
Memo                       

Aan: De gemeenteraad, vergadering 15 september 2016, punt 4 

Van:  Houkje Rijpstra (Behandelend ambtenaar: Jan – André Wiegersma) 

Datum: 1 september 2016 

Betreft: Evenementen in de Groene Ster 

Inleiding 
De evenementen in de Groene Ster hebben zoals bekend de afgelopen jaren in onze 
gemeente de nodige commotie en overlast veroorzaakt. Om deze hinder te beperken 
zijn afspraken gemaakt met de vergunningverlener, de gemeente Leeuwarden. Nu de 
grote evenementen voor 2016 in de Groene Ster hebben plaatsgevonden informeren 
wij u over het verloop. Tevens is in deze memo een reactie weergegeven op uw motie 
van 16 juni 2016 “festivals Groene Ster”. 
 
 
1. Algemeen 
In 2014 hebben de inwoners van onze gemeente veel overlast ervaren van de 
evenementen in de Groene Ster. Dit heeft er toe geleid dat er afspraken met de 
gemeente Leeuwarden zijn gemaakt om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. In 
2015 hebben wij geconstateerd dat het maken van deze afspraken heeft geleid tot een 
verbetering, maar niettemin nog onvoldoende gezien het grote aantal klachten – voor 
een groot deel uit Tytsjerksteradiel – tijdens vooral de laatste dag van het festival Psy-
Fi. Voor 2016 hebben wij samen met de gemeente Leeuwarden de puntjes op de 
spreekwoordelijke ‘i’ gezet. Daarbij is vooral ingezet op het festival “Psy-Fi”, dat immers 
de afgelopen jaren de meeste overlast heeft gegeven. 

Aanvragen en vergunning worden van tevoren door de gemeente Leeuwarden aan ons 
toegezonden, en geven ons de gelegenheid om tijdig te sturen en in overleg te treden. 
Het volledig voorkomen van invloed op de omgeving is een illusie. Het houden van 
evenementen brengt met zich mee dat sommigen, ongeacht de genomen maatregelen, 
hinder blijven ervaren. Samen met de gemeente Leeuwarden proberen wij deze hinder 
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Overigens staat het college op het standpunt 
dat festivals op deze mooie locatie mogelijk moeten zijn: het levert immers voor veel 
mensen plezier en voordeel op, ook voor inwoners van onze gemeenten. 

Ten aanzien van de gehouden evenementen zien wij dat de samenwerking steeds 
betere vormen aanneemt, en dat gaandeweg er steeds meer lering wordt getrokken uit 
voorgaande evenementen. Zo wordt nu uitdrukkelijk rekening gehouden met de 
geluidsrichting, toepassen van geluid beperkende technieken, afzetten van gebieden 
met gevoelige flora en fauna, en op voorhand uitvoeren van onderzoek naar broedende 
vogels (zorgplicht flora- en faunawet). Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
maatregelen waarmee we zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen de 
evenementen en haar omgeving. 



In navolging op de eerder met Leeuwarden gemaakte afspraken hebben wij voor 
aanvang van het Psy-Fi festival 2016 aanvullende afspraken gemaakt. Deze afspraken 
zijn schriftelijk vastgelegd en bevestigd bij brief van 18 en 26 juli 2016. Beide brieven 
treft u aan als bijlage bij deze memo. 

 

2. Evenementen 2016 
 
 
Promised land 
Dit festival is gehouden op 14 en 15 mei 2016. We zijn tevreden over het verloop 
van dit evenement, en hebben naast de eigen bevindingen ook veel positieve 
reacties ontvangen van inwoners van onze gemeente. Desondanks zijn er toch 
enkele klachten binnengekomen van inwoners van onze gemeente die het festival 
als onaanvaardbaar hebben ervaren. Het helemaal voorkomen van hinder zullen 
we nooit kunnen realiseren. Er zullen dan ook altijd klachten komen van mensen, 
vooral nu de nadruk op hinder in dit gebied de laatste jaren zo sterk aan de orde is 
gesteld. We hebben al veel kunnen doen om de invloed op de omgeving te 
beperken (zie paragraaf 1). Tijdens het evenement hebben zich geen 
ongeregeldheden voorgedaan en werd voldaan aan de gestelde geluidsnormen. 

 
Ten aanzien van het vooroverleg over deze vergunning hebben we helaas wel 
moeten constateren dat de gemeente Leeuwarden ons hierin niet tijdig heeft 
betrokken. Zo werden we pas op de hoogte gesteld van de vergunning op het 
moment dat deze werd verleend. Zowel ambtelijk als bestuurlijk is dit aan de orde 
gesteld. De gemeente Leeuwarden betreurt het dat het zo is gelopen en heeft 
beterschap beloofd. 

 
Welcome to the Village 
Dit evenement is gehouden op 15, 16 en 17 juli 2016. De aanvraag van deze 
vergunning is ons tijdig ter beoordeling voorgelegd. Dit heeft geleid tot het maken 
van een aantal inhoudelijke opmerkingen. Naar aanleiding van de opmerkingen is 
de vergunning aangepast, onder meer op het punt van de begin- en eindtijden. Met 
de opstelling van de geluidsbronnen en toegepaste geluid beperkende technieken 
is sprake van een situatie die voldoet aan de best beschikbare technieken. 
  
We zijn tevreden over het verloop van dit evenement, en hebben naast de eigen 
bevindingen ook veel positieve reacties ontvangen van inwoners van onze 
gemeente. Desondanks zijn er toch enkele klachten binnengekomen van inwoners 
van onze gemeente die het festival als onaanvaardbaar hebben ervaren. 

 
Psy-Fi 
Van 24 t/m 28 augustus heeft het Psy-Fi festival plaatsgevonden. Dit meerdaagse 
evenement heeft de afgelopen jaren geleid tot veel overlast en klachten. Reden om 
ons zeer kritisch op te stellen ten aanzien van de aanvraag en de wijze van 
vergunnen van dit evenement.  
 
 
 
 



Vooroverleg 
De aanvraag van deze vergunning is ons tijdig ter beoordeling voorgelegd. Dit heeft 
geleid tot het maken van een aantal inhoudelijke opmerkingen. Deze opmerkingen 
zijn zowel ambtelijk als bestuurlijk (5 juli) besproken. Daarbij is afgesproken dat de 
gemaakte afspraken door de gemeente Leeuwarden zouden worden bevestigd. Bij 
brief van 18 en 26 juli 2016 is daaraan invulling gegeven. 
 
Opstelling podia 
Over de geluidsrichting van de podia bestond in de aanvraag de nodige 
onduidelijkheid, waar in het bestuurlijk en ambtelijk vooroverleg hierover geen 
verwarring noch discussie was. Zo waren er twee tekeningen toegevoegd waarop 
de situering was weergegeven, maar die inhoudelijk niet met elkaar 
overeenkwamen. Het bleek echter dat de geluidsrichting in bijlage 18.2 
maatgevend zou zijn. Omdat de afspraken over de geluidsrichting niet duidelijk 
waren verwoord in de brief van 18 juli hebben wij gevraagd, dit belangrijke punt, 
alsnog afzonderlijk aan ons te bevestigen. Daarop hebben wij de brief van 26 juli 
2016 ontvangen. In de bijlage bij deze brief is echter een plattegrondtekening 
gevoegd die NIET overeenkomt met de geluidsrichting van de podia die was 
overeengekomen, en zeer nadelig uitvalt voor de geluidsbelasting op onze 
gemeente. We waren dan ook zeer ontstemd over deze wending en hebben 
daarover bestuurlijk ons ongenoegen aan het college gemeld. Ook is nadrukkelijk 
gevraagd of er nog ingegrepen kon worden, met name of het hoofdpodium nog 
gedraaid kon worden. Helaas was de vergunning al verleend (13 juli) en kon herstel 
niet meer plaatsvinden. Wel heeft Leeuwarden haar excuus aangeboden over het 
knullige verloop, en heeft communicatie daarover via diverse media uiting 
gekregen.  
 
Ter beeldvorming hebben wij in de bijlage bij deze memo zowel het overzicht van 
de podia dat onze instemming heeft, evenals het overzicht als ontvangen bij brief 
van 26 juli, toegevoegd. 

Verloop evenement 
Ondanks de ongewenste geluidsrichting van de podia is de ervaren overlast tijdens 
deze editie beperkt gebleven. In totaal zijn er bij de gemeente Leeuwarden circa 70 
klachten ingediend, waarvan circa 50 betrekking hadden op geluidsoverlast. Van 
deze 50 was circa de helft afkomstig uit onze gemeente. 
 
Zowel de gemeente Leeuwarden als onze eigen medewerkers hebben tijdens het 
evenement geluidsmetingen uitgevoerd. Uit deze metingen blijkt dat de organisatie 
zich heeft gehouden aan de opgelegde geluidsnormen en begin- en eindtijden. Elke 
dag zijn de bevindingen van beide gemeenten over en weer gerapporteerd en 
gedeeld. Tevens is tijdens het evenement meerdere malen telefonisch contact 
onderhouden tussen de dienstdoende ambtenaren. Ook is de portefeuillehouder 
dagelijks geïnformeerd en was er zeer frequent bestuurlijk contact met 
Leeuwarden. 
 
Naast het punt geluid waren er het afgelopen jaar ook veel klachten over 
wildkamperen, hygiëne en verkeershinder. Om te zorgen dat zich geen herhaling 
van vorig jaar zou voordoen heeft de organisatie een verkeerskundig bureau, extra 
beveiliging en voorzieningen ingezet. Geconstateerd is dat het evenement op deze 
punten zeer ordelijk is verlopen. 



Het terrein is tijdens het evenement door meerdere personen, eveneens mijzelf, 
bezocht. Tijdens dit bezoek is waargenomen dat het terrein er ordelijk bij lag en dat 
kan worden bevestigd wat in de voorgaande paragraven is aangegeven. 
 
Al met al zijn we tevreden over het verloop van dit evenement. Tevens hebben we 
veel positieve reacties ontvangen van inwoners van onze gemeente, die aangaven 
weinig hinder te hebben ervaren en blij waren dat zij op voorhand zo goed waren 
geïnformeerd. Ook werd het uitnodigen van de omwonenden tijdens het festival 
zeer gewaardeerd en werd er ook goed gebruik van gemaakt. 

Verbeteringen 
Het positieve verloop van alle festivals laat onverlet dat wij zullen vasthouden aan 
de samenwerking zoals afgesproken met Leeuwarden. Wij zullen er op aandringen 
om de situering van het hoofdpodium voor alle evenementen richting het Zuiden 
dan wel Noordwesten te projecteren en dit als vergunningsvoorwaarde op te 
nemen. Daarnaast is een referentiepunt wenselijk in het midden aan de Noordzijde. 
Ook daarvoor zullen wij ons in gaan zetten. 

 
3. Motie 16 juni 2016 “festivals Groene Ster” 

In uw motie heeft u verzocht om: 
a. er voor te zorgen dat de inwoners, dieren en natuur van Tytsjerksteradiel 

beschermd worden tegen (geluids)overlast, veroorzaakt door festivals in de 
Groene Ster, door het college van de gemeente Leeuwarden te verzoeken 
er voor te zorgen dat de geluidsoverlast beperkt wordt door stringente 
handhaving van de vergunde feiten; 

b. de afspraken met de gemeente Leeuwarden omtrent de richting van 
geluidsboxen bekend te maken; 

c. een zienswijze in te dienen bij de gemeente Leeuwarden waarin 
aangegeven wordt dat geluidsoverlast van het geplande festival Psy-Fi 
voor onze gemeente sterk beperkt moet worden; 

d. het college van Leeuwarden ook te benaderen wat de andere festivals in de 
Groene Ster betreft, met een duidelijke stellingname omtrent beperking 
geluidsoverlast, 

Ad a 
Sinds enkele jaren worden wij door de gemeente Leeuwarden betrokken bij de 
evenementen in de Groene Ster. Zo worden aanvragen en vergunningen ons op 
voorhand ter beoordeling toegezonden en hebben we constructieve afspraken 
kunnen maken om de geluidsoverlast te beperken. De inbreng vanuit onze 
gemeente wordt niet alleen zeer serieus genomen, maar ook gewaardeerd vanuit 
Leeuwarden. Aangaande het handhaven van de regels hebben wij kunnen 
constateren dat door de gemeente Leeuwarden op juiste wijze wordt gehandeld, 
en ook wij van die uitkomsten op de hoogte worden gehouden. Voor meer 
informatie verwijs ik u naar de informatie onder punt 1 en 2 van deze memo. 
 
Ad b 
De afspraken met de gemeente Leeuwarden zijn vastgelegd in de op 18 en 26 juli 
2016 ontvangen brieven. Afgesproken is dat het grondgebied van Tytsjerksteradiel 
niet onevenredig wordt belast. In het kader van de invulling van deze afspraak 
worden wij bij elke aanvraag betrokken.  
 
 
 



Ad c 
Er is een zienswijze gegeven op de aanvraag wat er toe heeft geleid dat op 5 juli 
zowel ambtelijk als bestuurlijk aanvullende afspraken zijn gemaakt. De inhoud van 
die afspraken is door de gemeente Leeuwarden bevestigd in haar brieven van 18 
en 26 juli. 
 
Ad d 
Wij worden conform afspraak bij alle evenementen in de Groene Ster door de 
gemeente Leeuwarden betrokken en in de gelegenheid gesteld op aanvragen en 
vergunningen te reageren. Duidelijk is dat de gemaakte afspraken niet alleen 
gelden voor Psy-Fi, maar alle evenementen in dit grensgebied. 

 
   

4. Conclusie 
Wij zijn voor 2016 tevreden over het verloop van de evenementen in de Groene Ster. 
Toch moeten wij constateren dat de afspraken met de gemeente Leeuwarden door hen 
niet altijd zijn nagekomen. We zijn er echter van overtuigd dat er in dat kader geen 
opzet in het spel is, en sprake is van samenloop van omstandigheden. Voor 2017 zullen 
wij inzetten op een voortzetting van de goede samenwerking met Leeuwarden, en 
trachten de afspraak te maken om een vaste geluidsrichting voor het hoofdpodium vast 
te leggen evenals een extra referentiepunt noordelijk van het festivalterrein. Wij hopen 
dat er volgend jaar weer drie geslaagde festivals kunnen plaatsvinden met veel plezier 
voor een groot aantal bezoekers en zonder onacceptabele overlast voor de 
omwonenden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

 Brief gemeente Leeuwarden inzake afspraken, 18 juli 2016; 
 Brief gemeente Leeuwarden inzake afspraken, 26 juli 2016; 
 Overige correspondentie festivals Groene Ster (door griffie bijgevoegd) 

 
 
 
 
 
 



Overeengekomen opstellingen podia Psy-Fi 

 
 
 
 
Aangehouden opstelling podia Psy-Fi 
 

 


