusies aan kun-

nen worden ontleend die bruikbaar zijn voor dit bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

DGMR concludeert in haar onderzoek dat muziekevenementen in het Groenestergebied kunnen 

worden gehouden, zonder dat deze leiden tot overschrijding van de gehanteerde geluidsnormen op 

de gehanteerde (immissie)referentiepunten. De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt 

niet door geluidhinder als gevolg van de muziekevenementen beperkt. 
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4.3 Trilling 

In het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening 

(StAB
3
) van 28-02-2017 naar het evenement Wecome to the Village staat beschreven dat vanwege de 

evenementen mogelijk trillingen kunnen optreden. Het is mogelijk dat trillingen kunnen ontstaan 

vanwege evenementen bij woningen. Hiervoor zijn twee mogelijke oorzaken: 

- trillingen kunnen optreden door het springen van mensen; 

- lage tonen van muziekgeluid kunnen delen van het huis in trilling brengen. 

 

De kans op het ontstaan van trillingen bij woningen door het springen van mensen is klein, omdat de 

afstand van het terrein de Groene Ster tot de woningen groot is. Daarnaast heeft het terrein een 

zachte ondergrond, waardoor trillingen worden gedempt.  

 

Voor trillingen als gevolg van evenementen bestaat geen wettelijk of beleidsmatig beoordelingskader. 

Daarom kan de vraag niet goed worden beantwoord of de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 

wordt beperkt door een kans op een te grote mate van trilling tijdens muziekevenementen. Gezien 

het feit dat het hier gaat om een periode van een beperkt aantal dagen per jaar, achten wij de situatie 

aanvaardbaar.  

4.4 Verkeersafwikkeling en parkeren  

4.4.1 Afwikkeling van het verkeer 

Het verkeer dat verband houdt met de evenementen wordt hoofdzakelijk afgewikkeld via de Gronin-

gerstraatweg, die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Met het oog op een vlotte verkeersafwikkeling 

wordt in de praktijk door middel van bebording de verkeersregulatie in de stad Leeuwarden en de 

omgeving daarvan ondersteund. In het verleden heeft deze praktijk goed gewerkt. Uitgangspunt is 

dat deze praktijk ook in de toekomst wordt toegepast. 

 

De afwikkeling van het verkeer ter plaatse van de met verkeerslichten beveiligde kruising ter hoogte 

van de entree van de Groene Ster kan bij een grote toeloop van publiek stagneren. Daarom is het 

noodzakelijk dat door de evenementenorganisaties verkeersregelaars worden ingezet om het ver-

keer en het parkeren ordentelijk en daardoor vlot te laten verlopen. In het verleden heeft deze prak-

tijk goed gewerkt. Uitgangspunt is dat deze praktijk ook in de toekomst wordt toegepast. 

 

Verkeersregelaars moeten er ook voor zorgen dat bewoners van het gebied en bezoekers die niet 

voor de festivals komen (maar bijvoorbeeld voor het recreatiegebied, Aqua Zoo of de golfbaan) hun 

                                                                 
3  De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke 

en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. 

De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek 

te laten verrichten. 
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bestemming kunnen bereiken. Via de evenementenvergunningverlening (APV) kan deze praktijk wor-

den geborgd.  

4.4.2 Parkeren 

Aan de noordzijde van het Groenesterterrein liggen parkeerterreinen. Wij kiezen ervoor om tijdens 

een evenement de meest westelijk gelegen parkeerplaats beschikbaar te houden voor dagrecrean-

ten. In dat geval kunnen de andere grote parkeerterreinen ten behoeve van de evenementen worden 

gebruikt. Deze terreinen bieden tezamen een capaciteit van ca 1400 parkeerplaatsen.  

 

In de praktijk in Leeuwarden blijkt dat een deel van de evenementenbezoekers per auto komt. Ook 

een deel van de ‘crew’ reist per auto. Het aandeel autobezoekers varieert sterk. In de praktijk komt 

tot ca 50% van de bezoekers per auto. De crew komt tot ca. 30% per auto. Uitgaande van een bezet-

tingsgraad van gemiddeld 2,5 personen per auto voor zowel bezoekers als crew is bij een maximum-

aantal bezoekers en crew-leden per dag, is de maximale parkeerbehoefte:  

 

(… / 2,5 X 50%) + (… / 2,5 X 30%) = … parkeerplaatsen 

 

Het aantal parkeerplaatsen binnen het Groenestergebied dat gebruikt kan worden tijdens evene-

menten is – zoals eerder aangegeven – ca 1400. Dit kan betekenen dat bij grote evenementen ook 

elders in Leeuwarden geparkeerd moet worden. Leeuwarden biedt grote parkeerterreinen die daar-

voor gebruikt kunnen worden, zoals onder meer de volgende terreinen: 

 

Terrein VV Leeuwarden  : 1.600 

NHL     :    725 

Stenden    :    375 

Sporthal    :    125 

Dirk Zeperweg   :    100 

Totaal aantal parkeerplaatsen : 2.925   

 

Bovenstaande terreinenoverzicht is niet limitatief. Ook andere terreinen kunnen worden gebruikt. 

 

Tezamen met de parkeerplaatsen binnen het Groenestergebied zijn steeds ruim voldoende parkeer-

plaatsen beschikbaar.  

4.4.3 Conclusie 

Op basis van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat:  

- de verkeersafwikkeling tijdens evenementen geen belangrijke problemen opleveren die om 

een aanpassing van de inrichting vragen; 

- in de Groene Ster en (indien nodig) elders in Leeuwarden voldoende parkeercapaciteit be-

schikbaar is; 

- het wel noodzakelijk is dat wanneer het Groenestergebied zelf onvoldoende parkeergelegen-

heid biedt, via overeenkomsten tussen de organisator van een evenement en de eige-

naar/beheerder van een parkeerterrein wordt vastgelegd dat een parkeerterrein tijdens de 

duur van het evenement beschikbaar is; 

- dat het plan wel/niet in betekenende mate bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwali-

teit. 
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Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat   PM. 

4.5 Natuurwaarden 

Door ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga is op 17 mei 2018 een ecologische beoordeling 

van de vier meerdaagse evenementen in 2018 in de Groene Ster uitgebracht onder de titel ‘Ecolo-

gische beoordeling van vier meerdaagse evenementen in 2018 in de Groene Ster te Leeuwarden’ 

(A&W-rapport 2456), hierna ‘het ecologisch rapport’. Dit rapport zal in de loop van 2018 worden aan-

gevuld met onderzoek naar de vraag in hoeverre de uitkomsten algemeen geldend zijn voor het ge-

hele ‘evenementenseizoen’.  

 

Hierna volgen kort de conclusies van het onderzoek (zie ook de bijlage bij deze toelichting)  

4.5.1 Effecten op beschermde gebieden  

Natura 2000-gebieden en EHS-gebieden 

De evenementen veroorzaken geen significant negatieve effecten ten aanzien van de aangewezen 

natuurwaarden van het Natura 2000-gebied ‘Groote Wielen’ en van overige Natura 2000-gebieden en 

met de regelgeving ten aanzien van de EHS , mits
4
: 

- er geen sprake is van verlichting (met een niveau van meer dan strooilicht) die direct op het 

water schijnt waar een trekroute voor meervleermuis ligt en waar meervleermuis foerageert. 

Het gaat hier om de zwemplassen die aansluiten aan de strandjes; 

- het kamperen wordt beperkt tot de gebieden die op de verbeelding bij dit plan zijn aangege-

ven als ‘kamperen toegestaan’, waardoor de kwaliteit van het kruiden- en faunarijk grasland 

binnen EHS-gebied en van haagbeuken- en essenbos in stand kan worden gehouden. 

 

Wanneer aan bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan is er geen knelpunt met de Wet na-

tuurbescherming ten aanzien van de gebiedsbescherming.  

 

Weidevogelkansgebieden  

De evenementen veroorzaken geen conflict met de regelgeving ten aanzien van weidevogelkansge-

bieden.  

4.5.2 Effecten op beschermde soorten  

Het organiseren van evenementen is niet in strijd met de Wet natuurbescherming ten aanzien van de 

soortenbescherming, mits: 

- de gebieden waar groepen kwetsbare planten voorkomen, worden afgeschermd en niet wor-

den betreden; 

- de gebieden waar heikikker voorkomt worden afgeschermd en niet worden betreden; 

- broedlocaties van broedvogels worden afgeschermd en niet worden betreden; 

                                                                 
4 Zie ook     en        . 
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- uitsluitend wordt gekampeerd op de op de eerder genoemde kampeerkaart aangegeven loca-

ties; 

- geschikte oevers voor waterspitsmuis worden afgeschermd en niet worden betreden; 

- uitsluitend de gazons en verharde paden worden betreden. 

 

De conclusies uit het rapport zijn leidend bij het toelaten van het gebruik van (delen van) de gronden 

binnen De Groene Ster. De hierin opgenomen voorwaarden zijn in de regels en planverbeelding van 

dit bestemmingsplan verwerkt.  

4.5.3 Programma Aanpak Stikstof  

Op 1 juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met bijbehorende wetgeving vastgesteld en in 

werking getreden. Hierdoor is de vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) voor het aspect stikstof vereenvoudigd. In het PAS werken overheden en maatschappelijke 

partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen 

mogelijk te maken. Door middel van brongerichte maatregelen wordt een (extra) daling van de stik-

stofdepositie op Natura 2000-gebieden bereikt. Een deel van de daling van de stikstofdepositie komt 

beschikbaar als depositieruimte voor economische ontwikkelingen. Het overige deel komt ten goede 

aan de natuur waardoor gewaarborgd is dat de Natura 2000-doelen worden gehaald. 

 

Voor de vier evenementen in 2018 is een berekening uitgevoerd met het wettelijk voorgeschreven 

rekenprogramma AERIUS Calculator versie 2016L. Hierbij zijn de deposities uitgerekend op de voor 

de Wet natuurbescherming relevante hexagonen in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Hierbij is 

één model gemaakt waarin de activiteiten van alle evenementen zijn gecumuleerd.  

 

Op basis van de berekening kunnen onderstaande conclusies worden getrokken voor alle evenemen-

ten:  

- De berekende stikstofdepositie op een in het Programma Aanpak Stikstof opgenomen Natura 

2000-gebied (waarbij Alde Feanen het dichtstbijzijnde PAS-gebied is) is minder dan 0,05 mol 

N/ha/jaar. Deze in het PAS gehanteerde drempelwaarde wordt dan ook niet overschreden. 

Hiermee is geen vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming en hoeft ook 

geen melding onder de PAS te worden gedaan.  

- De berekende stikstofdepositie op het (niet in het PAS opgenomen) Natura 2000-gebied Groo-

te Wielen is maximaal 0,60 mol N/ha/jaar.  

4.5.4 Vergunnings- en ontheffingsplicht Wet natuurbescherming  

Provincie Fryslân heeft per brief van 17 mei 2018 gereageerd ten aanzien van een eventuele vergun-

nings- dan wel ontheffingsplicht. Samenvattend geeft de provincie te kennen van mening te zijn dat 

de organisatie van vier meerdaagse evenementen in 2018 in de Groene Ster te Leeuwarden, zoals 

omschreven in de aanvraag en in het licht van de randvoorwaarden, gelet op de instandhoudings-

doelstellingen, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in de betreffende 

gebieden, niet verslechtert of een significant verstorend effect heeft op de soorten waarvoor de ge-

bieden zijn aangewezen. De provincie is daarom van mening dat voor deze activiteit een vergunning 
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voor de evenementen in 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wnb en/of een ontheffing van de 

verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wnb niet nodig is. Omdat via de regels 

van dit bestemmingsplan inhoud is gegeven aan alle voorwaarden die in het kader van het ecologisch 

rapport zijn opgenomen en omdat dit rapport ook voor de situatie na 2018 geldt, bestaat er ook voor 

de situatie na 2018 geen noodzaak tot het verlenen Wnb-vergunningen door de provincie. 

4.5.5 Conclusie 

P.m. 

4.6 Bodemkwaliteit 

Bij de ontwikkeling naar recreatiegebied sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is het gebied opge-

hoogd met klei en zand (deels gemengd). Daaronder, vanaf circa 1 meter diepte, bevindt zich de oor-

spronkelijke bodem van het gebied, die uit veen bestaat. Omstreeks 6 jaar geleden heeft groot 

onderhoud plaatsgevonden met het oog op een verbetering van de ontwatering van het terrein. 

 

Kwaliteit maaiveld als gevolg van evenementen 

Door betreding en gebruik van de ligweiden is de toplaag van de bodem plaatselijk verdicht geraakt. 

Ook is het terrein niet vlak. Hierdoor wordt de afvoer van regenwater en de grasgroei bemoeilijkt. 

Om de waterafvoer te bevorderen is daarom recent een drainagesysteem onder de grote ligweide 

aangelegd.  

 

Het gebied wordt van gemeentewege onderhouden. Dit geschiedt conform een onderhoudsplan 

waarin per gebiedstype / gebruiksvorm een onderhoudsniveau is bepaald. Eventuele schade aan het 

terrein wordt ongedaan gemaakt door (reguliere) onderhoudsmaatregelen zoals eggen, vertidraine-

ren en/of aanvulling met zand. Na afloop van de evenementen wordt het terrein hersteld in opdracht 

van de organisatoren, hetgeen in de vergunningsvoorwaarden is bepaald 

 

Omdat de bodemstructuur te lijden heeft onder het intensieve gebruik zijn daarnaast diverse aanvul-

lende maatregelen noodzakelijk om de structuur van de bodem aan de basis te verbeteren. Te den-

ken valt aan: 

- vertidraineren (‘doorprikken’ van de toplaag); 

- het (groen)bemesten en het ploegen/eggen van de ligweiden; 

- het ter plaatse van podia aanbrengen van doorgroeibare pvc-matten; 

- het ter plaatse van (transport)routes toepassen van rijplaten met een onderlaag, die na ge-

bruik zo spoedig mogelijk weer worden verwijderd.  

 

In het kader van de uitvoering van het bestemmingsplan zal de bodemgesteldheid voor de lange 

termijn nader worden onderzocht en worden beoordeeld welke maatregelen worden genomen ten 

aanzien van de verbetering van de bodemgesteldheid.  
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Conclusie 

De bodemgesteldheid is momenteel niet ideaal voor het gebruik als evenemententerrein. Door het 

nemen van inrichtingsmaatregelen en het uitvoeren van goed onderhoud kan aan dit bezwaar wor-

den tegemoet gekomen. Aan de hand van het plan van aanpak van Antea (PM) zal worden bezien 

welke maatregelen het meest adequaat zijn. 

 

De gemeente zal bij het toestaan van een evenement: 

1. voorwaarden stellen aan het terreingebruik om schade zoveel mogelijk te voorkomen; 

2. een tekening met de nauwkeurige ligging van de drainagebuizen beschikbaar stellen;  

3. de verplichting opleggen om het terrein ten minste in de conditie te herstellen die werd aange-

troffen bij de start van het evenement. 

 

De gemeente zal dit beleid uitvoeren via de vergunningverlening op basis van de APV. 

 

Uitvoerbaarheid 

Wanneer bovenstaande beleid wordt uitgevoerd kan worden geconcludeerd dat …. P.M. 
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5 Juridische vormgeving 

5.1 Partiële herziening van verschillende plannen 

De in de voorgaande paragraaf uiteengezette systematiek van deze partiële herziening is uitgewerkt 

in drie bestemmingsplannen: 

1. Bestemmingsplan Leeuwarden - Recreatiegebied Groene Ster; 

2. Bestemmingsplan Leeuwarden - Buitengebied; 

3. Bestemmingsplan Leeuwarden - Camminghaburen. 

 

Aan het eerste plan is de mogelijkheid toegevoegd om evenementen te organiseren.  

 

Aan alle drie de bestemmingsplannen is een regeling toegevoegd die ertoe leidt dat woningen die zijn 

betrokken bij het geluidsonderzoek als zodanig aan te wijzen als geluidsgevoelig object. Via geluids-

onderzoek moet worden aangetoond dat de geluidsbelasting als gevolg van muziekevenementen op 

deze woningen binnen de kaders valt die in deze partiële herziening van het bestemmingsplan zijn 

bepaald.  

5.2 Kenmerken van het plan 

Onderscheid in evenementen 

In dit plan is onderscheid in evenementen gemaakt (muziekevenementen en overige evenementen). 

Bij muziekevenementen (groot, middelgroot en klein) gaat het om evenementen waarbij muziek een 

prominente rol vervult. Bij overige evenementen is hooguit sprake van achtergrondmuziek en/of het 

gebruik van een omroepinstallatie. Voor beide type evenementen gelden geluidsnormen die in de 

bijlage bij de regels zijn vastgelegd. 

  

Plaats en tijd voor evenementen 

Het gebruik van de Groene Ster voor evenementen wordt beschouwd als een gebruik aanvullend op 

het al toegestane hoofdgebruik, zijnde dagrecreatie en de natuur- en landschapsbeleving. Wel is het 

zo dat het gebruik van het Groenestergebied voor evenementen beperkt is tot delen van het terrein 

zoals die op de planverbeelding zijn aangegeven. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen grote, mid-

delgrote en kleine evenementen om het ruimtebeslag van een evenement. Het doel daarvan is:  

- niet meer ruimte bieden dan noodzakelijk is; 

- kunnen variëren in het aantal dagen dat het terrein voor een groot, een middelgroot en een 

klein muziekevenement beschikbaar is, waardoor de hinder als gevolg van de evenementen 

zoveel als mogelijk is wordt gereguleerd. 

 

Voor alle evenementen geldt dat er geen sprake kan zijn van overlap en samenvallen van evenemen-

ten. Bovendien is de periode waarbinnen muziekevenementen georganiseerd kunnen worden be-

perkt binnen een periode in het jaar.  
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Kamperen 

Kamperen kan incidenteel worden toegestaan binnen het noordelijk deel van het Groenestergebied. 

We hebben ervoor gekozen om dat uitsluitend bij grote muziekevenementen toe te staan. Daarbui-

ten maken we voor het kamperen geen ruimte en moet op reguliere campings worden gekampeerd. 

Het kamperen wordt beperkt tot een op de verbeelding aangegeven gebied en tot het gebruik van 

tenten en campers. Bovendien wordt in de regels een norm opgenomen voor het aantal ten-

ten/campers zodat het kamperen beheersbaar blijft.  
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6 Uitvoerbaarheid  

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Ingeperkt ruimtebeslag 

Het Groenestergebied is primair een dagrecreatie- en natuurbelevingsgebied. Deze hoofdfunctie 

wordt het gehele jaar uitgeoefend, met een nadruk op het zomerseizoen. Omdat het gebied open-

baar toegankelijk is en omdat er voor het dagrecreatieve gebruik geen kaartjes hoeven te worden 

gekocht, heeft het gebied ook een belangrijke functie voor minderdraagkrachtigen. Het afsluiten 

tijdens de zomer-/vakantieperiode van een belangrijk deel van het gehele Groenestergebied tijdens 

de te houden evenementen en de bijbehorende op- en afbouwdagen, staat dan ook op gespannen 

voet met het hoofddoel van het terrein.  

 

Als gevolg van kritische reacties vanuit de omwonenden in eerdere evenementenseizoenen heeft de 

gemeente in het kader van de vergunningverlening voor het evenementenseizoen 2018 een gebied 

aangewezen voor het gebruik voor evenementen, waarbij een deel van de strandjes en de aanliggen-

de zonneweiden is uitgesloten. Het seizoen 2018 moet duidelijk maken of deze begrenzing in de 

praktijk functioneert.  

 

Overleg met belanghebbenden 

We hechten er waarde aan dat de belanghebbenden zich kunnen vinden in deze partiële herziening 

van het bestemmingsplan waarmee het houden van evenementen mogelijk wordt gemaakt. Met een 

grote groep belanghebbenden is daarom gesproken over de verschillende aspecten van de evene-

menten in het Groenester gebied.  

 

Vanaf maart 2018 hebben de inhoudelijke gesprekken plaatsgevonden met belanghebbenden. 

Er is in verschillende samenstellingen gesproken met:  

1. Bewoners uit het plangebied. 

2. Bedrijven uit het plangebied. 

3. Recreanten-organisaties/verenigingen. 

4. Groene Ster Duurzaam. 

5. Plaatselijke Belang organisaties van de omliggende dorpen. 

6. Friese Milieufederatie. 

7. Uitbater kiosk Groene Ster, de heer Leistra. 

8. Bewoners Alddiel 5, Tytsjerksteradiel. 

9. Wijkpanel Camminghaburen. 

10. Evenementen organisatoren. 

 

Tijdens de gesprekken zijn de volgende aspecten bediscussieerd. Hieronder is aangegeven of deze 

aspecten in dit bestemmingsplan is of in uitvoeringsbeleid zal worden vormgegeven. 
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Afbakening plangebied    

    

Alddiel moet tijdens evenementen en opbouw- en af-

bouwfase altijd bereikbaar zijn voor aanwonenden  

 X  

Alddiel moet tijdens evenementen en opbouw- en af-

bouwfase altijd bereikbaar zijn voor bezoekers 

X X  

Het naaktstrandje moet tijdens evenementen en op-

bouw- en afbouwfase altijd beschikbaar zijn voor bezoe-

kers 

X   

Evenementen en opbouw- en afbouwfase nemen maxi-

maal twee weken in beslag, daarna volgt een periode 

waarin het terrein volledig beschikbaar is  

X   

Het aantal opbouw- en afbouwdagen moet worden be-

perkt tot het strikt noodzakelijke aantal. Tijdens het op-

bouwen van de evenementen worden de schermen van 

binnen naar buiten geplaatst zodat het gebied zo lang 

mogelijk beschikbaar is 

X X  

Voor fietsers is de doorgaande route vanaf Tytsjerk naar 

Leeuwarden te allen tijde beschikbaar 

X   

Bij wijzigingen in de fietsroute wordt dat goed aangege-

ven met borden 

 X  

Het parkeerterrein van de golfbaan moet tijdens evene-

menten en opbouw- en afbouwfase altijd beschikbaar 

zijn voor bezoekers 

X   

    

Geluid    

Opnemen van normen voor aaneengesloten perioden 

waarin meer geluid toegestaan wordt en de rust perio-

den daartussen 

X   

Geldende normen voor dierentuinen dieren opnemen in 

bestemmingsplan 

 X Er zijn geen wettelijke normen. 

Het is zeer de vraag of de 

gemeente een grond heeft om 

dit beleid te voeren (Dieren-

welzijnswet ??) 

Spelregels opstellen voor hoe er om wordt gegaan met 

klachten over geluidsoverlast 

 X  

Maak de normen voor geluid eenvoudig aan te passen 

(bijvoorbeeld als bevoegdheid van B&W) 

X  Hiervoor is een wijzigingsbe-

voegdheid opgenomen, zodat 

de normen kunnen worden 

gewijzigd.  

    

Terreininrichting    

Maak een vast podium, zodat de ondergrond niet steeds 

opnieuw beschadigd wordt 

X X Dit zou via het bestemmings-

plan kunnen worden geregeld, 

maar er is voor gekozen om dit 

niet in de regels mogelijk te 

maken. In de praktijk blijkt dat 

de podia toch steeds enigszins 

verschuiven.  

De gemeente verplicht de organisatoren tot het herstel-

len van het terrein (graszoden)  

 X  

Reguleer het kamperen door vaste plekken aan te wijzen 

en in te richten, inclusief voorzieningen 

X   

    

Bereikbaarheid; verkeer/parkeren    

Maak een verkeersplan en bespreek dat met belangheb-

benden uit het gebied; circulatie en parkeren 

 X  

Extra verkeersregelaars inzetten voor piekmomenten  X  

Reguleer de toegang (verschillende entrees)voor verschil-  X  
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lende partijen zoals leveranciers, bezoekers festivals, 

omwonenden, bezoekers Aqua Zoo, Camping en andere 

bedrijven 

Touringcars hebben een goede routing nodig over het 

parkeerterrein. Ook om opstoppingen op de toeleiding 

wegen te voorkomen 

 X  

Leg een tijdelijk treinstation aan ter hoogte van de Groe-

ne Ster 

X  Valt buiten het plangebied 

    

Veiligheid    

Aandacht voor verkeersveiligheid i.v.m. alcohol en drugs 

gebruik bezoekers 

 X  

Alternatieve zwemplekken moeten aan de veiligheidsei-

sen voor zwemwater voldoen 

 X  

    

Afval    

Containers neerzetten voor het inzamelen van afval van 

kampeerders 

 X  

    

Handhaving    

De handhavers moeten de vergunningen goed kennen  X  

    

Communicatie    

Tijdig communiceren met partijen uit het gebied   X  

    

    

Algemeen    

Betrek de dorpsbelangen organisaties bij voorbereidin-

gen van de festivals 

 X  

Geef zo mogelijk iets terug aan de omgeving door vrijwil-

ligers, jeugd te betrekken bij festivals en voorbereidingen 

 X  

 

Resultaten van inspraak en overleg 

Deze partiële herziening van het bestemmingsplan Recreatiegebied Groene Ster zal voor overleg met 

provincie, Wetterskip Fryslân en andere overheden en overheidsdiensten en voor inspraak ter inzage 

worden gelegd. De resultaten van deze reacties zullen in deze paragraaf worden opgenomen. 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 

P.m. 
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