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WIJZIGINGSVOORSTEL UITWERKINGSPLAN EVENEMENTENTERREIN FLEVOLAND  
d.d. 29 mei 2008  (GS akkoord bij besluit van 17 juni 2008) 
 
Het ontwerp Uitwerkingsplan Evenemententerrein Flevoland wordt bij vaststelling op de volgende onderdelen 
gewijzigd en/of aangevuld: 
 
 
NAAR AANLEIDING VAN REACTIES/ZIENSWIJZEN: 
 
Blz. 11 
Derde alinea: “Op basis van het uitgevoerde onderzoek….”vervangen door “ Op basis van de uitgevoerde 
onderzoeken d.d. 29 augustus 2007 en 28 januari 2008…. “ 
4e alinea:, eerste zin:  “Gelet op de uitkomsten van het ingestelde onderzoek…” vervangen door: “Gelet op de 
uitkomsten van de ingestelde onderzoeken…” 
 
blz. 13 
de zin “VERWERKING INGEKOMEN REACTIES OP ONTWERP-UITWERKINGSPLAN/PLAN-MER 
P.M.” vervangen en aanvullen met de onderstaande tekst: 
 
“ INSPRAAK/VERWERKING INGEKOMEN REACTIES OP ONTWERP-UITWERKINGSPLAN/ 
PLAN-MER 
 
Het ontwerp uitwerkingsplan heeft met bijbehorend milieueffectrapport met ingang van 4 oktober 2007 tot en 
met 14 november 2007 voor iedereen ter inzage gelegen. De mogelijkheid is geboden op- en aanmerkingen in te 
brengen. Publicaties hebben vooraf plaatsgevonden in de regionale bladen. Tevens zijn de stukken ter visie 
gelegd bij de Flevolandse gemeenten en op het provinciehuis en was digitale raadpleging mogelijk middels de 
provinciale website. Conform de bepalingen uit het Omgevingsplan zijn de Statencommissie ruimte, de Staten en 
de Provinciale OmgevingsPlanCommissie (POCF) gehoord. Gedurende de periode van tervisielegging zijn de 
stukken tevens om advies toegezonden aan de commissie voor de milieueffectrapportage, de Flevolandse 
gemeenten en aan degenen die al eerder op enigerlei wijze in het voortraject zijn betrokken. Vanuit de POCF zijn 
reacties ontvangen van de VNG en Rijkswaterstaat. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna te noemen: 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, t ‘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 derhalve ontvankelijk.  
 
 
Ten behoeve van de besluitvorming van Gedeputeerde Staten is een reactienota opgesteld waarin wordt ingegaan 
op de ontvangen op- en aanmerkingen. Dat geldt ook voor de op- en aanmerkingen van de commissie voor de 
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milieueffectrapportage en door derden ingebrachte  reacties.  De Plan-MER van 29 augustus 2007, de nadere 
onderbouwing van 28 januari 2008, de zienswijzen, de opmerkingen van de commissie voor de 
milieueffectrapportage zijn tezamen met de reactienota bij de vaststelling van het Uitwerkingsplan betrokken.  
 
De rode draad in de reactienota is: met het treffen van mitigerende maatregelen is een evenemententerrein op de 
locatie Biddinghuizen, zijnde de voorkeurslocatie van Provinciale Staten zoals aangegeven in het 
Omgevingsplan 2006, mogelijk. 
Welke mitigerende maatregelen uiteindelijk afzonderlijk dan wel in samenhang bij nadere invulling moeten 
worden getroffen hangt geheel af van de (voorgenomen) invulling van het gebied. Het is uiteindelijk aan de 
gemeente om bij planvorming aan te geven welke mitigerende maatregelen moeten worden getroffen om binnen 
de geldende wet- en regelgeving realisatie mogelijk te maken. 
In het door de provincie ingestelde Plan-MER met nadere onderbouwing wordt per thema aangegeven welke 
mitigerende maatregelen zouden kunnen worden getroffen om geconstateerde of te verwachten hinder en 
overlast kan worden weggenomen. De provincie hecht eraan in deze uitwerking te stellen dat bij de locatiekeuze 
de noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen nadrukkelijk is meegewogen. De gemeente heeft 
toegezegd dankbaar gebruik te zullen maken van de door de provincie uitgevoerde onderzoeken en 
aanbevelingen.  Ook de reacties van derden en het advies van de Commissie MER zullen aldus de gemeente bij 
de vervolgstappen worden betrokken. De Provincie zal vanuit haar eigen rol erop toezien dat de gemeente die 
toezegging gestand doet. 
 
Overzicht mitigerende maatregelen en aanbevelingen 
Hieronder volgt een overzicht van de mitigerende maatregelen die in de rapporten zijn terug te vinden als 
mogelijke oplossing van gesignaleerde knelpunten of problemen. Ook is een aantal aanbevelingen vermeld met 
betrekking tot onderwerpen die bijzondere aandacht vragen. Het is niet uitgesloten dat uit nader onderzoek zal 
blijken dat bij concrete planinvulling andere, nog betere mitigerende maatregelen voorhanden blijken de te zijn 
die hetzelfde of een beter resultaat opleveren dan wordt beoogd. De provincie staat daar uiteraard open voor, 
maar van de gemeente wordt verwacht dat een en ander dan wel door de gemeente moet kunnen worden 
aangetoond.  
 
Verkeer 
 
Mitigerende maatregelen 

Door actief verkeersmanagement tijdens evenementen kunnen infrastructurele knelpunten worden voorkomen. Alsl 
onderdeel van de verdere planontwikkeling zal een verkeersmanagement(circulatie)plan opgesteld moeten worden. 
Elementen die deel uit kunnen maken van het plan zouden kunnen zijn: 
• Verkeer op de toeleidende wegen tijdelijk alleen in de richting van het evenement leiden toestaan. Daarmee is 

dubbel zoveel capaciteit beschikbaar. 
• Stimuleren OV-gebruik en gebruik pendelbussen 
• In de planning van evenementen drukke weekenden proberen te mijden. 
• Bij de planning van evenementen rekening houden met de planning van andere evenementen.  
 
Hiernaast kan de initiatiefnemer investeren in het vergroten van de capaciteit van de infrastructuur. 

 
Geluid 
 
Mitigerende maatregelen Evenementgeluid 
Om de optredende geluidsniveaus en –hinder naar de omgeving zoveel mogelijk te 
beperken kunnen maatregelen worden getroffen. Hierbij kan worden gedacht aan: 
 

• Richtingsafhankelijke geluidsuitstraling 
• Het beperken bronvermogen 
• Een goede verdeling van geluidsbronnen over het terrein 
• Het beperken van het aantal grootschalige evenementen per jaar. 
• Het beperken van de evenementenduur tot de dag- en/of avondperiode. 
• Het beperken van het aantal tenten/podiums en/of het aantal tenten/podiums waar ’s nachts activiteiten 

plaatsvinden. 
• Het stellen van het eisen aan het aandeel laagfrequent geluid. 
• Het treffen van gevelmaatregelen aan de hoogst belaste woningen. 
• Het tijdig informeren van omwonenden, bedrijven en andere mogelijk belanghebbenden (ook buiten Flevoland aan 

de overzijde van het Veluwemeer) over de aard, het tijdstip en de duur van de evenementen. 
 
Inrichtingsmaatregelen 

• geluidsinstallaties aan de noordwest kant van het terrein situeren 
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Mitigerende maatregelen geluid wegverkeer 

• Toepassen van stiller asfalt 
• Plaatsen van schermen 
• Snelheidsreductie 
• Alternatieve ontsluitingsroute (via verkeersmanagement) 

 
NATUUR /EHS 
 
Mitigerende maatregelen 

• Toepassing van de mitigerende maatregelen voor geluid 
Iindien mitigerende maatregelen tekortschieten (ingeval van EHS) dienen de wezenlijke kenmerken en waarden die 
verloren zouden gaan, gecompenseerd te worden 

 
Indien de kwelstromen (aandachtspunt EHS) door het beoogde toekomstig gebruik negatief dreigen te worden beïnvloed dan 
zouden de volgende mitigerende maatregelen kunnen worden toegepast: 

• Aanpassing terreinhoogte (gericht op voldoende ontwatering). 
• Waterhuishoudkundige maatregelen (gericht op voldoende ontwatering). 
• Waterberging binnen het plangebied realiseren (gericht op compensatie voor toename afwatering). 

 
Veiligheid & zelfredzaamheid 
 
Aanbeveling: 
Bij concrete invulling en uitvoering is het gewenst dat voor de aspecten veiligheid en zelfredzaamheid de veiligheidsregio 
c.q. de hulpdiensten tijdig worden geconsulteerd en bij de uitvoering worden betrokken. 
 
Water 
Door de hoge grondwaterstanden en beperkte drooglegging is vooral in het oostelijk deel van de locatie Biddinghuizen kans 
op wateroverlast aanwezig wanneer geen aanvullende maatregelen getroffen worden.  
 
Mitigerende maatregelen 

• Aanpassing terreinhoogte. 
• Waterhuishoudkundige maatregelen. 
• Waterberging binnen het plangebied realiseren (bijvoorbeeld wadi’s). 

 
Archeologie & aardkundige waarden 
Aanbeveling: 
Archeologie 
Indien een inrichtingsplan voor het evenemententerrein wordt opgesteld dient nagegaan te 
worden in hoeverre bekende archeologische waarden ingepast kunnen worden in het 
ontwerp voor het evenemententerrein. 
 
Aardkundige waarden 

• Indien een inrichtingsplan voor het evenemententerrein wordt opgesteld dient na gegaan te worden in hoeverre 
bekende aardkundige waarden ingepast kunnen worden in het ontwerp voor het evenemententerrein. 

 
 
Landschap 
Mitigerende maatregelen 

• Landschappelijke inpassingmaatregelen evenemententerrein 
• Integreren landschapswaarden in planvorming. 

 
Landbouw 
Bij de locatie Biddinghuizen is geen sprake van ruimtebeslag op bestaande 
landbouwgronden of doorsnijding van landbouwroutes.  
 
Recreatie 
Aanbeveling 
Bij de concrete planinvulling is het wenselijk de ontwikkelingsmogelijkheden van de verblijfs- en dagrecreatie in de 
omgeving  nadrukkelijker dan voorheen   te beschrijven en af te wegen teneinde overlast en hinder zoveel mogelijk te 
voorkomen. “  
 
AMBTSHALVE AANPASSINGEN: 
 
Voorblad: “ONTWERP UITWERKINGSPLAN”te wijzigen in “UITWERKINGSPLAN” ; 



HB 6900815 4 

blz. 3 
tekst onder hoofdstuk 4 BIJLAGEN vervangen door: 
“BIJLAGEN”; 
 
blz 22 
toevoegen een bladzijde met daarop: 
“BIJLAGEN; 
 
blz 23 e.v. 
Bijvoegen met bijvoeging van de betreffende stukken: 
 

1. Plan-MER d.d. 29 augustus 2007 (Ingenieursbureau Arcadis te Arnhem); 
2. Nadere onderbouwing d.d. 28 januari 2008 ((Ingenieursbureau Arcadis te Arnhem); 
3. Verslag startgesprek watertoets/wateradvies; 
4. Toetsingsadvies d.d. 8 april 2008 van de Commissie voor de milieueffectrapportage over 

milieueffectrapport en de aanvulling daarop; 
5. Kopie ingekomen zienswijzen; 
6. reactienota d.d. 29 mei 2008;  
7. vaststellingsbesluit. 

 
 
 
 


