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Geachte heer, mevrouw, 

Op 10 december 2014 heeft uw raad elf locatieprofielen evenementen besproken. 
Locatieprofiel Kardinge was hier oorspronkelijk ook onderdeel van, maar is destijds 
aangehouden. Middels deze brief informeren wij u over het vervolg. 

Door communicatiemisverstanden is de invulling van het evenementenbeleid rond de 
Kardingerplas niet goed met omwonenden besproken. Het ging hierbij zowel om het 
locatieprofiel als om de ingebrachte zienswijze (m.b.t. evenementen) op het 
voorliggende bestemmingsplan. Inmiddels is met de betrokken bewoners, waaronder 
de bewoners van Zilvermeer, gesproken. Het verslag is bijgevoegd. 

In de coUegevergadering van 14 april j l . heeft de burgemeester het locatieprofiel 
Kardinge (bijgevoegd) vastgesteld. 

Wij gaan ervan uit uw raad hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 





Evenementen in de stad Groningen 

Groningen is een bruisende en leefbare stad met een ruim en gevarieerd aanbod aan 
evenementen. Dit aanbod is zowel binnen, in de vele theaters, podia en zaien, maar ook in de 
buitenruimte te bezoel<en. De gemeente faciliteert de invulling van de buitenprogrammering, 
in het "Theater van de Stad". Ook voor deze buitenpodia is een gevarieerd en divers aanbod 
belangrijk. Dat betekent dat de programmering iedereen lets moet bieden: van klassiek tot 
pop, van huldigingen tot theater, van jong tot oud en van student tot Stadjer. 

Om de grote en middelgrote evenementen evenwichtig te spreiden over de meest geschikte 
locaties in de stad, werkt de gemeente met profielen. De informatie in de profielen is bedoeld 
voor de organisatoren van evenementen en voor de inwoners van de stad Groningen. Een 
profiel geeft een overzicht van de mogelijkheden van de locatie en richtlijnen voor het gebruik 
ervan. leder evenement komt steeds tot stand in overleg met de gemeente Groningen. Dat 
is bedoeld om tot maatwerk te komen: in goed overleg kan worden afgeweken van de hierna 
genoemde richtlijnen. 

Contact 

Wilt u een evenementaanvraag doen of de mogelijkheden voor uw evenement bespreken, 
neem dan contact op met de accountmanagers van de afdeling Evenementen Management 
van de Gemeente Groningen. Wij zijn bereikbaar op 14 050 (zonder netnummer) van 9.00 tot 
16.30 uur, of via EM@groningen.nl. 

1 Evenementenlocatie Kardinge 

Besclirijving locatie 

De evenementlocatie Kardingerplas ligt aan de noordoostkant van de stad Groningen. 
De locatie bestaat uit een ruim grasveld dat grenst aan de gelijknamige zwemplas. 
Het bevindt zich midden in een groot, groen sport- en recreatiegebied. In de omgeving zijn er 
onder andere de 25 meter hoge Kardingerberg, voetbal- en korfbalvelden en Sportcentrum 
Kardinge met faciliteiten voor tennis, zwemmen en schaatsen. In het oog springend is de 
hoogste buitenklimmuur van Europa van het nabijgelegen klimcentrum. Het recreatiegebied 
ligt als ruime groene zone tussen de woonwijken Lewenborg en Beijum. Daardoor heeft de 
locatie een fraai open karakter. 

Programmering 

De evenementenlocatie Kardingerplas is geschikt voor een varieteit aan evenementen. 
Zo leent de locatie zich uitstekend voor evenementen die aansluiten bij het sportieve en recre-
atieve karakter van de omgeving, maar er zijn ook mogelijkheden voor muziek. Op de locatie 
Kardingerplas is er vier keer per jaar de mogelijkheid voor een evenement met een exclusief 
dance-karakter. De voorwaarde hierbij is dat ertenminste 12 dagen tussen twee dance-
evenementen zit. De duur van een dance-evenement op deze locatie is maximaal 8 uur. Bij de 
programmering zullen we zoveel mogelijk rekening houden met de geplande evenementen in 
sportcentrum Kardinge. 

Oppervlakte 

De oppervlakte van de evenementenlocatie Kardingerplas is circa 10.000 m2. De werkelijk 
inzetbare ruimte verschilt per evenement en is onder andere afhankelijk van de gebruikte 
opstelling op het terrein en het type evenement. 

Luchtfoto evenemantenlocatiB Kardingerplas 



De richtlijn voor het maximale aantal bezoekers bij een evenement op de locatie Kardingerplas 
is 5000 personen. Dit aantal is afhankelijk van meerdere factoren zoals het type evenement, 
de uiteindelijke opstelling en de noodzakelijk geachte gezondheids- en veiligheidsmaatregelen. 

Voorkeursopstelling 

De voorkeursopstelling bij muziekevenementen is een podium aan de westkant van het 
terrein. In overleg kan gekozen worden voor een andere opstelling. 

Voorkeursopstelling evenementenlocatie Kardingerplas 

Geluidsnormen 

Op de locatie Kardingerplas zijn maximaal 12 dagen per jaar muziekevenementen toegestaan 
met een geluidsnorm van maximaal 85 dB(AI en maximaal 100 dBIC) op de meest geluid-
gevoelige gevel. 

Op Kardingerplas gelden de volgende eindtijden voor geluid:* 

Dagen 
Zondag t/m donderdag 
Vrijdag en zaterdag 

Eindtijd muziek" 
23.00 uur 
00.00 uur 

Eindtijd evenement (tap) 
00.00 uur 
01.00 uur 

De burgemeester kan besluiten af te w/yten van de vastgestelde eindtijden. 
Daarnaast geleden er afwijkende tijden op collectieve festiviteitendagen. 

Leges 

Voor de Kardingerplas gelden de normale legestarieven voor het in behandeling nemen van de 
vergunningaanvraag. De leges voor een middelgroot evenement bedragen € 255,- Voor een 
groot evenement zijn de leges € 1932,- (tarieven 2015). 



2 Fysieke kenmerken 

Ondergrond 

De ondergrond van de evenementenlocatie Kardingerplas bestaat uit gras. Het terrein is niet 
gedraineerd en bij regenval kan het terrein drassig worden. Voor de aan- en afvoer van 
materiaal moet op het gehele terrein gebruik worden gemaakt van rijplaten. Daarnaast geldt 
voor het gehele terrein dat bodemverdichting voorkomen moet worden. Het is daarom niet 
toegestaan om containers of andere zware voorwerpen op het gras te plaatsen. Er loopt een 
hogedrukgasleiding onder het terrein door. Het is daarom niet toegestaan om enig voorwerp 
in de grond te drijven i.v.m. aanwezigheid van ondergrondse transportleidingen, ook is het niet 
toegestaan om open vuur (paasvuren, vreugdevuren e.d.) te ontsteken. 

Voorzieningen 

Aan de Kardingerplas zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig. 

Obstakels 

Op de evenementenlocatie Kardingerplas zijn de volgende fysieke obstakels een 
aandachtspunt: 
- De bomen aan de Kardingerplas moeten worden beschermd. Er mag niets aan de bomen 

worden bevestigd en niets onder de boomkronen worden geplaatst; 

- Aan gemeentelijke eigendommen mag niets worden bevestigd; 

- De prullenbakken moeten worden vrijgehouden; 

- Op het terrein staan twee voetbaldoeltjes; 

- De hekken langs het fietspad zijn niet verplaatsbaar; 

- De bluswatervoorzieningen moeten worden vrijgehouden; 

- De in- en uitgangen van omiiggende gebouwen moeten worden vrijgehouden. 

3 Bijzonderheden locatie 

Connmunicatle 

Goede communicatie is cruciaal voor draagvlak voor evenementen. De Kardingerplas kan 
alleen als evenementenlocatie worden gebruikt nadat omwonenden en andere partijen 
daarover ruim van te voren op de hoogte zijn gesteld. Het gaat om de volgende partijen: 
de omwonenden en ondernemers in de directe omgeving. 

Sclnoonmaak en afbouw 

De Kardingerplas, terrein en strand inclusief aan- en afvoerwegen moeten schoon van 
evenementenafval en hygienisch worden opgeleverd. 



4 Omgeving en logistiek 

Bereikbaarheid 

De Kardingerplas is vanuit alle richtingen uitstekend lopend en met de flats te bereiken. 
De Kardingerplas ligt op loopafstand van P&R Kardinge. Naast de ruime parkeergelegenheid 
voor ongeveer 900 auto's, Is de locatie daarmee ook uitstekend met het openbaar vervoer te 
bereiken. 

Verkeer en Vervoer 

De evenementenlocatie Kardingerplas grenst alleen aan fletspaden, niet direct aan door
gaande verkeerswegen. Wel rijden er over de Parkallee relatief veel bussen van en naar het 
transferium. Afhankelijk van de precleze Invulling van het evenement kunnen de fletspaden in 
de naaste omgeving worden afgesloten. Daarbij moeten fletsers worden omgeleld. De Inzet 
van gecertlficeerde verkeersregelaars Is vereist. Voor het stallen van fletsen dienen er extra 
voorzieningen te komen. Ondernemers en andere voorzieningen In de omgeving moeten 
tijdens evenementen bereikbaar blijven. 

Calamiteitenroutes 

De calamlteitenroute bij evenementen voert over de Parkallee, Bleskemaar en Kardlnger-
maar. Op de rljbanen van alle omiiggende straten moet een rljloper van minimaal 3,5 meter 
beschlk-ibaar blijven voor regulier calamlteitenverkeer. Op de geasfalteerde fletspaden mogen 
geen obstakels worden geplaatst die calamlteitenverkeer kunnen hinderen. 

Colofon: 

Ultgave van de gemeente Groningen, november 2014 
Foto's: Marketing Groningen, gemeente Groningen 
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Extra inspraakavond Zilvermeer locatieprofiel Evenementen en Wakeboarden 

16 december 2014 

18 bewoners van Zilvermeer aanwezig en bewonersvereniging Zilvermeer 

van gemeentezijde: Kees van der Helm (Evenementenbeleid), Bert van de Vorstenbosch (JZ), Jelle 
Zwart (Sport en Recreatie), Jaap Taheij (Stadsdeelcodrdinatie) 

Deze bijeenkomst is er om Zilvermeer in de gelegenheid te stellen in te spreken. Eerdere 
bijeenkomsten zijn aangekondigd via de gangbare kanalen (website gemeente, Gezinsbode. De 
bewonersorganisatie heeft toen geen bericht ontvangen omdat er gebruik is gemaakt van een oud 
mailadres van de heer Bronsema.) 

Inleiding Kees van der Helm (gemeente Groningen, evenementenbeleid) 

Op 30 oktober heeft een inspraakavond over het locatieprofiel evenementen Kardinge 
plaatsgevonden. Daar waren bewoners van De Hunze, Lewenborg en Beijum en nog een aantal 
belangstellenden aanwezig. Dit is een reprise vanwege bovenstaande. Elf locatieprofielen zijn 
vastgesteld door de burgemeester. Besluitvorming over het locatieprofiel Kardinge is aangehouden. 
De opmerkingen die vanavond zullen worden gemaakt worden bij de besluitvorming betrokken. 

Op 29 oktober jl heeft de gemeenteraad het Strategisch Evenementenbeleid vastgesteld en de 
bijbehorende beleidsregel voor vergunningen. Evenementen zijn belangrijk voor de stad (economisch 
belang, marketing van Groningen en toerisme, aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en 
bedrijven, podium voor cultuur). Vaak is er bij evenementen sprake van conflicterende belangen 
waarbij de gemeente een afweging moet maken: het belang van een bruisende stad t.o.v. 
bijvoorbeeld beperkte bereikbaarheid of geluidsoverlast. Het beleid wil overlast zoveel mogelijk 
beperken en spreiden over de stad. Voor dancefeesten is een actief spreidingsbeleid. Er zijn 
beperkingen vastgelegd in locatieprofielen en er worden nieuwe locaties ontwikkeld aan de rand van 
de stad (Roodehaan, Suikerunie en mogelijk Westpoort). In het profiel van Kardinge is een beperking 
voor dancefeesten opgenomen: maximaal vier per jaar, maximaal 8 uur geluidsproductie en 
tenminste twee weken tussen twee van dergelijk feesten. 

Vd Helm verwijst naar een gesprek dat hij in februari 2014 gevoerd heeft met de vereniging met de 
heren Bronsema en Dubois. De toen uitgesproken zorgen zijn goed begrepen. De gemeenteraad 
heeft een geluidsnorm vastgesteld van 85 dB(A) en 100 dB(C) op de meest geluidsgevoelige gevel. 
Deze norm wordt strikt gehandhaafd, maar hij kan begrijpen dat men desondanks het geluid als 
hinderlijk kan ervaren. Met o.a. spreiding, geluidstechnische maatregelen, podiumopstelling en 
goede informatievoorziening hopen we de overlast zoveel mogelijk aanvaardbaarte maken. 



Op de jaarplanning evenementen voor 2015 zijn momenteel voor de Kardingerplas 3 grote 

evenementen opgenomen: 18 juli (dance), 25 juli (muziek) en 1 augustus (dance). Voor deze 

evenementen moet nog wel een vergunning worden verleend. 

Vraag uit de zaal: Gaat dit beleid ook over de evenementen binnen het sportcomplex Kardinge? . 

Kardinge zelf produceert ook geluid bij dancefeesten die's nachts doorgaan en er zijn 

sportevenementen. Dhr Bronsema vult aan: Kardinge houseparty's zijn buiten hoorbaar en leiden tot 

dezelfde overlast. Vallen de geluidsniveaus die Kardinge maakt onder deze regeling en afspraken 

(maximaal 8 uur, samen 4 per jaar)? 

Antwoord Vd Helm: er wordt onderscheid gemaakt in evenementen in de buitenruimte en binnen in 

Kardinge. Wat de laatste betreft geldt een ander regiem met regels, die zo opgesteld zijn dat vanuit 

deze inrichtingen geluid beperkt naar buiten door mag klinken. Er geldt dat deze gebouwen op een 

bepaald niveau geisoleerd moeten zijn voor geluid, zoals bijvoorbeeld discotheken in de binnenstad. 

Overige evenementen buiten zijn bv sportevenementen, daarvoor geldt een andere norm 70dB(A). 

Andere meneer en mevrouw: wij hebben last van housepartys Kardinge die tot 6 of 7 uur's ochtends 

doorgaan.' 

Vd Helm: Ik ga er vanuit dat het gebouw aan de normen voor geluidsisolatie voldoet. Ik zaI dit voor u 

nagaan. 

Hij gaat verder in op het verrichte onafhankelijk akoestische onderzoek over de geluidssituatie 

Kardingerplas bij feesten. Conclusie is dat deze kunnen worden gehouden binnen de 85dB(A) en dat 

deze norm goed te handhaven is. Gevraagd is ook te adviseren over geluidstechnische maatregelen 

en opstelling om de hinderlijke geluidsproductie zoveel mogelijk te beperken. Aanbeveling is 

muziekinstallaties te gebruiken die beter in te regelen zijn, zoals line array systemen (waarmee 

richting kan worden gegeven aan geluid binnen een bepaalde hoek) en cordial subwoofers toe te 

passen om de bastonen beter te reguleren. Daarmee zaI het geluid minder ver dragen. Duidelijk uit 

het onderzoek ik ook geworden dat we niet kunnen compenseren voor meteo (windrichting en 

luchtvochtigheid), dat zijn factoren waar niet op te sturen is. 

De heer Dubois vraagt op welke gevel gemeten is. 

Vd Helm: Dit is op de recht tegenoverliggende gevel, de norm geldt voor de meest geluidgevoelige 

gevel. Er kan een afspraak met de meetmensen van de gemeente worden gemaakt of om met hen 

mee te lopen tijdens een dancefeest. Het eerstkomende evenement is aangevraagd voor 17 juli: 

Raw beats (Van Gelder Events). 

De heer Smit geeft aan dat hij tijdens dancefeesten niet in huis kan zijn, ook niet in de achterliggende 

kamers. Je bent niet verstaanbaar in de kamer. 

Vd Helm: U kunt er zeker van zijn dat als de normen overschreden worden er direct contact is met 

de organisator en volume moet worden aangepast. \Ne willen transparant zijn over hoe we te werk 

gaan, vandaar onze uitnodiging met de geluidsmensen van de gemeente mee te kunnen lopen. 

Organisatoren worden hier aan gehouden. 80% van de organisatoren zijn bekend. We hebben 

inmiddels een groot draagvlak voor onze afspraken en hoe we daar mee omgaan. 



Mevrouw in de zaal: we willen dat de gemeente het opneemt voor een ongestoord woongenot en 

dat er een goede modus wordt gevonden voor de overlast hiervan. Gelden deze aanbevelingen ook 

als verplichting binnenkort? 

Vd Helm: Het gebruik van geavanceerde geluidsystemen is voor de organisatoren ongeveer €3.000 

per avond duurder. We gaan zo vroeg mogelijk met organisatoren in gesprek. Als organisatoren zich 

van hun goede kant laten zien, dan krijgen ze eerder een vergunning de volgende keer. Als de regels 

echt worden overtreden willen we de volgende keer een waarborgsom opieggen en bij herhaling 

een vergunning weigeren 

Enkele aanwezigen vragen om een kopie van het onderzoek. Dit wordt toegezegd. Vd Helm laat zijn 

kaartje na. 

Andere meneer in de zaal: het maakt nogal verschil of er enkele uitschieters zijn van 85dBA of dat er 

een gemiddeld geluidsmoment is van 85dBA, hoe zit dit. Jongeren doen nu oordopjes in tijdens 

concerten omdat ze het zelf ook te hard vinden, zo wordt het een spiraal omhoog. 

Vd Helm: er wordt gemeten op een maximaal geluidsniveau van 85 dB(A), niet op een gemiddelde. 

Het geluidsniveau van deze muziek in deze vorm is een deel van de beleving. Bij een norm van 70 

dBA zijn deze feesten niet meer te organiseren. 

Dezelfde meneer vraagt hoe hij het besluit over het geluidsniveau kan bemvloeden. 

Vd Helm: Er hebben veel mensen hun mening over gegeven. BenW hebben er een belangenafweging 

op gemaakt, waarbij dit meegewogen is en de gemeenteraad stemt in met deze norm. Ongeveer 3 

jaar geleden i er een norm van 100 dB(C) bijgekomen, waarmee vooral de lage tonen beter worden 

beheerst. 

De heer Smit: alle evenementen worden in de zomerperiode gepropt. Het zijn 'hoogtijdagen' voor 

ons waar we ieder weekend in hard geluid zitten. 

Vd Helm: met de evenementenprofielen spreiden we over locaties. Het is logisch dat buitenfeesten 

vooral rond de zomer worden georganiseerd. Op dit moment zijn aan de Kardingerplas dance-

evenementen aangevraagd voor 17 juli en 1 augustus met een tussenliggend muziekevenement op 

23 juli. Het betreft vooraanmeldingen waarvoor de vergunning nog moet worden aangevraagd. 

Binnenkort is er publicatie van de jaarplanning evenementen 2015. 

Dhr. Bronsema: de soundchecks vallen die binnen de 8 uur-norm? 

Vd Helm: die zijn meestal kort van duur, maar als ze erg lang zouden duren vallen ze er binnen. 

Dhr. Bronsema zaI dit controleren en vraagt wat nu precies de voorkeurslocatie is. Het is niet 

duidelijk. Is dat nu het strand vaak, vanwege de organisator en uitbater van het strandgebouw, maar 

in het ontwerpbestemmingsplan staat de locatie tussen Bjoeks en Snowlimits aangeduid. Dit is een 

lagere piek waardoor er meer geluidsoverlast is over het water. 

Vd Helm: in principe is iedere locatie aan te wijzen als evenementenlocatie hiervoor, dus strand, dit 

veld en de parkeerplaats Kardinge. Het veld tussen Bjoeks en Snowlimits beschouwen als 



voorkeurlocatie en we sturen zoveel mogelijk op deze aangewezen plek. Voor eike locatie is een 

vergunning nodig. 

Mevrouw uit de zaal: feesten op het strand hebben als consequentie dat strand en het water vervuild 

raken. 

Vd Helm: Na ieder evenement vindt er een schouw plaats en de organisator is er voor 

verantwoordelijk dat de rommel wordt opgeruimd. Al eerder is daarbij door dhr. Bronsema 

aandacht gevraagd voor rommel in de rietkragen en het water. We zullen hier extra aandacht aan 

schenken. 

De heer Smit: ik ben hier komen wonen vanwege de situatie dat ik aan een recreatiegebied kwam te 

wonen. Dit verstoort mijn woongenot ernstig. Ik moet mijn huis uit bij evenementen. 

Vd Helm: Zoals al aangegeven: Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Met spreiding en andere 

maatregelen proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar ook voor Zilvermeer is dat 

een aantal keren per jaar niet uit te sluiten. 

T deel Na een korte pauze over het Wakeboarden 

Op 10 november is er een avond georganiseerd waarop het initiatief van dhr Koopmans voor het 

wakeboarden is gepresenteerd en gemeente toelichting heeft gegeven op het recreatieve beleid. 

Daar waren een 10-tal bewoners en enkele leden van de bewonersvereniging onder wie dhr. 

Bronsema die vragen gesteld hebben en gereageerd op dit initiatief. 

Er wordt een tekening rondgedeeld. (Deze tekening is op zijn verzoek vorige vergadering nogmaals 

door gemeente bekeken en gecontroleerd.) 

Er wordt nu nogmaals gelegenheid geboden voor opmerkingen over het initiatief en het voornemen 

van de gemeente om wakeboarden in de Kardingerplas mogelijk te maken. 

Inleiding Jelle Zwart (gemeente Groningen, sport- en recreatiebeleid) 

Dhr Zwart geeft een korte samenvatting van het initiatief. Het is in zijn beoefening kleinschalig, een 

persoon tegelijk, langzaam, stil, bij gevaar onmiddellijk af te remmen, veroorzaakt weinig golfslag, 

geen verstoring van het zwemmen, want het blijft van het strand weg. 

De heer Bronsema: Navraag bij Harkstede leert dat de transportkabels 'janken'. Verder lijkt hem de 

voorliggende tekening niet de daadwerkelijk lengte op schaal weer te geven. Raadsleden zijn op de 

hoogte gebracht over bezwaar hier tegen van Zilvermeer. 

Diverse sprekers vragen of niet een te groot deel van de plas in beslag wordt genomen door het 

wakeboarden en wat als het initiatief een succes wordt, komen er dan meer banen naast te liggen? 

Dhr Zwart: tekening is op schaal ingeleverd en wordt als zodanig beoordeeld. Het geluid dat de 

installatie produceert hebben de bewoners die er de eerste avond waren via een filmpje kunnen 

horen en is minimaal. Het is in die zin niet vergelijkbaar met Harkstede, waar een grote waterskibaan 



ligt. We hebben een kaart op schaal rondgedeeld waarop is te zien dat het wakeboarden slechts een 

klein deel van de zwemplas bezet. 

Verder wordt gevraagd door dhr. Bronsema of het plan is gewijzigd of dat er conform over besloten 

is, nu er vooraf bezwaar is ingediend tegen het plan 

Dhr Zwart geeft aan dat hier nog niet over besloten is. Wel is het uit oogpunt van sport en recreatie 

een gewenste ontwikkeling en heeft de wethouder uitgesproken dit initiatief positief te willen 

benaderen, waarbij de kleine schaal waarop het plaats zou gaan vinden in verhouding is met de 

andere functies voor reactie. Dhr. Van de Vorstenbosch (gemeente Groningen, Juridische Zaken) vult 

aan dat het initiatief binnen het bestaande bestemmingsplan Stadsgewestpark Noordijk past en er 

mag met direct bouwrecht worden gebouwd. Bezwaar tegen de bouwvergunning kan alleen 

achteraf, binnen 6 weken na verlening van de vergunning, worden gemaakt. 

Een meneer vraagt of het aangezicht een kwaiitatieve uitstraling heeft. 

Dhr. Zwart: over smaak valt te twisten, maar de gemeente zaI naar de uitvoering ervan kijken. 

Daarnaast zaI de aangevraagde omgevingsvergunning getoetst worden aan redelijke eisen van 

welstand. 

Meneer uit de zaal: is het veilig om te wakeboarden en daarnaast voor de zwemrecreanten? 

Dhr Zwart: er wordt een duidelijke scheiding aangebracht tussen zwemmers en wakeboarders, er 

gaat slechts een wakeboarder per keer te water en de installatie is eenvoudig stil te zetten in geval 

van gevaarlijke situaties. 

Mevrouw in de zaal: heeft dit plan ecologische consequenties. Hoe wordt omgegaan met de 

rietkraag vraagt dhr. Bronsema, de gemeente heeft hun vraag meerdere malen aangegeven dat deze 

niet mag worden weggehaald. Deze fungeert als broedplaats voor de vogels. 

Dhr Zwart geeft aan dat over het onderhoud van het riet met de ondernemer gesproken wordt. Het 

wakeboarden gaat over het water en het onderwaterleven wordt niet verstoord, niet anders dan 

door surfen of zwemmen. 

Mevrouw vraagt: kan de wakeboardbaan niet op de visplas in Lewenborgpark worden aangelegd? 

Dhr. Zwart: Nee, want dat verhoudt zich niet tot de natuurwaarden van het gebied en de functie als 

visplas. 

Meneer vraagt: leiden evenementen die door de initiatiefnemer kunnen worden georganiseerd niet 

tot overlast? 

De initiatiefnemer stelt zich niet ten doel evenementen te organiseren maar om recreanten de 

mogelijkheid te bieden om te wakeboarden. 

Enkele sprekers zeggen het kritisch te zullen volgen en sommige geven aan dat ze het een 

ongewenste inbreuk vinden op hun woonomgeving. Een meneer uit zaal geeft aan niet tegen het 

initiatief te zijn. 

De bijeenkomst wordt om 21.45 uur gesloten. 


