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Deze nieuwsbrief is voor de omwonenden van De Groene Ster in 

Leeuwarden. In deze nieuwsbrief delen wij nieuws, de stand van zaken en 

ontwikkelingen rond evenementen en activiteiten in dit gebied. In deze 

nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de 

gebruikelijke kanalen van de gemeente, zoals bijvoorbeeld leeuwarden.nl, 

de Huis aan Huis en overheid.nl. 

 

 

 

Herziening bestemmingsplan De Groene Ster 
 

Woensdag 30 november is de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van 

zaken rondom de partiële herziening (gedeeltelijk vernieuwen) van het 

bestemmingsplan De Groene Ster ten behoeve van evenementen. Via deze 

nieuwsbrief geven wij u, de buren van De Groene Ster, een samenvatting van 

de informatie die met de raad is gedeeld. Voor de presentatie die aan de raad 
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is gegeven, klikt u hier en kijkt u bij 'Presentatie infobijeenkomst raad 30 

november 2022'. 

 

 

 

Waarom ook alweer? 
 

  

Leeuwarden heeft als ambitie dé evenementenstad van het Noorden te zijn. 

Met die insteek zijn jaren geleden voor het eerst grotere meerdaagse 

muziekevenementen georganiseerd in De Groene Ster. Maar het houden van 

meerdaagse evenementen staat het huidige bestemmingsplan voor De Groene 

Ster niet toe. Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een bepaald gebied 

mag gebeuren en volgens welke regels. Het huidige bestemmingsplan van dit 

gebied is gemaakt in een tijd dat er nog weinig grote evenementen 

georganiseerd werden in Leeuwarden. Om muziekevenementen hier toch 

mogelijk te maken heeft de gemeente tot nu toe gewerkt met 

omgevingsvergunningen. Hiermee kan namelijk afgeweken worden van het 

bestaande bestemmingsplan. Dit is geen ideale situatie. Niet voor 

omwonenden, niet voor evenementenorganisaties en ook niet voor de 
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gemeente. Daarom is besloten om het houden van evenementen te regelen via 

het bestemmingsplan zelf. In dit geval wordt een gedeeltelijke aanpassing 

doorgevoerd (partiële herziening), omdat het bestemmingsplan Groene Ster 

grotendeels goed functioneert. Daarnaast omdat evenementen niet in het hele 

plangebied van De Groene Ster plaatsvinden. 

 

Met de aanpassingen van het bestemmingsplan leggen we een basis voor het 

gebruik van een deel van De Groene Ster als evenemententerrein. Het 

bestemmingsplan legt vast wat er wel en niet mag in het gebied. Het biedt een 

stevige bescherming voor omwonenden en andere gebruikers van De Groene 

Ster. Ook zorgt dit plan er voor dat organisatoren van evenementen precies 

weten aan welke regels zij zich moeten houden. Denk bijvoorbeeld aan geluid 

en hoe op een goede manier met de natuur in het gebied om te gaan. 

 

 

 

Wat vooraf ging 
 

 

Een bestemmingsplanprocedure is een lange procedure. Ook is het een proces 

dat zorgvuldig moet worden doorlopen om omwonenden, 

evenementenorganisaties en andere belanghebbenden een stem te geven. In 

2018 is met dit proces begonnen. Naar aanleiding van inbreng van diverse 

betrokkenen is er een zogenaamd voorontwerp gemaakt. Dit is destijds 

gepresenteerd tijdens een inspraakavond voor omwonenden en direct 

betrokkenen. Met de daargenoemde opmerkingen, inspraakreacties en ook 

verschillende onderzoeksuitkomsten is het plan verder uitgewerkt. Daarbij is 

ook rekening gehouden met uitspraken van de rechtbank die er de afgelopen 

jaren zijn geweest. Op dit moment worden in alle documenten de puntjes op de 

spreekwoordelijke ‘i’ geplaatst. Het nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt 

naar verwachting in februari 2023 ter visie gelegd. 

 

 

 

Wat staat er in het vernieuwde plan 
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In dit plan is toegevoegd waar, wanneer en onder welke voorwaarden 

evenementen mogen worden georganiseerd in De Groene Ster. Bij het ophalen 

van input voor dit plan werd het duidelijk dat de volgende punten belangrijk zijn 

voor omwonenden. Daarom hebben we hieronder toegelicht hoe deze in het 

plan zijn verwerkt: 

 

 

 

> waar in De Groene Ster 
De kaart hieronder laat zien wat het maximale gebied mag zijn van een 

evenement. We maken daarbij onderscheid tussen drie soorten evenementen: 

-          (meerdaagse) muziekevenementen met een klein ruimtegebruik 

-          (meerdaagse) muziekevenementen met een groot ruimtegebruik 

-          overige evenementen, dit zijn eendaagse evenementen zoals 

sportevenementen en andere kleinere evenementen 

Alleen tijdens de (meerdaagse) muziekevenementen wordt het 

evenementengebied afgesloten. Het gebied is tijdens de op- en afbouwdagen 

voor een deel wel open voor bezoekers, zolang de veiligheid van  wandelaars 

en fietsers in dat gebied kan worden gegarandeerd. Tijdens de evenementen 

blijven er altijd paden voor wandelaars en fietsers beschikbaar rondom het 

evenemententerrein. En ook zijn de volgende locaties tijdens een evenement 

altijd bereikbaar voor recreanten: minimaal één recreatiestrand, minimaal één 

hondenstrand, het nudistenstrand en een deel van de parkeerplaatsen. 
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> aantal evenementen 
In totaal zijn er maximaal drie (meerdaagse) muziekevenementen toegestaan 

per jaar met een maximum van in totaal 12 evenementendagen. Hier zijn per 

dag maximaal 15.000 personen toegestaan. Een evenement met een groot 

ruimtegebruik mag maximaal vijf dagen gebruikmaken van de aangegeven 

ruimte op het kaartje hierboven. Evenementen met een klein ruimte gebruik 

mogen maximaal zeven dagen van de aangegeven ruimte (zie ook kaartje 

hierboven) gebruikmaken. 

Daarnaast zijn er maximaal 10 dagen mogelijk voor overige evenementen. 

Denk aan (sport)evenementen waar muziek, en daarmee ook geluid, een 

minder belangrijkere rol heeft. Hier zijn maximaal 3.000 personen per dag 

toegestaan. Er mogen in totaal maximaal 48 op- en afbouwdagen gebruikt 

worden voor de muziekevenementen en maximaal 16 voor de overige 

evenementen. 

 

 

> welke periode van het jaar 
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Om minder belastend te zijn voor de natuur, de omwonenden en andere 

gebruikers van De Groene Ster mogen (meerdaagse) muziekevenementen niet 

op elk moment van het jaar gehouden worden. De volgende perioden zijn 

toegestaan: 

-          15 mei t/m 14 oktober. Hiervoor geldt het klein ruimtegebruik 

-          1 augustus t/m 14 oktober. Hiervoor geldt het groot ruimtegebruik 

Daarnaast moet er tussen twee meerdaagse muziekevenementen altijd 

minimaal 14 dagen zitten. Zie kaartje voor klein en groot ruimtegebruik. 

 

 

 

> geluid 
Bij het bepalen van het maximaal toegestane geluidniveau voor evenementen 

is de bescherming van omwonenden als uitgangspunt gebruikt. Daarom zijn er 

geluidsnormen vastgesteld in woningen en op de gevel van woningen in de 

omgeving. Het toestaan van muziek kan hinder veroorzaken. Met de 

geluidsnormen in het bestemmingsplan voorkomen we onduldbare hinder. Ook 

zijn er tijden vastgesteld waarop muziek gemaakt mag worden. Door de weeks 

en op zondag kan dit tot 23.00 uur en op vrijdag, zaterdag en de avond gevolgd 

door een nationale feestdag tot 24.00 uur. Na de hiervoor genoemde tijden 

mag er bij muziekevenementen wel muziek zijn, maar dan met een veel lager 

geluidsniveau. Voor de exacte geluidstabellen en uitleg verwijzen wij u naar het 

aangepaste bestemmingsplan De Groene Ster wat vermoedelijk in februari 

2023 ter inzage komt te liggen. 

 

 

 

> lichtgebruik 
Om de natuur niet te belasten is er in de avond en in de nacht geen directe 

lichtuitstraling op het oppervlaktewater toegestaan. Dit geldt ook voor de op- en 

afbouwdagen. Wanneer er vanuit veiligheidsoogpunt in de buurt van water 

verlichting nodig is, wordt er onder andere gewerkt met vleermuisvriendelijke 

amberkleurige of rode verlichting. 
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> kamperen 
Kamperen tijdens meerdaagse muziekevenementen is onder bepaalde 

voorwaarden toegestaan. Er zijn maximaal 20 kampeerdagen beschikbaar per 

jaar. Kamperen met tenten is toegestaan op aangewezen grasvelden, in 

bermen langs wegen en op parkeerterreinen. Tijdens evenementen met groot 

ruimtegebruik kan ook gekampeerd worden in bepaalde bosschages, als uit de 

ecologische schouw blijkt dat beschermde soorten hierdoor niet worden 

beschadigd. Kampeermiddelen anders dan tenten mogen alleen staan op 

verharde ondergrond. 

 

 

 

> parkeren 
Bezoekers van een evenement parkeren op de aanwezige parkeerplaatsen en 

in de aangrenzende bermen. Voor recreanten wordt tijdens evenementen een 

parkeerterrein vrijgehouden aan de westkant van het gebied. 

 

 

 

> vuurwerk- en lasershows 
Tijdens de muziekevenementen mag geen vuurwerk worden afgestoken en 

mogen geen lasershows worden gehouden. 

 

 

 

Hoe nu verder? 
 



8

  

 

Heeft u nog vragen? Kom dan donderdagavond 8 december naar MFC 

Camminghastins, Lieuwenburg 2 in Leeuwarden. Onze specialisten op het 

gebied van vergunningen, evenementen, geluid, parkeren en milieu&natuur 

staan daar die avond tussen 19.30 en 21.00 uur voor u klaar. Het is een 

informele avond die bedoeld is om u alvast in grote lijnen te informeren. Om 

19.30 uur wordt de avond via een korte toelichting ingeleid. Daarna kunt u voor 

vragen terecht bij de verschillende thematafels waar de specialisten u te woord 

staan. 

 

Naar verwachting wordt in februari 2023 het ontwerp bestemmingsplan officieel 

ter visie gelegd. Iedereen krijgt dan zes weken de tijd om de stukken te 

bekijken en hierop officieel te reageren. Op basis van die reacties wordt 

bekeken of er aanpassingen gewenst en mogelijk zijn. Vervolgens wordt rond 

de zomer 2023 dit bestemmingsplan via het college van burgemeester en 

wethouders aan de gemeenteraad voorgelegd. Via www.overheid.nl en via de 

gemeentelijke pagina’s in de Huis aan Huis maken wij bekend wanneer precies 

dit plan voor iedereen ter visie ligt. 

 

 

  

Kennen uw buren deze nieuwsbrief al? 



9

 

Laat ook uw buren of andere omwonenden weten dat deze nieuwsbrief er is. Stuur 

hen deze nieuwsbrief door, zij kunnen zich vervolgens via het aanmeldformulier voor 

de nieuwsbrief inschrijven.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

LET OP: 

In deze nieuwsbrief kan nooit alle informatie staan. Kijk daarom ook op de gebruikelijke kanalen van de 

gemeente, zoals bijvoorbeeld www.leeuwarden.nl, de Huis aan Huis en www.overheid.nl. 

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u ons heeft laten weten deze te willen ontvangen. Wilt u de 

nieuwsbrief toch niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven. Zijn er 

buurtgenoten die deze nieuwsbrief niet krijgen? Stuur hen dan deze nieuwsbrief door, zij kunnen zich 

vervolgens via deze link hiervoor inschrijven. 

 

Ons adres is: 

Gemeente Leeuwarden 

Postbus 21000 

Oldehoofsterkerkhof 2 

LEEUWARDEN, Friesland 8900 JA  

Netherlands 

 

Voeg ons toe aan je adresboek 

 

 

Wilt u wijzigen hoe u e-mails ontvangt? 

U kunt hier uw voorkeuren wijzigen of u uitschrijven voor deze nieuwsbrief.  

  

  

 


