Gespreksverslag
Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden
Aan:

belanghebbenden recreatiegebied de Groene Ster

Van:

Douwe Terpstra en Wies ten Have

Onderwerp:

concept verslag overleg 28 maart 2018 (ter bespreking)

Datum:

28-03-2018

Aanwezig
Jan Beijert (Wielendwinger), Tonny Huisink (Wielendwinger 2), José van Gelder (Alddiel 9),
Foppe van der Veen (Alddiel 10), Tjipke Tasma (strandje), Minnie de Boer (appartementenverhuur), Bea Grendel (Alddiel 11), Douwe Terpstra en Wies ten Have (BügelHajema
Adviseurs)
Mededelingen
-

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.

-

Voor degenen die er de vorige keer niet waren wordt een korte terugkoppeling gegeven van
het gesprek van 14 maart.

Verslag 14 maart
-

Er is al wel informatie beschikbaar over het geluidsniveau

in de woningen. Meten in de

woningen is lastig omdat je dan overal microfoons zou moeten plaatsen en dat schendt de
privacy van de bewoners.
-

De invulling van de normen komt niet in het bestemmingsplan, maar in de bijbehorende beleidsnota. Op die manier is aanpassing eenvoudiger.

-

In het bestemmingsplan worden de perioden waarin overlast mag plaatsvinden, het aantal
dagen aaneengesloten en de intervallen daartussen, opgenomen.

-

Jurisprudentie is beleidsvormend. Omdat er geen harde normen zijn voor geluidsniveaus bij
festivals, ontstaan de normen door eerdere uitspraken van rechters.

Geluid
Naar aanleiding van het overleg van 14 maart praten we nog door over het onderwerp geluid.
-

Als er tussen de evenementen periodes van rust zitten, dan wordt het als minder belastend
ervaren. Een aanzet hiervoor kan opgenomen worden in het voorontwerp bestemmingsplan
om inspraakreacties daarop te krijgen.

-

In de beleidsnota bij het bestemmingsplan worden ook spelregels opgenomen voor klachten
en hoe daar mee omgegaan wordt.

-

Zijn er geldende geluidsnormen voor recreanten ten tijde van de festivals? Graag opnemen in
het voorontwerp bestemmingsplan.

Ruimtebeslag
-

het effect van de festivals op de recreatiemogelijkheden hangt in grote mate af van hoe lang
het gebied achtereengesloten niet beschikbaar is; een periode van twee weken zou acceptabel
zijn, dit is dan inclusief opbouw en afbreken;

-

tijdens de opbouw van festivals is het wenselijk dat de schermen van binnen naar buiten
schuiven, dan blijft er langer terrein beschikbaar voor recreatie;

-

het naaktstrandje zal altijd beschikbaar moeten zijn omdat er voor deze groep recreanten
geen alternatief is in de buurt van Leeuwarden.

Terreininrichting
-

is het mogelijk om vaste podia te maken? Er hoeft dan niet iedere keer een podium gemaakt te
worden, met alle schade voor de bodem;

-

het terrein zou de kans moeten krijgen om te herstellen na festivals. Kunnen er bijvoorbeeld
ook graszoden gelegd worden na een festival? En kan de gemeente de organisatoren die verplichting opleggen?

-

kan de gemeente de verplichting opleggen voor nazorg voor het terrein, bijvoorbeeld met een
dwangsom?

-

het kamperen moet gereguleerd worden, inclusief de voorzieningen die er nodig zijn. Het
kamperen levert nu veel schade op voor het terrein en is ook niet goed voor de festivalgangers, doordat belangrijke sanitaire voorzieningen bijvoorbeeld onvoldoende aanwezig zijn.

Toegankelijkheid
-

het Alddiel moet altijd open en beschikbaar zijn voor de bewoners en de bezoekers. Dat is nu
nog niet in alle gevallen goed geregeld. Voor forenzen moet het mogelijk zijn om door het gebied te fietsen van en naar hun werk in de stad. Bewegwijzering verdient aandacht;

-

is het mogelijk om een extra trein te laten stoppen ter hoogte van de Groene Ster? Dit voorkomt parkeerproblemen en verkeersopstoppingen?

-

touringcars moeten goed de ruimte hebben om te keren en te draaien als ze bezoekers naar
het terrein brengen.

Volgende keer bespreken we in ieder geval:
-

Handhaving.

-

Afvalbeheer.

-

Bereikbaarheid.

-

Veiligheid.

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 11 april 2018 om 19.30 uur in restaurant De Grote Wielen.
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