
 

   

 

Amfitheater voor muziek, film, 
theater en meer  
Initiatiefnemer: Sydney Groot  
 
Samenvatting initiatief: “Afgelopen zomer is er 
weer wat leven geblazen aan het 
Schelpenstrandje in het Julianapark met de 
komst van Slijs en het zwemplatform. Er valt 
echter nog heel veel te behalen in deze 
prachtige omgeving. 
 
Zo zou het mij heel leuk lijken om creatieve en 
culturele projecten een plek te geven aan het 
Schelpenstrandje in de zomerperiode. Denk aan 
muzikanten die er komen optreden, films kijken 
in de buitenlucht, theatervoorstellingen die je 
wereld verbreden en je aan het lachen maken 
en nog veel meer! 
 
Om dit mogelijk te maken is er dus een plek nodig die deze activiteiten kan faciliteren. Daarom dacht ik 
aan een amfitheater waar al deze uiteenlopende activisten ontplooid kunnen worden. Het moet geen 
groots object worden maar iets dat mooi in de omgeving “blend”. Middels landscaping zou bijvoorbeeld 
een soort tribune als een trapstelsel kunnen worden gerealiseerd die gericht is op een vlak cement dat 
als podium dient. 
 
Daarnaast zie ik een digitaal platform voor me waar men activiteiten kan plannen voor bij het amfitheater, 
deze dient tevens als agenda.” 
 
Maatschappelijke impact: Een ontmoetingsplaats voor inwoners met allerlei culturele activiteiten.  
 
Concrete vraag aan de raad: 1. Wilt u in het Julianapark een amfitheater voor het houden diverse 
culturele activiteiten realiseren?  
2. Kunt u samen met de stad komen tot een integrale visie op het Julianapark?  
 
Eigen bijdrage initiatiefnemer:  
“Onze eigen bijdrage aan het amfitheater zal voornamelijk bij de programmering/organiseren van 
evenementen liggen. Hier willen we 5% van onze omzet bij Slijs Julianapark voor gaan gebruiken.”  
 
Participatie van de samenleving: 
Het amfitheater kan gebruikt worden voor culturele initiatieven vanuit de Hoornse samenleving.   
 
Vervolg:  

• Indien de raad verder wil met onderdeel 1 van het initiatief, geeft hij het College opdracht om in 
overleg met de initiatiefnemer een raadsvoorstel ter realisatie op te stellen en voor te leggen aan 
de raad.  

• Indien de raad verder wil met onderdeel 2 van het initiatief, geeft hij opdracht aan het College om 
samen met de stad en de raad een integrale visie op het Julianapark te ontwikkelen.  

 
 
Wet- en regelgeving/ bestaand beleid:  

De locatie Julianapark ligt binnen het bestemmingsplan Binnenstad en heeft de bestemming Groen. 

Naast de bestemming Groen liggen ook de aanduidingen Waarde- Archeologie, Waarde- Beschermd 

stadsgezicht en langs de waterlijn de aanduiding Waterstaat-Waterkering op het Julianapark.  

 



 

   

Een amfitheater is een bouwwerk geen gebouw zijnde. Binnen de bestemming Groen zijn bouwwerken 

geen gebouwen toegestaan van 5 meter hoog. Mocht dit niet hoog genoeg zijn, dan kan gebruikt worden 

gemaakt van de algemene ontheffingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan is opgenomen. Met deze 

bevoegdheid is het college bevoegd te besluiten de bouwhoogte te verhogen tot maximaal 10 meter.   

 

Het amfitheater wordt gebruikt voor muziek, film en theater. Dit gebruik is in strijd met de bestemming 

Groen. Voor dit gebruik moet daarom worden afgeweken van het bestemmingsplan. Het college is 

bevoegd een besluit te nemen. Voor het amfitheater dient een omgevingsvergunning te worden 

aangevraagd voor aanleggen, bouwen en strijdig gebruik. Deze wordt voor advies voorgelegd aan de 

monumenten- en welstandscommissie, omdat de locatie binnen het beschermd stadsgezicht ligt en de 

aanduiding Waarde-Archeologie ligt op de betreffende locatie. Als het amfitheater binnen de zone ligt 

met de aanduiding Waterstaat-Waterkering dit het bouwplan te worden voorgelegd aan het 

Hoogheemraadschap voor advies. 

 

De verwachting is dat het gebruik van het amfitheater vooral effect heeft op de aanwezige dieren in het 

park. Daarom dient er een ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden om inzichtelijk te krijgen welke 

dieren er aanwezig zijn en of er sprake is van beschermde soorten. Het kan zijn dat bepaalde delen van 

het Julianapark minder geschikt zijn voor het amfitheater dan andere delen en of er maatregelen moeten 

worden genomen zoals buiten het broedseizoen gebruiken van het amfitheater.  
 
Financiën: 
De initiatiefnemer stelt nog een begroting op voor het initiatief. De financiën worden nog onderzocht.  
 
Aantal stemmen (peildatum 28 november):  
Het initiatief heeft 172 stemmen. De raad kan het aantal stemmen mee laten wegen in zijn oordeel.   
 


