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Stichting Groene Ster Duurzaam! 

Aan: 

Betreft: 

Bijlagen: 

Datum: 

Postbus 8501 
8903 KM Leeuwarden 

KvK nummer 63187078 

Correspondentie: bestu ur@g roenesterdu u rzaam. nl 

de secretaris van de onafhankelijke bezwaarcommissie 
van de gemeente Leeuwarden 
mr. M.J.M. Gelissen 
Postbus 21000 
8900 JA Leeuwarden 

Bezwaarschrift tegen beschikkingen 
nummers 11011497, 11012769, 11012770, 11012771en11012772 
van 20 juli 2016 van Burgemeester en college van B&W tot verlenen van een 
evenementenvergunning met geluidsontheffing en de daarop uitgebrachte 
aanpassingen/wijzigingen van de vergunningen voor het evenement PSY FI 
2016: tezamen "het vergunningenpakket PSY FI 2016". 

Lijst 62 bezwaarmakers 
Aanvullende verzoeken in voorlopige voorziening 

29 augustus 2016 

Geachte heer Ge lissen, 

Om redenen van proceseconomie heeft onze stichting de mensen die zich tot ons richtten met 
het plan bezwaar te maken tegen de verlening van het vergunningenpakket PSY FI 2016 
aangespoord om deze bezwaren via het webadres van onze stichting in te dienen. 

Dit heeft geresulteerd in 62 bezwaarschriften/machtigingen. De verzamelstaat van indieners 
en de bijbehorende elektronische machtigingen treft u hierbij. 

Tevens hebben bezwaarmakers verzocht de correspondentie over de bezwaren via ons als 
gemachtigde (postbus en emailadres van de stichting) te laten lopen. 

De inhoud van de bezwaren komt grotendeels overeen met de door onze stichting als 
zelfstandig belanghebbende ingediende bezwaren en argumenten in de procedure in 
voorlopige voorziening, waarnaar ik u in mijn brief van 25 juli 2016 verwees. 

Ongetwijfeld heeft de gemeente vlak voor en vlak na de uitspraak van de voorzieningenrechter 
nog een aantal wijzigingen op de vergunningen uitgebracht. Ook hiertegen richten zich de 
bezwaren, voor zover de wijzigingen afwijken van het gevorderde in voorlopige voorziening. 



Al eerder ontving u van mij het eerste deel van de gronden van bezwaar in de vorm van de 
gronden voor verzoek voorlopige voorziening deel 1. 

De daarop volgende delen (zonder de bijlagen) ontvangt u hierbij per post. 
Mijn voorstel is dat ik u de bijlagen desgewenst per mail doe toekomen. 

Voor aanvulling van de gronden c.q. intrekking van een aantal gronden is het noodzakelijk dat 
ik kan beschikken over: 

a) Het verslag van de gemeentelijke handhavers. 
b) De geluidsmetingen van de gemeente en van Munisense. 
c) De .ecologische rapportage van ecobureau Merula. 
d) De verslagen van het ambtelijk-politiek overleg tussen de gemeenten Leeuwarden en 

Tietjerksteradeel over de periode mei 2016 tot en met aug 2016. 
e) Correspondentie, gespreksverslagen en vergaderverslagen van de evenement 

coördinatie van de gemeente Leeuwarden met en over PSY FI. 

Aangezien een deel van deze verslagen en rapportages nog geschreven moet worden kan de 
aanvulling nog enige tijd vergen. 

Zakelijk samengevat: 

De Stichting Groene Ster Duurzaam! 
1) Maakt hierbij als gemachtigde van de bezwaarmakers in bijlage bezwaar tegen de 

verlening van het vergunningenpakket PSY FI 2016. 
2) Maakt hierbij als zelfstandig belanghebbende aanvullend bezwaar tegen de 

uitgebrachte wijzigingen op de vergunningen voor zover ten nadele van de stellingen 
van de Stichting in voorlopige voorziening. 

3) Voor de gronden van bezwaar, argumentatie en de verzoeken verwijs ik u 
kortheidshalve naar de producties van onze stichting in voorlopige voorziening en 
nader aan te voeren gronden. 

Gelet op de recente teleurstellende ervaring met het (niet) doorzenden van het college van 
relevante informatie aan uw commissie ontvangt u deze correspondentie rechtstreeks. 
Een verkorte versie van dit bezwaar is met de lijst van bezwaarmakers ook bij het college 
ingediend. 

Met vriendelijke groet, 

voorzitter stichtingsbestuur 
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