
 

 

 

gespreksvers lag  

  

Opdrachtgever: gemeente Leeuwarden projectnummer:  

  

Aan: Groene Ster Duurzaam 

Van: Douwe Terpstra 

Wies ten Have 

Onderwerp: gespreksverslag 

Opmerking: maandag 5 maart 2018 11.00 uur 

Datum: 13-03-2018 

 

Aanwezig: de heren Van Daelen en Van Gelder, namens GSD, de heer Terpstra en mevrouw Ten Have 

namens bureau BügelHajema 

 

De volgende punten zijn aan de orde geweest 

- Opdracht BügelHajema is formeel na vaststelling door de raad van het plan van aanpak. Tot 

 die tijd is er een ambtelijke schriftelijke opdracht.  

- de opdracht aan BügelHajema betreft het herzien van het bestemmingsplan om het houden 

 van evenementen in het gebied een wettelijke basis te geven. GSD is van mening dat er geen 

 herziening nodig omdat het huidige bestemmingsplan voldoet.  

- verslaglegging van gevoerde gesprekken word ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur 

 van GSD 

- GSD wil de informatie die zij heeft beschikbaar stellen aan BügeHajema mits GSD die stukken 

 niet meer nodig heeft bij lopende procedures 

- GSD is van mening dat de quickscan van Altenburg/Wijmenga niet volledig is, niet alle soorten 

 worden namelijk genoemd. GSD vraagt of BügelHajema zich in kan zetten voor een scherpe 

 vraagstelling aan bureau. BügelHajema zal dat zeker doen omdat het nodig is om over juiste 

 en volledige informatie te beschikken voor het bestemmingsplan.  

- GSD is van mening dat het niet mogelijk is om nu open het traject van de partiele herziening in 

 te gaan; de gerechtelijke uitspraken zijn immers een feit. BügelHajema deelt dit standpunt. In 

 geval dat uitspraken anders geinterpreteerd worden dan zal dit besproken worden. De stuk

 ken worden door GSD uitgereikt. De jurist van BügelHajema zal de uitspraken bekijken.  

- BügelHajema (of personen die bij het bureau werken) heeft geen rol gespeeld in de onder

 zoeken naar of planvorming voor het betrekken van de Merriedobbe bij het festivalterrein.  

- Naast de bewoners, bedrijven en recreantenorganisaties uit het gebied, de direct belangheb

 benden, wordt ook nog gesproken met de inwoners van de omliggende dorpen en wijken. Met 

 de bewonersorganisaties aldaar wordt eerst afgestemd op welke wijze da het gesprek het bes

 te plaats kan vinden.  



 

datum 13-03-2018  projectnummer   2 

 

 

-  Voor GSD gaat het vooral om de drie punten: geluid, beslag op de openbare ruimte en natuur.  

-  In deze samenstelling vindt een vervolggesprek plaats als de gesprekken met de groep direct 

 belanghebbenden zijn afgerond. Het vervolggesprek wordt gevoerd vanuit de gerechtelijke 

 uitspraken en is gericht op de vertaling daarvan in het bestemmingsplan.  

 


