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Leeuwarden 11-02-2018 

 
Kenmerk  : 414411 
Onderwerp  : Verzoek tot aanpassing “Plan van aanpak Partiële herziening 

  bestemmingsplan Leeuwarden  Recreatiegebied Groene Ster t.b.v.  
  evenementen (festivals). 

 

Geacht college, 

 
Afgelopen donderdag werd ik zeer onaangenaam verrast toen ik door de Stichting Groene 
Ster Duurzaam werd gewezen op de documenten rondom het “Plan van aanpak Partiële 
herziening bestemmingsplan Leeuwarden Recreatiegebied Groene Ster t.b.v. evenementen 
(festivals)”  

Mijn grote bezwaar tegen het plan van aanpak is gelegen in het feit dat het naaktstrandje 
wordt opgenomen in het zoekgebied voor de evenementen / festivals. Ik ben van mening 
dat dit strijdig is met gemaakte afspraken in het verleden en ook niet voldoet aan het 
vertrouwensbeginsel.  

In 2014 heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen de verlening omgevingsvergunning: 
“Groene Stergebied, (11000342) ontheffing t.b.v. diverse evenementen, verzenddatum 03-
06-2014”. Op 15-07-2014 heb ik bij de Rechtbank Noord-Nederland het verzoek tot het 
treffen van een voorlopige voorziening ingediend betreffende bovengenoemde vergunning. 
Onder de onderstaande voorwaarden heb ik mijn bezwaar en ook de voorlopige voorziening 
per 23-07-2014 ingetrokken. 

“De gemeente past zowel de evenementenvergunning als de omgevingsvergunning aan 
zodat het naaktstrandje buiten het evenement en het plangebied van de 
omgevingsvergunning komt te liggen. Hierdoor blijft het naaktstrandje open en bereikbaar.” 
 
Door deze schikking met de gemeente kon het eerste Psy-Fi festival vrijwel ongewijzigd 
doorgang vinden. In der loop van de tijd zijn door ambtenaren van de gemeente 
(vertrouwensbeginsel) via de mail ook diverse toezeggingen gedaan: 

 
Mail: Evenementen coördinator (05-08-2015): 

“Het naaktstrandje blijft altijd beschikbaar en toegankelijk voor de recreanten.” 

  



Mail: Teamleider Vergunningen & Leefomgeving (06-08-2014): 

 
“Uw constatering is juist dat wat de omgeving vergunning betreft het eiland buiten het 
evenementen terrein komt te liggen. Voor nieuwe evenementen is dat dan ook altijd het 
uitgangspunt. Voor het komende evenement Psy-fy was  het eiland wel opgenomen in het 
evenementen terrein. Daar heeft u dan ook bezwaar tegen aan getekend. 

Op basis van de ter beschikking  gestelde  gegevens: 

- uw mailwisseling met mevrouw Wijmenga  
- afspraken tussen u en de vergunninghouder voor dit specifieke evenement zijn de 
voorschriften gewijzigd.” 

 

De onherroepelijke door een schikking aangepaste omgevingsvergunning van 2014 is voor 
onbepaalde duur en heeft daarmee effectief gelijkwaardigheid aan het bestemmingsplan. 
Het intrekken en wijzigen (via het bestemmingsplan) van deze vergunning mag voor de 
naturisten geen verslechtering betekenen. De gemeente Leeuwarden is dan ook gehouden 
aan de toentertijd getroffen schikking. 
 
Ik verzoek u het “plan van aanpak” aan te passen voordat het wordt geagendeerd en het 
naaktstrandje uit het zoekgebied voor de evenementenlocatie / festivallocatie te halen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Tjipke Tasma www.strandje.nl 
 
 


