
Huub Frencken: inspraakreactie op 20 februari ’20. 

(bewoner Pieterswijk; medeauteur PAL-reactie) 

Ik doe drie voorstellen: neem lokatieprofielen serieus; pas die profielen aan en vorm ze om in 

moderne omgevingsplannen; en pas s.v.p. het lokatieprofiel voor het Garenmarktplein aan.  

 

Neem lokatieprofielen serieus 

• De lokatieprofielen zijn een prima middel om samen met de alle betrokkenen tot een vruchtbare 

afweging van de belangen te komen. Maar de gemeente stelt dat “De profielen gelden als kader 

voor vergunningverlening; maar de bewoners/wijkverenigingen kunnen er geen rechten aan 

ontlenen” 1  

• De gemeente moet de evenementen regelen in bestemmingsplannen t.z.t. omgevingsplannen en 

in de op APV gebaseerde de vergunning 2 In de locatieprofielen vindt een afweging plaats tussen 

de zorg voor de leefbaarheid, voor de openbare orde en voor de veiligheid. Het is dus een 

gemiste kans als die profielen eigenlijk niet serieus worden genomen. De bewoner, of 

wijkvereniging kunnen nu meepraten, maar kunnen er geen recht aan ontleden; en de uitspraken 

in die profielen hoeven nu niet te worden onderbouwd. Dat is niet vol te houden. Dan wordt de 

bewoner niet serieus genomen en er bestaat onvoldoende duidelijkheid 3 

• De gemeente weet hoe ’t moet. Dat was enigszins het geval bij het opzetten van de profielen 

voor de periode ’13-’18. Dat bleek ook bij het opstellen van een bestemmingsplan voor 

evenementen in de Leidse Hout. Dat gebeurde in overleg met de beheerders van het park, 

organisatoren van Werfpop, de Vrienden van de Leidse Hout en de wijkvereniging. Ik was daarbij 

nauw betrokken. Zo ontstond een omgevingsplan avant la lettre. Met bepalingen over aantallen 

en soorten evenementen; geluidsniveaus en beheersmaatregelen, gebaseerd op onderzoek van 

de natuurwaarde. Het resultaat was een helder kader waarvoor een groot draagvlak is. Dus 

minder irritatie en gedoe.  

Dus: Neem de lokatieprofielen dus serieus. Ze zijn een prima middel voor het maken lange termijn-

afspraken met alle betrokkenen. Dat spaart irritatie, ambtelijke inzet en herhaling van zetten 4 

 

Herijking lokatieprofielen en ‘vertalen’ in omgevingsplannen 

• Het college van B&W kondigde in haar concept-nota een strategische analyse en herijking van de 

locatieprofielen aan.5 Dat en de vertaling daarvan in de omgevingsplannen is een langdurig en 

ingewikkelde operatie. Die plannen vereisen veel overleg en grondige onderbouwing van de 

bepalingen. 

• Dat gaat velen aan en dus bepleiten het PAL-wijkbestuur en de Omgevingsdienst6 een stevige en 

transparante aanpak voor deze operatie. Maar in de nota van antwoord wordt zelfs geen melding 

van gemaakt van die actie en wordt volstaan met de vermelding dat een evaluatie plaats zal 

vinden7.  

Dus: Maak een plan van aanpak voor de update van locatieprofielen; doe dat in overleg met alle 

betrokkenen en neem die bepalingen op in de omgevingsplannen voor die locaties. En beperk in 

afwachting daarvan het aantal evenementen op die plekken.  

 
1 Reactie # 30 van Nota van beantwoording) 
2 Zie Gemeentestem 4/7/19 (waarnaar ook is verwezen door zienswijze door Eveline van Lottum) 
3 Bovendien zijn allerlei bestemmingsplannen verouderd wat betreft evenementenbepalingen. Die bieden dus 
onvoldoende rechtszekerheid voor wat betreft evenementen. 
4 Zie onlangs in A’dam aangenomen motie om ze ter goedkeuring voor te leggen aan de raad. 
5 Zie concept Nota aug. ‘19 
6 PAL-zienswijze 3 sept par. 1.3 en 3.1 en het Advies van de Omgevingsdienst juli ’19 pag. 5.  
7 # 5 ambtelijke wijziging.  



Garenmarktplein 

• Het nieuwe lokatieprofiel voor die plek houdt onvoldoende rekening met het ontwerp voor dat 

plein. Het is een ander plein dan de Lammermarkt; het is groener, 60% van het oppervlak is groen 

en naast verharding en gras bestaat het uit plantvakken, geveltuinen vol bloemen en planten en 

oude en nieuwe bomen8. Het plein is een prachtig voorbeeld van de nieuwe Leidse stijl van 

inrichting van de openbare ruimte.  

• Dat stelt eisen aan het soort evenementen dat hier mag plaatsvinden. Het is dus niet geschikt 

voor moeilijk te controleren oplopen en zeker niet voor een massaal bijgewoonde Koningsnacht 

van categorie 3. Het Mini-koraal past bijv. wel op het plein. Daarmee is rekening gehouden in het 

ontwerp.9  

Dus:  Start update lokatieprofielen/omgevingsplannen met dat voor het Garenmarktplein10. Wijzig 

s.v.p. dat profiel! Laat het plein niet vertrappen. We gaan er vooralsnog van uit dat de gemeente dat 

in goed overleg wil doen en ons niet dwingt om op de juridische toer te gaan. 

 

 

 

 
8 Zie def. ontwerp 18 okt.’18. 
9 Bij het ontwerp van het plein is daarmee rekening gehouden, na overleg tussen de bewonerswerkgroep en de 
3Oktobervereeniging. Zie tekening van gemeente d.d. 20 okt.’18. 
10 Dat is ook noodzakelijk omdat het geldende bestemmingsplan veel meer evenementen toestaat dan in nu 
voorgestelde lokatieprofiel.  
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