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Reactienota zienswijzen Uitwerkingsplan Evenemententerrein 
met daaraan gekoppelde milieueffectrapportage. 
Datum: 29 mei 2008(behoort bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van Flevoland d.d. 17 juni 2008) 
 
 
INLEIDING 
 
Het Uitwerkingsplan Evenemententerrein Flevoland met bijbehorende Plan-MER en 
nadere toelichting, dat u thans ter vaststelling wordt voorgelegd, betreft een 
uitwerking van het op 2 november 2006 vastgestelde Omgevingsplan Flevoland 2006 
(hierna te noemen OPF). In het OPF hebben Provinciale Staten aangegeven dat de 
provincie binnen de provincie ruimte wil bieden aan de ontwikkeling van een 
grootschalig evenemententerrein en dat de locatiekeuze zal dienen plaats te 
vinden via een uitwerking van het plan en een daaraan gekoppelde 
milieubeoordeling. 
 
 
TOTSTANDKOMING VAN HET CONCEPT UITWERKINGSPLAN 
 
Bij besluit van 25 september 2007 hebben Gedeputeerde Staten besloten het 
ontwerp Uitwerkingsplan Evenemententerrein Flevoland en de daaraan gekoppelde 
milieueffectrapportage voor iedereen ter inzage te leggen. De Commissie Ruimte 
en Provinciale staten zijn over dit voornemen geraadpleegd conform de 
procedureparagraaf (7.3.4) in het Omgevingsplan.  
 
OVERLEG EN INSPRAAK 
 
Het ontwerp Uitwerkingsplan is met bijbehorend milieueffectrapport met ingang 
van 4 oktober 2007 tot en met 14 november 2007 voor iedereen ter inzage gelegd. 
De mogelijkheid is geboden op- en aanmerkingen in te brengen.  
Publicaties daarvan hebben vooraf plaatsgevonden in de regionale bladen.  
Tevens zijn de stukken ter visie gelegd bij de Flevolandse gemeenten en het 
provinciehuis en was digitale raadpleging mogelijk door middel van de provinciale 
website. 
Conform de bepalingen uit het OPF zijn de Statencommissie Ruimte, Provinciale 
staten en de Provinciale OmgevingsCommissie (POCF) gehoord. Enkele leden van de 
POCF, de VNG en Rijkswaterstaat, hebben gereageerd. De VNG heeft laten weten 
geen opmerkingen te hebben; Rijkswaterstaat heeft de “POCF” reactie door middel 
van een aanvullend schrijven ingebracht als zienswijze. Deze zienswijze zal met de 
andere zienswijzen gezamenlijk worden verwerkt.  
 
Gedurende de periode van tervisielegging zijn de stukken tevens om advies 
toegezonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage (Cie MER), de 
Flevolandse gemeenten en aan degenen die al eerder op enigerlei wijze in het 
voortraject zijn betrokken. De Cie MER heeft de provincie om nadere informatie 
gevraagd.  
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Vanaf de aanvang van de procedure is het de bedoeling geweest om het 
uiteindelijke toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
tezamen met de eventuele zienswijzen van derden gezamenlijk in te brengen bij 
de advisering over de vaststelling van het Uitwerkingsplan. Er is dus niet gekozen 
om bijvoorbeeld eerst een toetsingsadvies af te wachten en pas daarna de 
inspraakprocedure te starten. De aanpak past binnen de huidige wet- en 
regelgeving.  
 
Zowel de Statencommissie Ruimte als Provinciale Staten, die conform paragraaf 
7.3.4 van het Omgevingsplan door uw college zijn geraadpleegd, hebben laten 
weten geen opmerkingen te hebben. Afgesproken is dat beide na besluitvorming op 
de hoogte worden gebracht. De Cie MER heeft op 8 april 2008 een definitief 
toetsingsadvies uitgebracht. 
 
Van de mogelijkheid tot het schriftelijk kenbaar maken van zienswijzen 
betreffende het ontwerp Uitwerkingsplan en het Plan-MER is gebruik gemaakt door: 
 
1. Stichting milieugroep Dronten, Buitenkant 2 te Biddinghuizen 
2. Bungalowpark De Boschberg/De Bremerberg, Bijsselseweg 19/3 te 

Biddinghuizen 
3. Recron, Hoofdstraat 82, Driebergen 
4. J.H. Verheesen, Bijsselseweg 3-18, Biddinghuizen 
5. Veiligheidsregio Flevoland i.o., Postbus 1120, Lelystad 
6. G. Neijmeijer/E.A.Kamphuis, Bovenweg 68, Doornspijk 
7. D. Wolthaus en A.C. de Jonge, Watering 5, Brielle 
9. J.Th.S. Witjes, Zuiderzeestraatweg Oost 65, Elburg 
10. Exploitatie Maatschappij Old Putten, Zuiderzeestraatweg Oost 65, Elburg 
11. Rijkswaterstaat, Postbus 600, 8200 Lelystad 
12. Milieugroep Perspectief Elburg, p/a Admiraal Helfrichweg 48, ‘Harde 
13. Gemeente Dronten, Postbus 100, Dronten 
14. Gemeente Elburg, Postbus 70, Elburg 
15. J.H. Mombarg, Goorweg 15 Doornspijk 
16. Natuur en Milieu Flevoland, Botter 11-47 Lelystad 
17. Cammingha Groep, Pluvierenweg 7, Zeewolde 
18. Gemeente Nunspeet, Postbus 79, Nunspeet 
 
Alle zienswijzen zijn tijdig ingediend en daarom ontvankelijk. Het eerder 
genoemde milieueffectrapportage met inbegrip van de aanvullende onderbouwing, 
de op- en aanmerkingen van de Cie MER en de ingebrachte zienswijzen, zijn bij het 
opstellen van deze notitie betrokken. 
 
TOETSINGSADVIES COMMISSIE MER 
 
Zoals aangegeven heeft de Cie MER op 8 april 2008 het definitieve toetsingsadvies 
uitgebracht. De Commissie heeft tussentijds via een memo van 2 november 2007 
tekortkomingen in de Plan-MER gemeld en heeft de provincie in de gelegenheid 
gesteld door middel van een toelichtende notitie deze weg te nemen. 
 
Die tekortkomingen hadden betrekking op: 

• Het ontbreken van basisinformatie over de geluidseffecten; 
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• Omissies en wellicht verkeerde uitgangspunten in de passende beoordeling; 
• Het beschrijven van de referentiesituatie; 
• Het ontbreken van een beschrijving van de effecten van het voornemen op 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS); 
• Het niet uitvoeren van een trechtering in de locatieafweging, waardoor 

onduidelijk zou zijn of alternatieven vergunbaar zijn. Daarnaast had de  
Cie MER nog wat aanvullende, minder essentiële vragen en opmerkingen. 

 
De aanvullende informatie is door middel van de notitie “Nadere toelichting Plan-
MER evenemententerrein Flevoland en bijbehorende bijlagen aan de Commissie 
voorgelegd. Zij heeft deze aanvulling bij de eindbeoordeling van het MER 
betrokken. Belangrijk is de constatering van de Commissie dat de essentiële 
informatie in het Plan-MER en de aanvulling aanwezig is om het milieubelang in de 
besluitvorming mee te wegen 
 
In het toetsingsadvies staan de volgende hoofdconclusies: (citaat) 
 
“Uit het MER en de aanvulling blijkt met name dat: 

1. voor de locatie Biddinghuizen onder strenge voorwaarden significante 
negatieve gevolgen voor het Natura 2000 –gebied kunnen worden 
uitgesloten; 

2. de locatie Almere grote gevolgen kan hebben voor de werking van de 
robuuste verbindingszone OostvaardersWold; 

3. de geluidsbelasting op natuur op basis van de beschikbare verstoringmaat in 
beeld is gebracht. Met behulp van mitigerende maatregelen zijn significante 
negatieve gevolgen op het Natura 2000-gebied uit te sluiten. Wat betreft de 
geluidsbelasting op omwonenden blijkt uit het MER dat voldaan kan worden 
aan de grenswaarden, mits voldaan wordt aan scherpe randvoorwaarden.” 

 
De constateringen zijn voor de nadere besluitvorming door het college vooral van 
belang omdat Provinciale Staten in het Omgevingsplan de voorkeur voor de locatie 
Biddinghuizen hebben uitgesproken, maar die moest dan wel haalbaar zijn. Dat 
blijkt het geval te zijn door het toepassen van mitigerende maatregelen. 
Afhankelijk van de mate waarin hinderveroorzakende activiteiten worden 
ingepland, zullen de mitigerende maatregelen van beperkte aard zijn of juist 
uitgebreid. 
 
Na genoemde hoofdconclusies bevat het toetsingsadvies enkele kanttekeningen en 
een nadere toelichting op het advies. Daarop zal nu worden ingegaan.  
 
Opmerking 1. 
De Commissie vraagt zich af of, als de evenementenlocatie Biddinghuizen blijft 
bestaan, andere locaties wel slagingskans hebben in verband met voldoende 
klandizie. En of de andere onderzochte locaties dan wel reële alternatieven zijn. 
Zij gaat in haar advies er van uit dat ieder ander alternatief dan Biddinghuizen zal 
leiden tot het toevoegen van nieuwe milieueffecten bovenop de bestaande 
effecten van Biddinghuizen. Dit leidt tot een scheve vergelijking. 
 
REACTIE: 
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De alternatieve locaties zijn in het onderzoek meegenomen nadat de gemeenten 
desgevraagd hadden laten weten wel mogelijkheden te zien voor een 
evenemententerrein. De provincie kon er van uit gaan dat daarmee eventueel reële 
alternatieven werden aangedragen.  
 
Opmerking 2. (inzake ter inzage legging) 
De nadere aanvulling heeft niet ter inzage gelegen. 
 
REACTIE 
 
Deze constatering is juist. Alleen het Plan-MER heeft ter inzage gelegen (met het 
Uitwerkingsplan). Het is ook nooit de bedoeling geweest om een eventuele 
aanvulling opnieuw ter inzage te leggen. Dat gebeurt ook niet met ambtelijke 
reacties die gedurende de periode van tervisielegging op de zienswijzen worden 
ontvangen. Na de vaststelling van het besluit door uw college zullen de 2 
onderzoeksrapporten ter beschikking worden gesteld aan appellanten, zodat zij bij 
de concrete invulling van het gebied door gemeente en exploitanten 
achtergrondinformatie hebben. 
 
Opmerking 3 (Geluidseffecten) 
De Cie MER constateert op basis van de Nadere aanvulling dat de wijze waarop is 
omgegaan met de geluidsbelasting op natuurgebieden acceptabel is. 
De Commissie constateert dat door beperkingen aan de geluidsemissie van kleine 
evenementen op te leggen, voldaan kan worden aan de grenswaarden. De 
mogelijkheid wordt geopperd om (met name bij de kleinschalige evenementen) 
eisen te stellen aan de geluidsisolatie van (gesloten) tenten. De effecten van 
windrichting zijn thans goed beschreven. 
Met de aanvulling zijn de effecten van geluidsbelasting op natuur op basis van de 
beschikbare verstoringmaat in beeld gebracht. Wat betreft de geluidsbelasting op 
omliggende woningen blijkt dat voldaan kan worden aan de grenswaarden, mits 
voldaan wordt aan scherpe randvoorwaarden. 
 
REACTIE 
 
Het advies van de Commissie is op 8 april 2008 uitgebracht en maakt onderdeel uit 
van de totale besluitvorming. Zij gaat in op de passende beoordeling zoals die in de 
aanvulling is beschreven en stelt dat voldoende informatie voorhanden is voor 
besluitvorming. De Commissie merkt op dat de effecten van wegverkeerslawaai 
wellicht overschat worden. Er is gerekend met rijsnelheden van 80 km/uur en 
hoger. In werkelijkheid zal deze snelheid volgens de Commissie niet gehaald 
worden waardoor de geluidsemissie lager zal zijn. Geadviseerd wordt om in de 
volgende fase de noodzaak om verkeerslawaai te mitigeren nader te onderbouwen 
en zo nodig te treffen maatregelen concreet te maken en bij de 
vergunningverlening te betrekken. 
 
Opmerking 4 (referentiewaarde) 
De Cie MER kan zich niet vinden in de constatering in het rapport dat het nieuwe 
evenemententerrein in de vergelijking met de referentiewaarde met het bestaand 
evenemententerrein zou leiden tot krappere contouren aangezien er meer gedaan 
wordt aan mitigatie. Deze verkeerde veronderstelling, wat daarvan ook zij, heeft 
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naar het oordeel van de Cie MER geen invloed op de weging van de alternatieven, 
omdat voor de referentiesituatie immers is uitgegaan van de situatie zonder 
bestaand evenemententerrein. 
 
REACTIE 
 
Wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
Opmerking 5 (effecten op OostvaardersWold) 
De Commissie gaat in op de effecten op de nieuwe EHS (OostvaardersWold) en stelt 
voor wat betreft de waterhuishouding dat de conclusie dat er geen sprake zal zijn 
van verlaging van grondwaterstanden met uitstraling naar de omgeving of effect op 
kwel, wordt onderschreven. 
De Commissie adviseert het bevoegd gezag om te zijner tijd het belang van de 
robuuste verbindingszone mee te wegen en zorg te dragen voor een goede 
afstemming met de lopende besluitvormingsprocedure voor OostvaardersWold. En 
ten behoeve van de verdere besluitvorming informatie beschikbaar te stellen over 
de soortenrijkdom en de aantallen soorten in de EHS bij Biddinghuizen en in het 
vervolgtraject te monitoren of deze minimaal gehandhaafd blijft. 
 
REACTIE 
 
De opmerking met betrekking tot OostvaardersWold slaat op de locatie Almere en 
niet op Biddinghuizen. Voor wat betreft het beschikbaar stellen van informatie over 
soortenrijkdom en dergelijke kan worden opgemerkt dat bij nadere invulling kan 
worden beschikt over informatie die binnen de provincie voorhanden is alsmede 
over de aanwezige kennis en expertise ten behoeve van een goede monitoring. 
 
Opmerking 6 (betreft trechtering) 
De Commissie herhaalt dat er geen getrechterde afweging van alternatieven heeft 
plaatsgevonden. Wel geeft de aanvulling thans aan dat met behulp van mitigerende 
maatregelen alle beschreven locaties haalbaar zijn, de diverse milieuaspecten zijn 
gewogen waardoor de locatiekeuze Biddinghuizen beter is onderbouwd. Hoewel de 
Commissie aangeeft dat een iets andere optelling van scores kan leiden tot een 
verschuiving in de onderlinge posities, acht de Commissie dit geen essentiële 
tekortkoming omdat de weging niet gevoelig blijkt te zijn voor de score van het 
voorkeursalternatief Biddinghuizen. De Commissie adviseert om- als dit in de 
bestuurlijke afweging nog aan bod komt – te beoordelen of een nieuw 
evenemententerrein reëel is in verband met onderlinge concurrentie. 
 
REACTIE 
 
Nu aangetoond is dat ook met inachtneming van de opmerkingen van de Commissie 
inzake de scores en gewichten, de locatie Biddinghuizen mogelijk is, is dit voorstel 
niet meer aan de orde.  
 
Opmerking 7 
Effecten op recreatie 
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De Commissie adviseert om bij de besluitvorming het belang van het voornemen en 
de ontwikkelingsmogelijkheden van de verblijf- en dagrecreatie tegen elkaar af te 
wegen. 
 
REACTIE 
 
Zoals in de reactienotitie op meerdere plaatsen aan de orde komt, is het aan de 
gemeente om bij de concrete invulling zaken tegen elkaar af te wegen. Het rapport 
maakt door middel van geluidscontouren inzichtelijk hoe het is gesteld met de 
geluidsbelasting op recreatieve voorzieningen in de omgeving. Dan gaat het niet 
alleen over recreatiewoningen, maar ook over het wandelen, fietsen, de 
natuurbeleving in het algemeen. Er zullen keuzen moeten worden gemaakt over de 
wijze waarop de verschillende functies in elkaar grijpen. Elders in de Notitie (zie 
onder meer onder Recreatie) wordt hierop nader ingegaan. 
 
Overig 
De opmerkingen kunnen thans voor het overige voor kennisgeving worden 
aangenomen en worden betrokken bij de totale advisering. De gemeente zal 
worden geadviseerd om bij de planinvulling rekening te houden met de 
opmerkingen van de Commissie. Dat geldt dus ook voor de opmerkingen met 
betrekking tot het stellen van nadere eisen en het stellen van randvoorwaarden. 
 
REACTIES OP ZIENSWIJZEN 
 
De reacties zijn zoveel mogelijk geclusterd op (hoofd)thema. Bij de beantwoording 
van de zienswijzen wordt eerst een korte samenvatting gegeven. Vervolgens wordt 
aangegeven hoe in hoofdlijnen tegen deze zienswijzen wordt aangekeken en wordt 
vermeld of de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het Uitwerkingsplan. 
Voorafgaande aan de bespreking zal worden aangegeven binnen welk kader die 
zienswijzen zijn beoordeeld. 
 
ALGEMEEN 
 
Met de uitwerking wordt aan de hand van de opgestelde Plan-MER een 
beleidsanalytische onderbouwing gegeven van omvang en ligging en daarmee 
functionele bandbreedte van een evenemententerrein bruikbaar terrein. 
Initiatiefnemers en de gemeente wordt een kader geboden voor nadere uitwerking 
en inrichting van de locatie. Hoewel vanaf het begin van de procedure is 
voorgehouden dat de nadere invulling van het gebied en zijn omgeving afhangt van 
de keuzen die de gemeente in deze maakt en de concrete invulling in sterke mate 
afhankelijk is van de mogelijkheden om onaanvaardbare hinder of aantasting door 
middel van het treffen van mitigerende maatregelen te voorkomen, beschouwen 
een aantal appelanten de provincie ten onrechte als een soort initiator die 
gesignaleerde problemen dient op te lossen. Dat is een misvatting. De gemeente 
moet een keuze maken, rekening houdende met de wettelijke bepalingen en dient 
een afweging te maken met betrekking tot de ruimtelijke invulling. Om het in 
uitersten te stellen: wil de gemeente veel toelaten, dan zullen er veel mitigerende 
maatregelen moeten worden getroffen om hinder of overlast tot aanvaardbare 
proporties terug te brengen; staat de gemeente geen enkele activiteit toe, dan 
vervalt de noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. 
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Het is goed om bij de bespreking van de zienswijzen te realiseren de veranderende 
rol van de provincie op het gebied van de ruimtelijke ordening. Met de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening per 1 juli aanstaande 
vervalt het goedkeuringsvereiste door de provincie van ruimtelijke plannen. Een 
nieuw instrumentarium komt daarvoor in te plaats. De provincie dient een 
structuurvisie vast te stellen dat als handvat kan dienen bij het inzetten van het 
nieuwe instrumentarium. Als er geen ‘handvat’ is heeft de provincie vanuit het 
ruimtelijk spoor nauwelijks middelen om te sturen of corrigerend op te treden. Bij 
het vormgegeven van het Omgevingsplan Flevoland 2006, dat in november 2006 
door Provinciale Staten is vastgesteld, is al vooruitgelopen op de nieuwe 
wetgeving. Met de uitwerking van het Omgevingsplan waaraan een aantal 
onderzoeken ten grondslag liggen, heeft de provincie de onderwerpen aangegeven 
waarvan zij vindt dat die zo belangrijk zijn dat de gemeente die bij de invulling 
van het gebied daar rekening meer houdt. De onderliggende stukken bevatten veel 
informatie die daarbij kan worden gebruikt. Niet alleen door de overheden, maar 
ook door omwonenden of derden die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de 
ontwikkelingen op het evenemententerrein. De gemeente Dronten heeft al in haar 
zienswijze aangegeven dat zij de door de door (namens) de provincie uitgevoerde 
onderzoeken en aanbevelingen dankbaar zullen incorporeren in de door haar of 
namens haar uit te voeren onderzoeken en op te stellen rapporten. Dat geldt ook 
voor de reacties van derden en uiteraard zal- zo is gesteld –het advies van de Cie 
MER bij de vervolgstappen worden betrokken.  
 
Voor wat betreft de insteek van de provincie in dit proces kan het volgende worden 
opgemerkt. Van belang is de politieke keus om het evenemententerrein op deze 
locatie te laten. Bij de inrichting van het gebied gaat de provincie ervan uit dat de 
gemeente zich houdt aan de relevante wet- en regelgeving.  
De basis voor de politieke provinciale insteek is het door Provinciale Staten 
vastgestelde Omgevingsplan Flevoland 2006 waarin “Biddinghuizen” als de 
voorkeurslocatie staat genoemd. De Staten hebben daarbij aangegeven dat de 
mogelijkheid daartoe wel moet worden onderzocht. Dat onderzoek, dat inmiddels 
heeft plaatsgevonden, toont aan dat het mogelijk is een groot evenemententerrein 
in Biddinghuizen te huisvesten, zij het niet zonder het treffen van een aantal 
mitigerende maatregelen. Dat is een belangrijke conclusie, omdat als al bij 
voorbaat duidelijk zou zijn dat er zaken zijn die in het geheel niet zijn op te 
lossen, de bestuursorganen en initiatiefnemer zich zouden moeten beraden of een 
15 jaar geleden ingezette weg wel moet worden voortgezet. 
Welnu, de Cie MER concludeert op basis van de ingestelde onderzoeken dat met het 
stellen van strikte voorwaarden ten aanzien van bepaalde onderwerpen, het 
mogelijk is om in Biddinghuizen (= de voorkeurslocatie) een evenemententerrein te 
ontwikkelen. (In het onderwerp “recreatie” dat hieronder aan de orde komt, zal 
over nut en noodzaak van het evenemententerrein in Flevoland en in het bijzonder 
op deze locatie nog het nodige worden opgemerkt.) De gehele omgeving dient bij 
de concrete invulling in beschouwing te worden genomen. Er zullen binnen de 
gemeente duidelijke keuzen moeten worden gemaakt. Mogelijk dat niet alles 
mogelijk is wat men tot dusver voor ogen heeft gehad. Maar ook met creatieve 
oplossingen in uitvoeringszin zal veel bereikt kunnen worden. 
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Een aantal appellanten dichtten de provincie een belangrijke rol toe bij het 
oplossen van geconstateerde knelpunten. Zoals eerder gesteld, het is de gemeente 
die primair verantwoordelijk is voor de invulling binnen het eigen grondgebied.  
 
Veel van de ingediende reacties hebben betrekking op hetzelfde onderwerp. Soms 
verschillende de argumenten op onderdelen. Uit de zienswijzen komt naar voren 
dat met name bezwaren over het geluid en het verkeer, de zorg voor de natuur en 
uitstraling op bestaande (recreatieve) functies zwaar wegen. De zienswijzen zullen 
hieronder zoveel mogelijk worden samengevat, waarbij de nummering verwijst 
naar de betreffende appellant. 
 
 
Thema VERKEER EN VERVOER/INFRASTRUCTUUR 
(Appellanten 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 17) 
 
Meerdere appelanten stellen dat het met de bereikbaarheid en de capaciteit van 
de infrastructuur slecht is gesteld. Door de beperkte capaciteit van de wegen zal 
dat in de toekomst alleen maar verslechteren en tot meer problemen leiden. Er 
zijn verschillende obstakels. Genoemd worden bijvoorbeeld het aquaduct bij 
Harderwijk en de ophaalbrug bij Elburg, met name in het zomerseizoen. Dit leidt 
tot filevorming en stilstand van het verkeer, niet alleen binnen de provincie 
Flevoland, maar ook daarbuiten. Verslechterde bereikbaarheid en uitbreiding van 
geluid doen afbreuk aan de unieke waarde van het gebied. 
 
De aannames van het percentage mensen dat gebruik maakt van OV is volgens een 
aantal appelanten niet realistisch. Er rijden weliswaar veel pendelbussen van en 
naar het station ’t Harde, zelfs tot zeer laat in de avond, maar de inzet is 
ontoereikend om de problemen op te lossen Het zou slechts een marginaal effect 
hebben op de verkeersstromen. Niet ingezien wordt hoe dit met een goede 
planning valt op te lossen. 
Er worden problemen voorzien als tot verbreding van wegen wordt besloten.  
Nog afgezien van de enorme kosten die het treffen van maatregelen met zich mee 
brengen en de complexiteit ervan zal dit een negatieve uitstraling hebben op 
waardevolle Natura 2000- en EHS-gebieden. De gevolgen voor bedrijven, agrariërs 
en andere vaste bewoners zullen groot zijn.  
Een enkeling stelt dat locaties elders die beter qua verkeer scoren, niet zijn 
onderzocht en dat de gehanteerde gegevens niet hard zijn. Bij de bereikbaarheid 
met het OV wordt vooral gekeken naar de reistijd. Het zou goed zijn de effecten op 
de openbaar vervoerlijnen beter in beeld te brengen. Bij de locatie Biddinghuizen 
verdeelt de stroom bezoekers zich bijvoorbeeld volgens een appellant beter over 
de verschillende stations (Lelystad, Kampen, Harderwijk en in de nabije toekomst 
Dronten dan bij de locatie Almere 
 
Als mitigerende maatregel wordt voorgesteld meer OV in te zetten. Dit zou een 
loze kreet zijn omdat nu ook op grote schaal pendelbussen worden ingezet terwijl 
er dan toch files ontstaan. Tijdelijk éénrichtingsverkeer is problematisch voor de 
aanwezige bedrijven 
 
Niet alleen de Elburgerbrug is een knelburg. De problemen strekken zich uit tot de 
N308, 310 en A28 Er wordt een te rooskleurig beeld opgehangen. Er zou sprake zijn 
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van grote verkeersdrukte op de N309. De knelpunten van filevorming in het gebied 
grenzend aan de betrokken gemeenten c.q. provincie zijn niet meegenomen.  
In het Plan-MER wordt de I/C - verhouding op de N309 te laag berekend. 
Afgevraagd wordt in hoeverre de verschillen van het aantal auto’s per evenement 
zijn meegenomen in het onderzoek. Flevoland zou bij de buren kunnen aandringen 
op het treffen van maatregelen voor de bereikbaarheid. Er worden diverse 
oplossingen aangedragen om knelpunten weg te nemen dan wel te verkleinen.  
Als voorbeeld wordt genoemd de uitsplitsing in capaciteit per rijrichting. Gepleit 
wordt voor een overzicht met daarin filevorming en daarmee verband houdende 
wachttijd. Toename van het verkeer zal ontegenzeglijk leiden tot grootschalige en 
ingrijpende uitbreidingen van de infrastructuur. Daarom wordt het niet juist 
gevonden dat locaties die elders beter scoren voor wat betreft het verkeer niet 
verder zijn onderzocht. 
 
Vergroting van de capaciteit van Harderdijk en Bremerbergdijk is gecompliceerd en 
zal ernstige consequenties hebben voor de natuur 
 
 
REACTIE 
 
Algemeen 
In een aantal reacties wordt ingegaan op de huidige en toekomstige 
verkeerssituatie met betrekking tot de locatie Biddinghuizen. Als referentie wordt 
de huidige situatie gebruikt waarin de verkeersafwikkeling bij evenementen 
ontoereikend wordt omschreven. Om een goed inzicht te krijgen in de huidige en 
toekomstige verkeersafwikkeling in de Oostrand van Flevoland heeft de provincie in 
2007 samen met de gemeente Dronten een onderzoek naar de capaciteit van het 
wegennet laten uitvoeren in relatie tot de huidige en mogelijke nieuwe 
activiteiten/evenementen in dit gebied. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met een 
aantal bedrijven dat activiteiten/evenementen in dit gebied organiseren en met 
politie en wegbeheerders om zicht te krijgen op de verkeersafwikkeling. 
De conclusie is dat het wegennet nog veel capaciteit heeft maar dat dit beter moet 
worden benut door een verbetering van de verkeerscirculatie, de communicatie, de 
afstemming datum/tijdstip evenementen, een betere organisatie, etcetera. Er zijn 
voorbeelden genoemd waarbij aan één of meerdere van deze punten 
geen/onvoldoende aandacht is besteed. Juist hierdoor zijn er problemen ontstaan 
in de verkeerafwikkeling met grote gevolgen voor de andere gebruikers van het 
gebied. 
Op basis van de studie wordt geadviseerd om voor dit gebied een verkeersmanager 
aan te wijzen die in samenspraak met alle betrokken partijen tot een zo goed 
mogelijk afwikkeling van het verkeer in en van/naar dit gebied kan komen. Dit 
betreft dan zowel het oude als het nieuwe land. Bij de voorbereiding van 
activiteiten/evenementen is het belangrijk dat er een verkeer- en vervoerplan 
wordt opgesteld. In de vergunningverlening zou een dergelijk plan een voorwaarde 
moeten zijn. Voor zowel de huidige activiteiten/evenementen als voor nieuwe 
initiatieven kan zo tot een betere benutting worden gekomen van de aanwezige 
capaciteit van het wegennet en zo tot minder verkeershinder.  
 
In veel reacties komt het belang van een goede beschrijving/analyse van de 
verkeerssituatie naar voren. Het is duidelijk dat zonder maatregelen bij 
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evenementen op diverse plaatsen in het wegennet capaciteitsproblemen ontstaan. 
Het is dus zaak in de vorm van verkeerscirculatie (op basis van een verkeer- en 
vervoerplan) of capaciteitsuitbreiding hierin te voorzien. Doordat er soms 
onvoldoende aandacht aan dit aspect is geschonken, heeft er in sommige gevallen 
filevorming kunnen plaatsvinden. 
 
De inzet van OV draagt wel degelijk bij aan minder autoverkeer. Bij een 
evenement als LowLands maakt ongeveer 50% gebruik van pendelbussen waardoor 
de verkeershinder beduidend minder is. Er zijn inderdaad voorbeelden waarbij 
minimaal OV is ingezet waardoor capaciteitproblemen zijn ontstaan. De inzet van 
OV moet een belangrijk onderdeel zijn van het verkeer- en vervoerplan, voor elke 
activiteit/evenement. De ingebruikname van het station in Dronten eind 2012 zal 
een extra impuls zijn voor het OV-gebruik. De ingebruikname van het station zal 
wellicht ook leiden tot een andere route voor de OV - bussen. 
Dat de berekeningen niet hard zouden zijn wordt niet onderschreven. De provincie 
heeft een uitgebreid netwerk van vaste telpunten in het wegennet dat een goed 
inzicht geeft van de huidige verkeerstromen. Er is ook een goed beeld van de 
piekmomenten in het aanbod van het verkeer, zowel woon - werk i.c. de spitsuren 
als op piekmomenten ten gevolge van activiteiten/evenementen in het gebied. Ook 
de capaciteit van het wegennet staat vast. Hiermee wordt een betrouwbaar beeld 
gegeven van de I/C - verhouding (intensiteit/capaciteit) op het wegennet. Voor de 
toekomstige ontwikkelingen moet een inschatting worden gemaakt van het aanbod 
van verkeer. Op basis van de kennis van de huidige activiteiten/evenementen en 
van elders kan hier een reëel beeld van worden gegeven. Er wordt bij nader inzien 
niet gedacht aan vergroting van de capaciteit van de Harderdijk en Bremerbergdijk 
door middel van een verbreding of baanverdubbeling. Uitgangspunt is een betere 
benutting van de aanwezige capaciteit.  
De bereikbaarheidsproblemen en consequenties voor bedrijven, omwonenden en 
gebruikers zullen nadrukkelijk moeten worden meegenomen in een 
verkeerscirculatieplan. Het belang van een goede planning en afstemming van 
evenementen zoals door sommige appellanten worden aangegeven, wordt 
onderschreven. 

 
Voor wat betreft het aantal auto’s dat is meegenomen in het onderzoek geeft de 
nadere onderbouwing aanvullende informatie (blz. 7 tot en met 11). In de 
berekening wordt uitgegaan van het aantal bezoekers en auto’s dat op 
piekmomenten aankomt of vertrekt. Op deze piekmomenten moet het wegennet 
voldoende capaciteit hebben. Of het ééndaagse of meerdaagse evenementen zijn, 
is niet zo relevant. In een verkeer- en vervoerplan moet voor beide momenten een 
adequaat verkeerscirculatieplan worden vastgesteld. De berekening van I/C kan 
alleen goed plaatsvinden als er een goed beeld bestaat van het autonome verkeer 
en het extra verkeer ten gevolge van een evenement. In het Plan-MER (aangevuld 
met de nadere toelichting) is hiervoor een grove benadering gemaakt. Bij de 
verdere uitwerking en bij concrete verkeer- en vervoerplannen voor evenementen 
ontstaat een nauwkeurig beeld. Uitgangspunt is vervolgens dat een zodanig 
verkeerscirculatieplan moet worden gemaakt dat de verkeershinder uiteraard 
zoveel mogelijk wordt beperkt en capaciteit van het gehele wegennet zo goed 
mogelijk wordt benut.  
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De constatering van een appellant dat de capaciteit van de N302/turborotonde bij 
Harderwijk en van de N309 Elburgerbrug ten onrechte zijn gelijk gesteld wordt 
onderschreven. Deze constatering brengt echter geen wijziging in de elders 
getrokken conclusies. 
De provincietoegangen bij Elburg en Harderwijk zijn als maatgevend aangenomen 
voor de capaciteit van de toegang vanaf het ‘oude’ land. Dit wordt als reële maat 
gezien. In het verkeer- en vervoerplan voor een evenement moet rekening worden 
gehouden met de beperkte capaciteit van de toegang bij Elburg. Bij Harderwijk zal 
de N302 de komende jaren beduidend meer capaciteit krijgen. De 
verkeersaantrekkende gevolgen vanaf de A28, dus over het gehele traject van de 
N309 zal pas kunnen geschieden in het vervolgonderzoek dat moet worden verricht 
voor de daadwerkelijke ruimtelijke inpassing van het NET nabij Biddinghuizen. De 
provincie gaat er van uit dat door een goed verkeer- en vervoerplan toegesneden 
per activiteit/evenement wel degelijk een betere verkeersafwikkeling kan worden 
verkregen zowel voor huidige activiteiten/evenementen als voor het NET. Het 
verdient voorkeur om het verkeer- en vervoerplan in de vergunningverlening te 
verankeren. Bezoekers van evenementen kunnen dan via de juiste route worden 
geleid waarbij meer routes beschikbaar zijn dan alleen de beide 
provincietoegangen bij Elburg en Harderwijk.  
Voor het Plan-MER wordt een beeld per doorsnede voldoende geacht. Bij de 
verdere uitwerking van de plannen en bij evenementen moet met meer 
gedetailleerde informatie worden gewerkt.  
In de afweging moet naast de kans op verstoring op het hoofdwegennet echter ook 
rekening worden gehouden met de mogelijke verstoring op het lagere orde 
wegennet. Bij een op te stellen verkeer- en vervoersplan dient daarmee uiteraard 
ook rekening worden gehouden.  
In het Uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk opgenomen het belang dat de provincie 
hecht aan de uitvoering van de noodzakelijke mitigerende maatregelen De 
gemeente zal bij de inrichting en uitvoering daarmee rekening moeten houden. 
  
Thema GELUID (evenementen en verkeer) 
(Appellanten 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18) 
 
Door een aantal appellanten wordt erop gewezen dat het evenementengeluid 
onaanvaardbare hinder oplevert voor omwonenden, zowel voor vaste als tijdelijke 
bewoners. Niet voldaan zou worden aan wettelijke regels. Ook het verkeersgeluid 
zal een ontoelaatbaar nadelig effect hebben op zowel Natura 2000 als EHS 
gebieden. 
Onvoldoende zou de provincie zich hebben verdiept in de belangen van 
omwonenden die komen rust, ruimte, natuur en watersport. Vanuit de 
milieuwetgeving moet bij de beoordeling van hinder het gebruik van recreatieve 
voorziening worden betrokken. De geluidsoverlast duurt veelal het hele weekend, 
ook in de nacht. Juist in de periode waarin de evenementen plaatsvinden is er 
sprake van een grote bezettingsgraad. Het onderzoeksgebied dat is betrokken bij 
het onderzoek ten aanzien van geluid en ruimte is te beperkt. Dat moet wel gaan 
tot de A28. Ook zal dan duidelijk zijn wat de effecten zijn voor wat betreft de 
luchtkwaliteit. Afgevraagd wordt welke middelen het bevoegde gezag heeft om op 
te treden met betrekking tot het geluid.  
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Het is essentieel de geluidseffecten op woningen en natuur bij de besluitvorming te 
betrekken. De Cie MER spreekt hier naar het oordeel van een appellant zich ook in 
deze zin over uit. De geluidbeschrijving is volgens een appellant onvolledig. Bij 
Biddinghuizen is noch een kwantitatief beeld van de bestaande geluidsniveaus, 
noch een beschrijving van de effecten van de huidige situatie opgenomen. Geen 
rekening wordt gehouden met het feit dat bands hun eigen apparatuur meenemen, 
welke is uitgezocht op specifieke klankkleur en vermogen. 
 
Een appellant leest in het Plan-MER dat grootschalige evenementen op 
Biddinghuizen niet mogelijk zouden zijn. Effecten op Natura 2000 gebieden en 
daarmee ook op de daarin aanwezige beschermde soorten en hun habitat zijn 
volgens een aantal appellanten niet goed meegenomen. Er zijn grote verschillen in 
geluids- en verstoringsgevoeligheid tussen de soorten. Daarmee moet rekening 
worden gehouden. De geluidsberekeningen vinden plaats op basis van modellen, de 
praktijk is anders. Een bewoner van de Veluwe heeft een andere geluidsbeleving 
dan bijvoorbeeld een bewoner van Amsterdam 
Het milieueffectrapport zou niet voldoen aan de mogelijke cumulatie van effecten. 
Niet aannemelijk kan worden gemaakt dat significante effecten zijn uit te sluiten. 
De getrokken conclusies zijn daarmee ongegrond. 
EHS gebieden nabij Biddinghuizen worden volgens een appellant ontoelaatbaar 
blootgesteld aan hoge geluidsbelasting. De gedane aannames zijn verkeerd. Het 
verstoringsgebied spreidt zich uit over een erg grote lengte. Men zet vraagtekens 
waar men denkt te kunnen compenseren als daartoe te noodzaak bestaat. De wijze 
waarop in het milieueffectrapport staat beschreven hoe met betrekking tot het 
geluidsprobleem bij grote muziek)evenementen wordt omgegaan is niet reëel. 
Er zal sprake zijn van een enorme toename van geluidsoverlast voor de 
aangrenzende bungalowparken. De recreanten die in de nabije omgeving verblijven 
komen voor natuur en rust. Door de plannen wordt dit onaantrekkelijker. Juist in 
de periode dat er evenementen zijn is er in de omgeving een hoge bezettingsgraad.  
Het geluid draagt verder dan alleen Flevoland. Ook in Doornspijk of Elburg, recht 
tegenover het evenemententerrein ondervindt men hinder. Water draagt ver. 
Bewoners van buiten Flevoland lijken te zijn vergeten. Vanuit de overkant van het 
Veluwemeer hebben de gemeente Nunspeet en Elburg ook in deze zin gereageerd.  
 
Exploitanten van bungalowparken en campings beklagen zich over de overlast van 
de evenementen. (zie ook onder kopje ‘recreatie’). Dat geldt niet alleen voor de 
ondernemers in Flevoland maar ook die uit Gelderland (Doornspijk, Elburg, 
Nunspeet). Een appellant stelt dat klanten hierdoor bij hem wegblijven en dat 
overwogen wordt eventuele schade op de exploitant en de gemeente Dronten te 
verhalen. Betwijfeld wordt of het praktisch mogelijk is om maatregelen te treffen 
om hinder, zowel naar omwonenden als de natuur, te voorkomen dan wel te 
beperken. Als er wordt aangegeven dat er mitigerende maatregelen dienen te 
worden getroffen, wordt niet aangegeven wat men met het treffen daarvan men 
beoogt te bereiken. De gemeenten Elburg en Dronten, noch de politie, zouden 
reageren op klachten. De gemeente Elburg geeft aan dat maar een gedeelte van de 
eerdere opmerkingen die zij heeft gemaakt zijn meegenomen in de Plan-MER en 
uitwerking.  
Mogelijke ontwikkelingen elders in de omgeving, zoals de nieuwe wijk Zuidoost en 
50 landgoedwoningen) komen in verdrukking. Een appellant spreekt uit niet tegen 
het evenemententerrein te zijn, mits de hinder daarvan niet toeneemt.  



Nota van beantwoording HB 647606  
 

13

Er wordt vanuit gegaan dat de provincie zelf de mitigerende maatregelen neemt. 
Het effect van geluidswallen worden betwijfeld. Daarnaast zouden de stukken niet 
alle essentiële milieu-informatie bevatten.  
Verder zouden de voorgestelde maatregelen volgens enkele appelanten 
onvoldoende zijn om significante effecten op het Natura 2000 gebied Veluwemeer 
uit te sluiten. Tenslotte vindt een appellant dat voor het bepalen van de hinder 
eigenlijk alleen de mate van overschrijding van het heersende referentieniveau een 
goede maat is. Niet het afmeten aan de nu geldende normen en mogelijke 
uitzonderingen daarop. 
 
REACTIE 
 
Mede naar aanleiding van ingekomen zienswijzen, reacties van derden en het 
tussenadvies van de Cie MER, is er een nadere toelichting opgesteld (datum: 28 
januari 2008) waarin een aantal onderdelen zijn aangescherpt, nader toegelicht of 
gecorrigeerd. U ontvangt deze nadere onderbouwing als aanvulling op de stukken 
zoals die ter visie hebben gelegen met het verzoek deze bij de definitieve 
besluitvorming over het Uitwerkingsplan en het daaraan ten grondslag liggende 
Plan-MER te betrekken. 
 
Dat geldt vooral voor de actualisering van de verkeerscijfers, het geluidsonderzoek, 
de effecten op de natuur, het inbrengen van wegingsfactoren en de vergelijking 
van de alternatieven. Een groot deel van de zienswijzen kunnen met een verwijzing 
naar de aanvulling worden beantwoord. 
 
In de zienswijzen wordt aangegeven dat in het Plan-MER onvoldoende rekening zou 
worden gehouden met cumulatie van effecten met andere ontwikkelingen in de 
directe omgeving van de zoeklocaties. Bij de locatie Biddinghuizen spelen 
inderdaad meerdere ontwikkelingen die in verschillende stadia van planvorming 
verkeren. Sommige worden momenteel al gerealiseerd, terwijl over andere 
ontwikkelingen de eerste besluitvorming nog plaats dient te vinden. Een plan is pas 
voldoende zeker als dit is vastgelegd in een goedgekeurd bestemmingsplan, of als 
er een bouwvergunning voor is verleend. De gemeente zal keuzen moeten maken.  
De keuze voor de ene ontwikkeling zou een beperking kunnen inhouden voor de 
andere. De gemeente is primair de instantie die uitsluitsel dient te geven. Bij het 
opstellen van het Project-MER dat de gemeente bij de invulling van het gebied 
dient op te stellen, zullen alle relevante ontwikkelingen moeten worden 
meegenomen en zal duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn. Aangegeven zal 
moeten worden welke mitigerende maatregelen worden getroffen en hoe negatieve 
effecten op EHS en Natura 2000 gebieden kunnen worden voorkomen. Bij de nadere 
beschouwing zal zeker meespelen of activiteiten op het zelfde moment 
plaatsvinden of hun uitvoering seizoensgebonden zijn.  
Zo is voor te stellen dat de buitenijsbaan Flevonice niet in het zomerseizoen open 
is gesteld of veel minder bezoekers trekt, op het moment waarin de meeste 
buitenfestiviteiten plaatsvinden. Tussen de exploitanten binnen Flevoland vindt 
afstemming plaats met betrekking tot de verschillende evenementen. Er zal sprake 
zijn van een beperkte cumulatie van effecten. Voor het incidenteel houden van 
zeer grote evenementen als het LowLands festival bestaan op de betreffende 
locatie mogelijkheden. In het kader van de vergunningprocedure zal nader moeten 
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worden bepaald of men incidenteel de volle beleidsruimte uit de VROM Handreiking 
industrielawaai en Vergunningverlening benut, namelijk maximaal 12 dagen. 
 
Over de vraag hoe de mitigerende maatregelen kunnen worden gerealiseerd dan 
wel afdwingbaar of handhaafbaar zijn kan het volgende worden opgemerkt. 
Op inrichtingsniveau (= het gemeentelijke niveau) maken de noodzakelijke 
mitigerende maatregelen op het terrein en het gebruik van de inrichting onderdeel 
van de vergunningaanvraag. In aanvraag die de exploitant indient voor het 
verkrijgen van de Wet milieubeheervergunning zullen de beoogde mitigerende 
maatregelen moeten worden vermeld. Omdat de vergunningaanvraag onderdeel is 
van de milieuvergunning, zijn de maatregelen rechtens afdwingbaar. Daarnaast 
biedt de Wet milieubeheer mogelijkheden om aanvullende regels te stellen. Bij 
verhuur van het terrein aan derden blijven de vergunningvoorschriften gelden. De 
maatregelen die nodig blijken om de gevolgen van de verkeersaantrekkende 
werking te beperken dienen door (of namens) de gemeente te worden uitgevoerd. 
Voor het doen uitvoeren van de maatregelen zijn de algemene beginselen van 
behoorlijk bestuur van toepassing. Dat geldt evenzo indien de maatregelen buiten 
het bereik van de Wet milieubeheer dienen te worden uitgevoerd. De toetsing van 
de verkeersaantrekkende werking geschiedt in het kader van het bestemmingsplan. 
Voor de uitvoering van de maatregelen is hierdoor de gemeente Dronten 
verantwoordelijk die voor de concrete invulling overleg zal moeten voeren met 
andere betrokken instanties of (weg) beheerders. Het staat de gemeente uiteraard 
vrij om door middel van het maken van privaatrechtelijke afspraken met de 
exploitant en derden maatregelen te treffen en/of te financieren. De provincie 
heeft de mogelijkheid om ingeval bij de concrete invulling niet voldaan wordt aan 
de noodzakelijk geachte mitigerende maatregelen, met gebruikmaking van het 
nieuwe instrumentarium van de nieuwe wet ruimtelijke ordening corrigerend op te 
treden.  
In het Uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk opgenomen het belang dat de provincie 
hecht aan de uitvoering van de noodzakelijke mitigerende maatregelen. De 
gemeente zal bij de inrichting en uitvoering daarmee rekening moeten houden. 
  
Thema VEILIGHEID 
(Appellanten 4, 5, 17) 
 
Er zou geen rekening worden gehouden met acute hulpbehoefte. 
Bij evenemententerreinen dient ook rekening te worden gehouden met de 
bereikbaarheid door hulpdiensten binnen het invloedsgebied van het 
evenemententerrein. Dat geldt eveneens voor het extra benodigde ruimtebeslag 
betreffende de bijstandsverlening bij zware ongelukken en rampen, sociale 
veiligheidsrisico’s, bijstandverlening, evacuatie en opvang van het 
evenementenpubliek. Het milieueffectrapport houdt geen rekening met de 
problemen die ontstaan qua bereikbaarheid voor de adressen die zijn aangewezen 
op de huidige infrastructuur. Van filevorming ondervinden niet alleen het 
evenemententerrein maar ook de adressen daaromheen problemen. 
 
REACTIE 
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Als er sprake is van willekeurige uitstroom van een grote mensenmassa tijdens een 
evenement, dan is de mate waarin de bezoekers zich zelf kunnen redden 
(zelfredzaamheid) van belang. Hierbij spelen 2 zaken:  

• kunnen bezoekers in geval van een calamiteit relatief eenvoudig op 
verschillende plekken het terrein verlaten. 

• Kunnen bezoekers op het terrein of in de directe omgeving opgevangen 
worden in overdekte ruimtes, bijvoorbeeld in geval van extreme 
weersomstandigheden.  

 
Verder spelen op het gebied van de veiligheid zaken mee van de bereikbaarheid 
van de objecten door hulpdiensten niet alleen voor de bezoekers van de 
evenementen maar ook van degenen die in het gebied verblijven in bijvoorbeeld 
woningen, vakantiehuisjes enzovoorts. 
 
Vooropgesteld wordt dat grote evenementen bijzondere aandacht heeft van de 
hulpdiensten. Er zijn draaiboeken opgesteld waarin dit soort zaken zijn geregeld. 
Regelmatig worden knelpunten besproken aan de hand van opgedane ervaringen en 
worden verbeteringen doorgevoerd. 
Een in mei 2007 met de vertegenwoordigers van de hulpdiensten plaatsgevonden 
overleg wees uit dat de locatie Biddinghuizen het voordeel heeft boven de andere 
twee locaties omdat binnen loopafstand grote gebouwen zijn waar mensen kunnen 
schuilen (namelijk op het terrein van Walibi en op de Riviera Camping). De locatie 
3V Almere heeft als nadeel dat de locatie ingeklemd zit tussen twee barrières, het 
kanaal en de A6. Deze infrastructuur belemmert bezoekers die het terrein willen 
verlaten. Dit verklaart de dubbel negatieve score van dit alternatief.  
 
Tijdens het hiervoor gememoreerde overleg met de hulpverleningsdiensten die zich 
organisatorisch verenigd hebben in een Veiligheidsregio, waarvan naast de 6 
burgemeesters van de 6 gemeenten, de GGD, Politie en brandweer deel uitmaken, 
is voor iedere locatie geconstateerd dat het ontstaan van nevenevenementen rond 
het evenemententerrein die voor overlast kunnen zorgen zowel langs de toe 
leidende wegen als bijvoorbeeld in naburige woongebieden weliswaar een risico 
oplevert, doch niet van dien aard dat de evenementen niet zouden mogen of 
kunnen plaatsvinden. 
Het risico wordt het hoogst ingeschat voor Almere omdat vanwege de nabijheid van 
de stad de kans het grootst is dat mensen zich op de bonnefooi naar het 
evenemententerrein begeven.  
 
De gesignaleerde risico’s worden controleerbaar geacht. De ervaringen opgedaan 
met “Lowlands” leren dat door handhavend optreden van de politie de 
aanwezigheid van ongewenste gasten en ondernemers tegengegaan kan worden. In 
het geval van een definitief evenemententerrein wordt het wenselijk geacht dat de 
ondernemer in kwestie in overleg met de politie beziet in hoeverre de politie 
ontlast kan worden door inzet van de ondernemer zelf. De hiervoor genoemde 
draaiboeken dienen hierin duidelijkheid te geven. Dat geldt eveneens de 
bereikbaarheid bij calamiteiten zowel van de bestaande voorzieningen/bedrijven in 
het gebied als van het evenemententerrein zelf. Zeer recentelijk heeft een 
vertegenwoordiger van de hulpdiensten (J. Lohmeyer) over deze aangelegenheid 
overleg contact gehad met de provincie. In dat gesprek werd benadrukt dat de 
gemeente Dronten binnen het kader van het basiszorgsysteem al goede afspraken 
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maakt met de hulpdiensten en exploitant over de bereikbaarheid in relatie tot 
veiligheid. De gemeente is – zo is gesteld - in deze leidend. Dat geldt ook voor wat 
betreft sociale veiligheid, openbare orde etcetera. Uit het gesprek is de wens naar 
voren gebracht in ieder geval tijdig de veiligheidsregio bij de invulling van het 
gebied te betrekken en deze wens als aanbeveling op te nemen in het 
Uitwerkingsplan. 
In het uitwerkingsplan wordt aan het verzoek voldaan. 
 
Thema BODEM EN WATER 
(Appellant 2)  
 
Volgens appellant zou geen rekening worden gehouden met de effecten van grote 
groepen mensen op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daar is niet aan 
getoetst. 
 
Verder wordt gesteld dat eventuele veranderingen in kwel en infiltratie als gevolg 
van aanpassingen in terreinhoogte of waterhuishouding niet mogen leiden tot een 
verslechtering van het waterakkoord. Als dat wel zo is, dient dat als negatief effect 
in de beoordeling worden meegenomen. 
 
REACTIE 
 
In de aanvulling zijn volgens de commissie voor de milieueffectrapportage de 
ingrepen in de waterhuishouding goed beschreven. Rekening is daarbij gehouden 
met een intensief gebruik. Negatieve effecten voor de EHS zijn door het treffen 
van mitigerende maatregelen niet te verwachten. Evenmin zal er sprake zijn van 
verlaging van grondwaterstanden met uitstraling naar de omgeving of effect op 
kwel. De Cie MER onderschrijft deze conclusie. 
Geen aanleiding bestaat het Uitwerkingsplan naar aanleiding van deze reactie te 
wijzigen. 
 
 
Thema NATUUR/EHS 
 
(Appellanten 1, 2, 4, 11, 12, 17) 
Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over de invloed van het evenemententerrein 
op de natuurwaarden en de EHS. Dat met mitigerende maatregelen effecten op 
Natura 2000 gebieden bij Biddinghuizen kunnen worden uitgesloten wordt voorbarig 
geacht. Er bestaat nog onduidelijkheid over de inrichting. Akoestische 
referentiewaarden ontbreken. Flora en fauna reageren anders dan mensen op 
verstoring. Een appellant wijst op de verstoring door het licht.  
 
Afgevraagd wordt hoe de stiltegebieden bij Kuinderbos en Oostvaardersplassen bij 
het onderzoek zijn betrokken. Een appellant vindt niet inzichtelijk in de Plan-mer 
weergegeven met welke mitigerende maatregelen precies rekening is gehouden. 
Hierover wordt van het college meer duidelijkheid gevraagd 
 
Een appellant is van oordeel dat de vraag of er significante effecten kunnen 
optreden niet afdoende kan worden beantwoord omdat er eerst beheersplannen 
moeten worden opgesteld. 
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REACTIE 
 
Een aantal appellanten meent dat significante negatieve gevolgen voor Natura 2000 
gebieden niet kunnen worden uitgesloten. Dit is echter nader onderzocht. Mede 
naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen, reacties van derden en het (tussen) 
advies van de Cie MER, is er een nadere toelichting opgesteld. Gebleken is dat voor 
de locatie Biddinghuizen onder strenge voorwaarden significante negatieve 
gevolgen voor het Natura 2000 gebied kunnen worden uitgesloten en dat dit ook 
geldt voor de geluidsbelasting op de natuur op basis van de beschikbare 
verstoringmaat die in het aanvullende rapport in beeld is gebracht.  
Ten aanzien van de locatie Biddinghuizen zal het effect ten opzichte van de 
bestaande situatie (met evenemententerrein) met de voorgestelde mitigerende 
maatregelen mogelijk zelfs verbeteren. In het toetsingsadvies van 8 april 2008 
concludeert de Cie MER dat onder strenge voorwaarden significante negatieve 
gevolgen kunnen worden uitgesloten.  
 
In de toelichting zijn de drie alternatieve locaties beschreven en is de 
noodzakelijke informatie opgenomen voor wat betreft natuurdoelen, Natura 2000 
gebied, beheer en de bijdrage aan de EHS. Er is ingegaan op verstoring van geluid 
door evenementen en wegverkeer. De effecten van geluid zijn beschreven op basis 
van de cumulatieve geluidscontouren. Door middel van kaartmateriaal is de huidige 
en toekomstige geluidsbelasting aangegeven. De effecten van geluid zijn 
beoordeeld aan de hand van een vergelijking van de huidige situatie met twee 
toekomstige situaties: met en zonder mitigatie. Ingegaan is op het aspect 
grondwater, waterhuishoudkundige maatregelen, de kwel en infiltratie en de 
effecten van de toename van verharding op dit alles. Effecten op eventuele 
stiltegebieden zijn besproken. Zo mogelijk is aangegeven aan welke mitigerende 
maatregelen wordt gedacht. De aangeleverde informatie bevestigt wat in de 
hoofdconclusies van de Cie MER is verwoord: met het treffen van mitigerende 
maatregelen is een evenemententerrein in Biddinghuizen mogelijk. 
Geconstateerd is dat de effecten op de stiltegebieden in het oorspronkelijke 
milieueffectrapport niet waren meegenomen. De eerder besproken toelichting 
voorziet daarin. In de Verordening voor de Fysieke leefomgeving staan vijf 
stiltegebieden aangewezen waar de geluidsbelasting minder dan 35 dB(A) moet 
bedragen. Dit is de contour gedurende het uur met de hoogste geluidsbelasting. Uit 
de stukken blijkt dat alleen de locatie Almere( Oostvaardersplassen) en Emmeloord 
(Kuinderbos) relevant zijn. Niet de locatie Biddinghuizen. Verwezen wordt naar 
figuur 4.31 uit de nadere toelichting. 
 
In het Uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk opgenomen het belang dat de provincie 
hecht aan de uitvoering van de noodzakelijke mitigerende maatregelen en in het 
geval van de EHS eventuele compenserende maatregelen. De gemeente zal bij de 
inrichting en uitvoering daarmee rekening moeten houden. Voor het overige geven 
de reacties van appellant geen aanleiding tot aanpassing van het Uitwerkingsplan. 
  
 
Thema RECREATIE 
(Appellanten 1, 2, 3, 4, 15, 17) 
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Een aantal bezwaren heeft een directe relatie met andere in deze reactienota 
genoemde thema’s. Zij zullen dan ook zo nodig in samenhang moeten worden 
beschouwd. 
Hoewel het formeel juist is om recreatiewoningen niet mee te tellen bij de 
bepaling van de geluidsbelaste woningen, zo wordt door een appellant gesteld, is 
het vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening van belang inzicht te 
hebben in het daadwerkelijke geluidsniveau. Consequenties voor andere (huidig) 
recreatief gebruik is niet inzichtelijk gemaakt. Zoals eerder aangegeven stellen 
recreatiebedrijven in de omgeving (met inbegrip van die gelegen aan de overzijde 
van het Veluwemeer) dat zij nadeel ondervinden van de evenementen. Recreatie 
op het nieuwe land levert hinder op voor de bewoners van het “oude” land. 
Met de voorgenomen uitbreidingsplannen is de maat gewoon vol. Klanten lopen 
weg. Het huidige recreatieve gebruik wordt belemmerd. Geen rekening wordt 
gehouden met de overdracht van het geluid over water. Een appellant vraagt zich 
af waar de economische voordelen voor de cluster toeleverende bedrijven zich 
voordoen. 
 
Niet duidelijk is hoe de mitigerende maatregelen zullen worden getroffen. Er zijn 
nadelige effecten voor de bestaande recreatie als gevolg van verminderde 
bereikbaarheid, extra geluid en dergelijke. 
 
REACTIE 
 
Onderkend moet worden dat er sprake is van een afweging tussen verschillende 
gebruikersbelangen. Een aantal gebruikers c.q. eigenaren van recreatiewoningen 
heeft aangegeven dat de recreatieve gebruiksmogelijkheden (en toekomstige 
ontwikkelingsmogelijkheden) van het gebied rondom het evenemententerrein bij 
Biddinghuizen wordt beperkt door de ontwikkeling van het evenemententerrein. Dit 
als gevolg van geluids- en verkeersoverlast. De extra hinder in termen van geluid en 
verkeer voor bestaande toeristische functies blijft echter binnen de wettelijke 
normen. Dat wordt ook door de Cie MER opgemerkt. In de huidige situatie is ook al 
sprake van geluidshinder (als gevolg van het huidige gebruik als 
evenemententerrein). Als de mitigerende maatregelen worden getroffen zoals in de 
rapporten staan opgesomd, zal dit leiden tot een vermindering van de huidige 
hinder. 
Het is niet de provincie die overgaat tot de concrete invulling van het grondgebied 
in Biddinghuizen, het is de gemeente zelf. De provincie zal als zij in enige 
procedure als bevoegd gezag zal optreden, haar verantwoordelijkheid oppakken. 
Het evenemententerrein voorziet in een grote maatschappelijke en recreatieve 
behoefte en heeft voor het gebied een recreatieve uitstraling. Dat schept 
verantwoordelijkheid voor mogelijke gevolgen. Er moet worden toegewerkt naar 
het zoveel mogelijk terugbrengen van optredende hinder. Gemeente en exploitant 
dienen in deze hun verantwoordelijk tegenover derden op te pakken en de 
noodzakelijke inspanning te leveren. Het maakt in principe geen verschil over 
wiens grondgebied de hinder zich uitstrekt. Hinder is hinder. 
De ontwikkeling van een evenemententerrein heeft niet alleen nadelen maar biedt 
ook kansen. Verhuurders van recreatiewoningen en exploitanten van campings 
kunnen inspelen in de verhuur aan gasten van de evenementen. In de praktijk blijkt 
dit ook al te gebeuren. Van de Recron is zeer recentelijk bericht ontvangen dat de 
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bij haar aangesloten leden geen problemen hebben met de ontwikkeling van het 
evenemententerrein.  
Festivals genereren veel omzet en daarmee inkomen en werk. Door te kiezen voor 
één terrein in Flevoland kan de omzet worden geclusterd en daarmee de basis 
vormen voor een gezonde exploitatie en organisatie. Rondom het NET zal een 
cluster van toeleverende bedrijven ontstaan. De festivalorganisaties kunnen een 
beroep doen op een vaste staf van mensen. Parttimers uit de regio kunnen door 
verschillende organisaties worden ingeschakeld en zich geleidelijk specialiseren in 
dit werk. De NBTC-studie schat de werkgelegenheid van een NET in op 850 FTE.  
 
De genoemde clustering zal zich niet ruimtelijk manifesteren nabij het 
evenemententerrein, gezien het recreatieve profiel van het terrein en de 
bestemmingen in de omgeving van de locatiealternatieven (wonen, agrarisch en 
recreatie). Met het cluster wordt gedoeld op een netwerk van toeleverende 
bedrijven dat zich al in de regio bevindt of zich zal vestigen op bedrijventerreinen. 
Dergelijke clustervorming is voor de locatieafweging niet relevant.  
 
In het Uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk opgenomen het belang dat de provincie 
hecht aan het uitvoering van de noodzakelijke mitigerende maatregelen De 
gemeente zal bij de inrichting en uitvoering daarmee rekening moeten houden. 
 
LOCATIEKEUZE 
(Appelanten 1, 14, 17) 
 
De keuze van criteria en de methode om de locaties te vergelijken bevat 
subjectieve en arbitraire elementen. Het onderzoek had breder moeten zijn en 
zich niet tot slechts 3 locaties moeten beperken. De vraag is gesteld of het wel om 
reële alternatieven ging. 
 
 
Het grootste deel EHS dat wordt verstoord door geluid is locatie Biddinghuizen. De 
gehanteerde beoordelingscriteria zijn arbitrair en manipulatief. Er worden appels 
met peren vergeleken. Een appellant vindt het rapport onwetenschappelijk en 
meent dat aan de uitkomst van de locatievergelijking kan geen waarde worden 
toegekend. Er is een eenvoudige methodiek toegepast. Weging en rangorde zijn 
niet juist of hebben in het geheel niet plaatsgevonden. Almere zou beter scoren op 
een aantal belangrijke punten. Onder verwijzing naar de kritiek die de Commissie 
voor de milieueffectrapportage heeft geuit in het voorlopige oordeel, heeft een 
heldere afweging van de locaties niet plaatsgevonden. Afgevraagd wordt waarom 
er geen meerdere locaties in beschouwing zijn genomen, zoals het vliegveld 
Lelystad. Ingehaakt wordt dat er gesproken wordt over een nationaal 
evenemententerrein. Locaties als die van de TT Assen. Bij een Nationaal 
evenement behoort een nationale afweging, geen regionale. Bovendien komen in 
eerdere onderzoeken de locaties Almere en Emmeloord die thans bij beide 
beoordeling zijn betrokken, niet voor. 
 
REACTIE 
 
Algemeen 
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De Plan-MER is opgesteld om voor de uitwerking van het Omgevingsplan Flevoland 
2006 verschillende locatiealternatieven voor het evenemententerrein in Flevoland 
nader te bestuderen. Deze locatiealternatieven worden onderling vergeleken om zo 
uiteindelijk tot een voorkeurslocatie voor een evenemententerrein binnen de 
Provincie Flevoland te komen. Dit vereist een ander, globaler detailniveau dan voor 
de uitwerking van een plan voor een bepaalde locatie. Omdat de daadwerkelijke 
inrichting van het terrein nog niet bekend is, kunnen de effecten op de omgeving 
van de locaties nog niet exact worden bepaald. Daarom zijn er in dit MER 
aannames gemaakt over bijvoorbeeld de terreininrichting, aantal evenementen per 
jaar, bezoekersaantallen, etc. Deze aannames zijn gebaseerd op de gegevens voor 
de evenementen met de hoogste bezoekersaantallen en hoogste geluidsemissie. De 
meeste evenementen die plaats zullen vinden zullen in de praktijk lagere 
bezoekersaantallen en minder geluidshinder veroorzaken dan de evenementen die 
als standaard voor de berekening zijn genomen. Door voor elke locatie van 
dezelfde aannames uit te gaan, zijn de effecten die het evenemententerrein heeft 
op de verschillende locaties onderling vergelijkbaar. Op deze manier is de locatie 
voor het evenemententerrein bepaald. Nadat de locatiekeuze is gemaakt en het 
uitwerkingsplan van het Omgevingsplan Flevoland is vastgesteld, dient deze locatie 
nog in een bestemmingsplan te worden vastgelegd. Hiervoor dient een Project-MER 
te worden opgesteld. In het Project-MER zullen de effecten van de daadwerkelijke 
inrichting van het terrein en de exacte invulling van de mitigerende maatregelen 
verder worden uitgewerkt en bestudeerd. Details die door een aantal insprekers in 
het Plan-MER worden gemist, komen in het project-MER aan de orde. 
 
De provincie heeft door middel van nader onderzoek de huidige locatie in 
Biddinghuizen willen spiegelen aan andere locaties binnen de provincie. De locaties 
zijn naar voren gekomen na consultatie van alle Flevolandse gemeenten. Door de 
gemeenten binnen de Provincie Flevoland te vragen om locaties voor te dragen is 
voorkomen dat er locaties zijn onderzocht die op grond van milieuoverwegingen 
wellicht ook geschikt zijn, maar om andere redenen, zoals de eigendomssituatie, 
niet haalbaar zijn. In het Plan-MER wordt voldaan aan de voorwaarden dat er 
voldoende locaties zijn onderzocht en dat de besluitvorming daarbij zo optimaal 
mogelijk wordt ondersteund, waarbij de beschikbare speelruimte zoveel mogelijk 
wordt belicht. Mede naar aanleiding van de ingekomen zienswijze, reacties van 
derden en die van de Cie MER, heeft er in hoofdstuk 6 van de Nadere toelichting 
d.d. 28 januari 2008 een integrale vergelijking van de alternatieven 
plaatsgevonden. De opmerking van sommige appellanten dat “appels met peren” 
worden vergeleken en dat de methode niet wetenschappelijk zou zijn opgebouwd 
moet naar onze mening dan ook toegeschreven worden aan het feit dat pas bij de 
aanvulling hieraan meer aandacht is geschonken. De gebruikte methodieken zijn 
algemeen erkend en toegepast. De vergelijking heeft op een zorgvuldige en 
gefundeerde wijze plaatsgevonden.  
De scope van het onderzoek is beperkt gebleven tot het grondgebied van de 
provincie omdat het in feite gaat om een regionale afweging. Het is niet de 
bedoeling van deze uitwerking om te kiezen voor HET nationale 
evenemententerrein met uitsluiting van andere elders in den lande. De afkorting 
NET is in de beginfase opgepakt vanuit een verkennend onderzoek van het 
Nationaal Bureau voor Toerisme waarin de conclusies werd getrokken dat Flevoland 
bij het maken van een (landelijke) keuze goede ogen zou gooien. In de loop der 
tijd is van die landelijke aanduiding afgestapt en is het woord “Nationaal” zoveel 
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mogelijk vermeden omdat het gaat om een regionale locatiekeuze Het woord NET 
is echter zodanig ingeburgerd dat dit te pas en te onpas wordt gebruikt.  
 
De reacties geven geen aanleiding tot wijziging van het Uitwerkingsplan. 
 
OVERIG 
 
Appellant 4 (Verheesen) 
(On)partijdigheid 
Gesteld wordt dat de provincie opdrachtgever is geweest van Arcadis. Het rapport 
zou kritiekloos door de provincie zijn overgenomen. Dat de rapporten positief 
uitvallen voor de locatie Biddinghuizen komt omdat het onderzoeksbureau 
afhankelijk is van wat de ambtenaren bij gemeenten en provincie aandragen. Er 
zou sprake zijn van een kleine groep bestaande belanghebbenden dat het huidige 
evenemententerrein om financiële redenen wil continueren en vergroten. Logisch 
dat er dan een positief rapport komt, zo wordt gesteld. Nut en noodzaak wordt 
betwijfeld. Het rapport is niet objectief tot stand gekomen. Appellant maakt een 
vergelijking met andere locaties in den lande. Verwezen wordt naar het rapport 
van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) 
Gevraagd wordt de Plan-MER af te keuren en rekening te houden met alle 
ingebrachte feiten en argumenten. 
 
REACTIE 
 
In feite stelt appellant eigenlijk dat gelet op de wijze waarop het rapport tot stand 
is gekomen de uitslag wel op Biddinghuizen uit moest komen. Hierover kan het 
volgende worden opgemerkt. Het onderzoeksbureau heeft op basis van eigen 
professionaliteit de betreffende rapporten opgesteld en zonodig op onderdelen 
bijgesteld. Uitgangspunten waren zeer duidelijk en transparant geformuleerd. 
Zowel in geplaatste advertenties, de briefwisseling met derden, besluitvorming van 
het college. Het onderzoeksbureau heeft zelf uitgemaakt wat voor de uitvoering 
van de opdracht nodig was aan informatie. Voor het onderzoek is van ambtelijke 
zijde alle medewerking verleend om de gevraagde informatie aan te leveren. Niet 
meer en niet minder. De rapportage is op een integrale wijze tot stand gekomen.  
De provincie heeft bij de vaststelling van het Omgevingsplan de ambitie 
uitgesproken voor het hebben van een grootschalig evenemententerrein binnen de 
provinciegrenzen. Deze uitwerking is daarvan niet meer dan aanduiding op de 
plankaart met een opsomming van zaken die naar het oordeel van de provincie bij 
effectuering een doorslaggevende rol spelen. 
 
De reactie geeft geen aanleiding tot aanpassing van het Uitwerkingsplan. 
  
Riolering 
Appellant wijst erop dat de riolering de evenementen niet aan. Er rijden continue 
tankwagens richting Elburg. Geldt ook voor wegvallende waterdruk. 
 
REACTIE 
 
Zodra er een meer definitievere keus voor de locatie is gemaakt zal dit voor de 
exploitant meer reden zijn om toe te werken naar een situatie waarin dergelijk 
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hinder structureel wordt opgelost. Er zijn allerlei oplossingen denkbaar. Zo zou 
gedacht kunnen worden aan een opvang van fecaliën tijdens de toch al drukke 
periode en geleidelijke afvoer op momenten waarin dit ongehinderd kan. Men is al 
bezig om hiervoor een oplossing te bedenken. Het is aan exploitant (en de 
gemeente) om bij de concrete invulling aan dit soort zaken uit te werken. Dat geldt 
ook voor het wegvallen van waterdruk, zo daarvan sprake is. 
 
De opmerking geeft geen aanleiding tot aanpassing van het Uitwerkingsplan. 
  
Appellant 13 (gemeente Dronten) 
Erkentelijkheid wordt uitgesproken voor het vaststellen van de planologische 
kaders op hoofdlijnen. Het college stelt dat de door de provincie uitgevoerde 
onderzoeken en aanbevelingen dankbaar zullen worden geïncorporeerd in de door 
Dronten of namens Dronten uit te voeren onderzoeken. Ook de reacties van derden 
en uiteraard het advies van de Cie MER zullen bij de vervolgstappen worden 
betrokken. 
 
REACTIE 
 
De provincie neemt er kennis van dat de gemeente zich wil inspannen voor het 
treffen van de noodzakelijke mitigerende maatregelen. 
 
Appellant 14 (gemeente Elburg) 
Appellant verzoekt om Gelderland alsnog bij de planontwikkeling te betrekken. 
Verder merkt appellant op dat alleen de voordelen worden genoemd maar niet de 
nadelen en ook niet de mogelijke voordelen van het meer verspreiden van 
activiteiten door het land. 
 
Appellant heeft een indicatieve berekening uitgevoerd voor de N309 te Elburg en ‘t 
Harde. Hieruit zou blijken dat bij een toename van 12.000 motorvoertuigen per dag 
in 2010 de norm voor NO2 op 5m uit de wegrand wordt overschreden. De gemeente 
geeft aan dat het effect waarschijnlijk lager zal zijn, omdat er niet met een 
jaargemiddelde intensiteit is gerekend. De berekening geeft aan dat nader 
onderzoek op een groter invloedsgebied nodig is. 
 
Vraagtekens worden gezet bij het aandeel openbaar vervoer. 
 
REACTIE  
 
Gelderland is als buurprovincie door het college geraadpleegd over zowel de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau als de latere uitwerking met bijlage. De reactie 
is beperkt gebleven tot een brief van 26 juli 2007 waarin namens Gedeputeerde 
Staten van Gelderland werd bericht dat de Notitie Reikwijdte en Detailniveau geen 
aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.  
Dat er alleen maar over voordelen wordt gesproken is niet juist. De onderzoeken 
tonen aan dat er nadelen kleven aan de vestiging van een groot 
evenemententerrein maar dat er met het treffen van maatregelen er mee te leven 
valt. Het volledig voorkomen van enige hinder en overlast is bij dit soort functies 
niet te voorkomen. Het gaat te ver om grote evenementen daarom geheel te 
verbieden, een idee dat sommigen ook wel eens uitdragen. Regulering is alleen al 
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gewenst om vat te hebben of krijgen op mogelijk ongewenste neveneffecten. Dat 
er behoefte bestaat aan grootschalige evenemententerreinen staat buiten kijf. Dat 
bewijzen de constante bezoekersaantallen. Op vele plaatsen in het land vinden 
grootschalige evenementen plaats. Er heeft zich in de loop der jaren een soort 
natuurlijke spreiding plaatsgevonden. Hinder en overlast worden daarmee over het 
land verdeeld. Ook bij de andere locaties blijken veelal extra maatregelen te 
moeten worden genomen om de grote evenementen te faciliteren.  
Over het onderzoek naar de luchtkwaliteit kan het volgende worden opgemerkt. In 
het onderzoek is de luchtkwaliteit op de belangrijkste toevoerende wegen naar de 
verschillende locaties berekend. Als de gemeente en exploitant hun plannen in het 
gebied nader concretiseren, zal daaraan voorafgaand een zogenaamde project-MER 
moeten worden opgesteld. Hierin zal in meer detail voor alle toevoerende wegen 
de effecten op de luchtkwaliteit worden bestudeerd. Met behulp van een 
verkeersmanagementsysteem zal het verkeer zodanig over de wegen worden geleid 
dat er zo min mogelijk opstoppingen zullen ontstaan en waarmee de effecten op 
luchtkwaliteit zoveel mogelijk worden beperkt.  
Zoals de gemeente zelf ook al opmerkt is de toename van 12.000 motorvoertuigen 
in de berekeningen de maximale toename op 1 dag, terwijl de luchtkwaliteit wordt 
berekend op jaarbasis. In de praktijk zal de toename van het aantal 
motorvoertuigen waarmee gerekenend moet worden in het luchtkwaliteitonderzoek 
veel lager uitvallen. Overigens blijkt uit het meegezonden onderzoek in de bijlage 
van de zienswijze dat bij een toename van 12.000 motorvoertuigen per dag geen 
overschrijding van de grenswaarde voor NO2 in 2010 optreedt. De jaargemiddelde 
NO2-concentraties van 32, 9 µg/m3 respectievelijk 29,9 µg/m3 op 5m uit de wegas 
blijft ruim onder de norm van 40 µg/m3 . Tevens zijn er geen overschrijdingen van 
het 24-uursgemiddelde geconstateerd.  
 
In het Uitwerkingsplan wordt nadrukkelijk opgenomen het belang dat de provincie 
hecht aan het uitvoering van de noodzakelijke mitigerende maatregelen De 
gemeente zal bij de inrichting en uitvoering daarmee rekening moeten houden. 
Voor het overige geven de reacties van appellanten geen aanleiding tot aanpassing 
van het Uitwerkingsplan. 
  
Appellant 15 (Mombarg) 
Flevoland moet meer rekening houden met de belangen van de buren en daarop de 
communicatie moeten afstemmen. Opgemerkt wordt dat Dronten zal trachten de 
kosten van de te treffen maatregelen zo laag mogelijk te houden. Geen vertrouwen 
is er dat Dronten afdoende voorzieningen en mitigerende maatregelen treft. Bij het 
maken van de keuzen is het niet terecht zich te laten leiden door economische 
motieven 
 
REACTIE 
 
Dat de gemeente Dronten zal trachten de kosten zo laag mogelijk te houden 
(waardoor het treffen van goede maatregelen achterwege blijft) is de vraag. Ook 
de gemeente moet zich houden geldende wet- en regelgeving. En ook de gemeente 
weet dat het belangrijk is de zaken goed te regelen. Appellant heeft alle ruimte 
om het bestuur te bewegen om meer te doen wat absoluut noodzakelijk is. Maar 
dan is dat een bestuurlijke keus. Het is zeker niet zo dat economische motieven de 
enige drijfveer zouden zijn. Zoals eerder in dit stuk aangegeven bestaat er een 
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grote behoefte aan dit soort evenemententerreinen. Met het faciliteren van deze 
accommodatie wordt ertoe bijgedragen aan een positief imago van zowel 
gemeente als provincie voor een belangrijk deel van de bevolking die naast de zorg 
voor actieve recreatieve voorzieningen ook evenementen als Lowlands niet schuwt. 
 
De opmerkingen geven geen aanleiding tot aanpassing van het Uitwerkingsplan. 
 
TEN SLOTTE 
 
Gedeputeerde Staten wordt voorgesteld om met inachtneming van wat in deze 
aangelegenheid aan stukken is overgelegd, met inbegrip van deze reactienota, een 
beslissing te nemen over de locatiekeuze en aan te geven of wordt vastgehouden 
aan de locatie zoals die in het ontwerp- uitwerkingsplan is uitgewerkt. 
Na besluitvorming zal publicatie plaatsvinden, zullen degenen die een zienswijze 
hebben ingebracht van de beslissing in kennis worden gesteld met toezending van 
de onderzoeksrapporten en zal de gemeente worden geïnformeerd. 
De gemeente kan op basis hiervan beginnen met het starten van de noodzakelijke 
procedures en het verrichten van de noodzakelijke onderzoeken. om te komen tot 
concrete invulling van het plangebied, waaronder het opstellen van een  
Project-MER, een bestemmingsplan etcetera. Het is de gemeente die het 
vervolgtraject dient op te pakken. 
 
 


