Gespreksverslag
Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Aan:

belanghebbenden recreatiegebied de Groene Ster

Van:

Douwe Terpstra en Wies ten Have

Onderwerp:

concept verslag overleg 14 maart 2018 (ter bespreking)

Datum:

14-03-2018

Aanwezig
Ina Potiek (Wielendwinger), Janny Huisink (Wielendwinger 2), J. Loomeijer (Aquazoo), José
van Gelder (Alddiel 9), Foppe van de Veen (Alddiel 10), Tjipke Tasma (strandje), Douwe
Terpstra en Wies ten Have (BügelHajema)
Mededelingen
-

Het plan van aanpak is op 12 maart besproken in de gemeenteraad. Tjipke Tasma en Theo van
Gelder (namens GSD) hebben ingesproken. Op 21 maart is het pva bespreekstuk in de raadsvergadering.

-

De gemeente heeft op haar site een pagina ingericht voor de herziening van het bestemmingsplan. Er wordt besloten dat na vaststelling door de vergadering de verslagen van deze
overleggen op de site worden geplaatst.

-

Binnenkort zullen er interviews gehouden worden onder bezoekers van de Groene Ster om zo
ook de wensen en behoeften van bezoekers in beeld te brengen.

Verslag 28 februari
-

Als aanvulling wordt opgenomen dat de groep belanghebbenden niet één mening heeft, maar
dat er op nagenoeg alle onderwerpen verschillende geluiden zijn.

-

In het verslag wordt nog opgenomen dat de gemeente, ondanks toezeggingen, het naaktstrandje toch opgenomen heeft in het zoekgebied van het bestemmingsplan. Tjipke heeft
hierover inmiddels een brief geschreven aan het college. Deze brief is meegenomen bij de bespreking in de raad op 12 maart.

-

Bij de vijfde bullet: het noemen van kleine evenementen wekt verwarring. Het gaat er om dat
in principe evenementen kunnen, mits er geen normen overschreden worden, et cetera.

Geluid
Douwe houdt een presentatie over wettelijke normen en beleidsuitgangspunten. De presentatie is bij
dit verslag gevoegd.

Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende punten besproken:
-

Het rapport van DMR wordt gecheckt op juistheid. Komt dit overeen met de gerechtelijke uitspraken?

-

Uitspraken van rechters (jurisprudentie) maken ook onderdeel uit van wetgeving.

-

Goed om te weten dat toename van 3dB (decibel) een verdubbeling betekent van het geluidsniveau.

-

Het geluid dat tot nu toe gemeten is, is gemeten op de gevel (dBa). Voor wat betreft de demping die gevels hebben op het geluid, is steeds uitgegaan van de huidige bouwregels. Strikt
genomen kan dat niet en moet er worden gemeten in de woningen of moet een modelmatige
berekening worden gemaakt. FUMO heeft deze berekening uitgevoerd.

-

De wens is dat er tijdens de festivals van 2018 gemeten wordt in de woningen.

-

De wens is dat vanaf het geluidsniveau op de gevel terug geredeneerd zal worden: welk niveau
is dan mogelijk bij de bron van het geluid?

-

Er is een app Mosart. Daarmee kunnen mensen aangeven wat voor hen dragelijk is. Deze informatie breed verspreiden. Dan kunnen we het subjectieve element in beeld brengen.

-

In het bestemmingsplan normen opnemen voor het aantal dagen dat er achter elkaar geluid
mag zijn en welke tussenpozen er vervolgens moeten zijn. Ook opbouw- en afbreekdagen
meenemen.

-

AquaZoo geeft door of er (geldende) normen zijn voor geluid in de buurt van dierentuinen.

Volgende keer bespreken we in ieder geval:
-

Handhaving.

-

Afvalbeheer.

-

Bereikbaarheid.

-

Veiligheid.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 28 maart 2018 om 19.30 uur in restaurant De Grote Wielen.
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