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RE: Zienswijze / Inspraak op Evenementenbeleid Leiden 2020 (versie juli 2019) 

  

Geachte mevrouw, meneer 

Hierbij zend ik u graag de zienswijze van het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk op de nota 

Evenementenbeleid Leiden 2020, versie juli 2019. Wij beperken ons tot wat er in deze nota is 

opgenomen over het Energiepark en omgeving. 

 

In deze zienswijze vragen wij de Gemeente het volgende. Bij het van kracht worden van de nieuwe 

Omgevingswet in 2022, zal de Gemeente het vigerende bestemmingplan en het daarin opgenomen 

locatieprofiel voor het Energiepark en omgeving moeten vervangen door een omgevingsplan. We 

vragen de gemeente om niet hetgeen nu in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor het 

Energiepark en omgeving is opgenomen één-op-één in dit omgevingsplan over te nemen. Maar eerst 

een professioneel, onafhankelijk akoestisch onderzoek te laten verrichten om de impact van Cat 2a 

evenementen op het leefklimaat (en de gezondheid van bewoners) in de wijken Noordvest-

Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid vast te stellen. En 

verder, om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee te nemen in de besluitvorming 

over wat er in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen over evenementen en de maximaal 

toegestane geluidsnormen, en de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 dienovereenkomstig te 

wijzigen.  

 

In het nieuwe evenementenbeleid wordt het gebied bestaande uit het huidige Energiepark 

(abusievelijk wordt hier de naam Energieplein gebruikt), het Ambachtsplein en het Huigpark 

tezamen aangemerkt als één evenementenlocatie waar straks per jaar maximaal 12 

evenementendagen van geluidscategorie 1 (Cat 1) en 6 van geluidscategorie 2a (Cat 2a) kunnen 

worden georganiseerd. Verder wordt expliciet vermeld dat evenementen van geluidscategorieën 2b 

en 3 in dit gebied niet zullen worden toegestaan. In de verdere toelichting worden nog enkele 

nadere uitvoeringsregels genoemd, zoals bijvoorbeeld dat in de drie parken op één dag maar 1 

evenement Cat 2a mag plaatsvinden en dat na een evenement Cat 2a in één van de parken in 

datzelfde park binnen twee weken niet nog eens een Cat 2a evenement mag plaatsvinden. 

Het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk is in april 2018 ontstaan uit de actiegroep Stop de plannen 

van de MBEG (voor een beter alternatief). Op 17 april 2018 hebben wij dit betere alternatief, Nieuw 

Leids Bolwerk, wonen, werken, leren en recreëren, gepresenteerd aan wethouder Robert Strijk in zijn 

hoedanigheid van formateur van het nieuwe College. Dit betere alternatief was geworteld in de 

sterke wens die onder bewoners van de woonbuurten rond het Energiepark en omgeving leeft om 



van het Energiepark, het Ambachtsplein, het Huigpark ten het zuiden en het Marepark ten noorden 

van de Maresingel één groot klimaat adaptief stadspark te maken, een groene long te midden van 

de dichtbevolkte vooroorlogse woonbuurten Groenoord Zuid, Noorderkwartier-West, Noordvest-

Molenbuurt en Maredorp. Een oase van rust voor bewoners in dit versteende, drukke deel van onze 

noordelijke binnenstad om even op adem te kunnen komen. Naar evenbeeld van de functie  van het 

Plantsoen voor de bewoners van het zuidelijk deel van de binnenstad.  

De gemeente heeft ter voorbereiding van de gebiedsvisie voor het Energiepark en omgeving in de 

periode december 2018-maart 2019 een breed opgezet participatieproject georganiseerd. Als Nieuw 

Leids Bolwerk hebben wij de uitkomsten van dit traject geanalyseerd en een lijst van open normen 

opgesteld – aandachtspunten en wensen die de gemeente bij het opstellen van haar gebiedsvisie (en 

van latere ontwikkelplannen) mee zou moeten nemen. De conceptversie van de open normen 

hebben we online aan bijna 400 bewoners voorgelegd. Hun reacties hebben geleid tot 4 harde 

randvoorwaarden en 24 open normen. Wethouder Spijker heeft het rapport in dank aangenomen en 

toegevoegd aan de andere documenten die input waren voor de gemeentelijke gebiedsvisie. Onze 

‘open normen’ kunt u downloaden vanaf: https://nieuwleidsbolwerk.nl/wp-

content/uploads/2019/05/20190427_open-normen_rapportage. 

Uit dit onderzoek kwam naar voren, dat het overgrote deel van de bewoners rond het Energiepark 

en omgeving het belangrijk tot zeer belangrijk vindt dat het gebied de huidige bestemming 

‘groen/park’ behoudt (86%) en dat het gebied geen bestemming van een evenementenlocatie krijgt 

(74%). Op grond hiervan pleiten wij ervoor dat het Energiepark en omgeving geen status van 

evenementenlocatie krijgt zoals nu is opgenomen in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020. Het 

niet toekennen van een status van evenementenlocatie houdt overigens niet in, dat in het gebied 

helemaal geen evenementen meer kunnen worden georganiseerd. Immers, de Burgemeester heeft 

de bevoegdheid om op ad hoc basis een beperkt aantal evenementen in gebieden zonder status van 

evenementenlocatie toe te staan, zoals nu soms ook gebeurd in het Plantsoen. 

We willen ons pleidooi om het Energiepark en omgeving geen status van evenementenlocatie te 

geven, verder onderbouwen door erop te wijzen dat er zich binnen een straal van 100-300 meter al 

twee evenementenlocaties bevinden: de Lammermarkt en de Oude Singel/Oude 

Vest/Volmolengracht. Tezamen zijn deze locaties goed voor jaarlijks 50 evenementen van 

geluidscategorie 1, 10 van geluidscategorie 2a en 4 van geluidscategorie 2b. Daarbij komen dan nog 

3 Oktober en Koningsdag, tezamen goed voor 3 tot 4 evenementendagen van geluidscategorie 3. Of 

anders gezegd, de wijk Noordvest-Molenbuurt wordt al belast met in totaal 77 evenementendagen 

per jaar. En dat, terwijl in diezelfde straal van 250 meter tevens zijn gevestigd het cultureel centrum 

Scheltema, de poptempel Gebr. De Nobel, het museum De Lakenhal en in de nabije toekomst ook de 

nieuwe bioscoop van het Kijkhuis. Locaties waarvan het belang evident is, maar die alle vier grote 

groepen bezoekers aantrekken met veel geluids- en andere overlast bij het uitgaan.  

De nota spreekt van de ambitie om de evenementen beter te spreiden over de stad. Dat betekent 

ons in ziens dat niet alleen evenementenlocaties buiten de binnenstad gecreëerd moeten worden, 

maar ook dat woonbuurten in de binnenstad die nu al overbelast zijn met evenementen worden 

‘ontlast’, bijvoorbeeld door de status van evenementenlocaties (zoals bijvoorbeeld het 

Ambachtsplein en het Huigpark die hebben) te schrappen. Dit is heel wel mogelijk zonder dat er een 

direct tekort aan evenementenlocaties in Leiden gaat ontstaan. Immers in de afgelopen jaren werd 

gemiddeld slechts 60% (!) van de jaarlijks toegestane capaciteit voor Cat 2a evenementen in de stad 

Leiden als geheel gebruikt.  

https://nieuwleidsbolwerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190427_open-normen_rapportage
https://nieuwleidsbolwerk.nl/wp-content/uploads/2019/05/20190427_open-normen_rapportage


In 2022, bij het van kracht worden van de nieuwe Omgevingswet zal het huidige bestemmingsplan 

voor het Energiepark en omgeving vervangen moeten worden door een omgevingsplan. Wij vragen 

de gemeente om niet hetgeen nu in de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 voor het Energiepark 

en omgeving is opgenomen één-op-één in dit nieuwe omgevingsplan over te nemen. Maar eerst een 

professioneel, onafhankelijk akoestisch onderzoek te laten verrichten om de impact van Cat 2a 

evenementen op het leefklimaat (en de gezondheid van bewoners) in de wijken Noordvest-

Molenbuurt, Maredorp, Noorderkwartier-West, Nieuw Leyden en Groenoord-Zuid vast te stellen.  

En verder, om de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek mee te nemen in de 

besluitvorming over wat er in het nieuwe omgevingsplan wordt opgenomen over evenementen en 

de maximaal toegestane geluidsnormen, en de nota Evenementenbeleid Leiden 2020 

dienovereenkomstig te wijzigen. Wij vinden dat de Gemeente dit aan de 15.000 bewoners die in 

deze wijken wonen verplicht is!  

Tot slot willen wij graag nog twee suggesties doen voor het Leidse evenementenbeleid in het 

algemeen:  

1. Toepassing van de huidige technische mogelijkheden van vermijdbare geluidsemissie kan 

veel opleveren om de leefbaarheid van de woonomgeving en de gezondheid vganbewoners 

te waarborgen. In de milieuwetgeving is het uitgangspunt dat de best beschikbare 

technieken ( BBT) worden toegepast ter voorkoming of beperking van hinder voor de 

woonomgeving. Wij stellen voor dat de gemeente in het Evenementenbeleid 2020 een lijst 

van BBT voor de verschillende evenementencategorieën opneemt en de toepassing hiervan 

tijdens betreffende evenementen verplicht stelt. 

2. Handhaving blijkt keer op keer lastig en gebeurt nog te vaak niet of onvoldoende. 

Betrouwbare geluidsmeting is technisch gezien eenvoudig geworden. In andere steden 

wordt inmiddels gewerkt met zgn. geluidscoaches, die bevoegdheden hebben bij de 

handhaving bij evenementen. Wij stellen voor met deze werkwijze in Leiden een proef te 

starten en dit experiment in de nota voor 2020 op te nemen en daarna in 2020/2021 te 

testen en uit te werken.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk 
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