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Besluit tot vaststelling Uitwerkingsplan evenemententerrein Flevoland  
d.d. 17 juni 2008 , nr. 684555 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland; 
 
Overwegende: 
 
dat in het Omgevingsplan Flevoland 2006 is vastgelegd dat de provincie ruimte wil 
bieden aan de ontwikkeling van een grootschalig evenemententerrein binnen het 
grondgebied van de provincie en dat daarbij een voorkeur is uitgesproken voor een 
situering op het grondgebied van de gemeente Dronten (Biddinghuizen); 
 
dat voor de locatieafweging voor het evenemententerrein een “Milieueffectrapportage 
voor plannen” (Plan-MER) is vereist omdat de te onderzoeken locatie groter is  dan 
50 hectare en in de nabijheid Natura 2000 gebieden ligt; 
 
dat ten behoeve van de voorbereiding van het op te stellen Plan-MER een notitie 
“Reikwijdte en detailniveau” is opgesteld waarin is ingegaan op nut en noodzaak van 
een evenemententerrein in Flevoland, (het proces van totstandkoming van) drie 
locatiealternatieven, de afbakening en definitie van een evenemententerrein en de 
beoordelingscriteria en de methodiek voor de effectbeoordeling; 
 
dat van de start van de Plan-MER bij openbare bekendmaking mededeling is gedaan 
in de huis-aan-huisbladen van Flevoland en die van Elburg en Nunspeet; 
 
dat de bestuursorganen die met de uitvoering van het plan te maken krijgen op grond 
van het gestelde in artikel 7.11.b van de Wet milieubeheer in de gelegenheid zijn 
gesteld hun oordeel uit te brengen; 
 
dat de in dit traject ontvangen reacties zijn meegenomen in de Plan-MER, wat ook 
geldt voor de reacties van degenen die naar aanleiding op de bekendmaking hebben 
gereageerd; 
 
dat wij bij besluit van 25 september 2007 hebben besloten tot ter inzage legging van 
het ontwerp-uitwerkingsplan en het daaraan gekoppelde Plan-MER; 
 
dat de stukken met ingang van 4 oktober tot en met 14 november 2007 voor 
iedereen ter inzage zijn gelegd; 
 
dat er zienswijzen zijn ingebracht met betrekking tot de aan het Uitwerkingsplan ten 
grondslag liggende onderzoeken en derhalve op het Uitwerkingsplan zelf; 
 
dat alle zienswijzen tijdig zijn  ingediend en derhalve ontvankelijk zijn; 
 
dat de POCF, de Commissie Ruimte en Provinciale  Staten in de gelegenheid zijn 
gesteld eventuele op- en aanmerkingen in te brengen; 
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dat de Commissie Ruimte en Provinciale  Staten van het voornemen van ons college 
om te besluiten tot uitwerking kennis hebben genomen; 
 
dat de VNG vertegenwoordiger in het POCF heeft laten weten geen opmerkingen te 
hebben en dat de opmerkingen van Rijkswaterstaat als zienswijze op het ontwerp-
uitwerkingsplan zijn ingebracht om tezamen met de andere zienswijzen te worden 
afgewikkeld; 
 
dat gedurende de termijn van ter visielegging de Commissie voor de 
Milieueffectrapportage (Cie MER) gevraagd is advies uit te brengen; 
 
dat de Cie MER heeft gevraagd nadere informatie te verstrekken hetgeen op 28 
januari 2008 is gebeurd; 
 
dat de Cie MER op 8 april 2008 een definitief toetsingsadvies heeft uitgebracht 
waaruit kan worden gelezen dat de vestiging van een evenemententerrein op de 
locatie Biddinghuizen mogelijk is, doch dat, als tot concrete invulling zal worden 
overgegaan, aan het treffen van mitigerende maatregelen ter voorkoming van hinder 
en overlast aan de omgeving en omliggende natuurgebieden niet valt te ontkomen; 
 
dat de zienswijzen, tezamen met alle in deze procedure ontvangen reacties 
waaronder die van de Cie MER, zijn opgenomen in een reactienotitie van 29 mei 
2008, waarin in hoofdlijnen wordt ingegaan op wat door alle betrokkenen naar voren 
is gebracht en waarin door middel van clustering van de reacties de hoofdthema’s 
van de zienswijzen zijn becommentarieerd; 
 
dat wij hebben kennisgenomen van de verrichtte onderzoeken, dat wij de inhoud en 
conclusies daarin onderschrijven, en dat we ze laten deel uitmaken van deze 
besluitvorming; 
 
dat wij ons kunnen vinden in de wijze waarop met de ingekomen reacties is 
omgegaan en met de onderbouwing van de keuze voor de locatie Biddinghuizen; 
 
dat naar aanleiding van de reactienotitie een wijzigingsvoorstel is opgesteld waarin 
de wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-uitwerkingsplan staan opgesomd; 
 
dat wij, met inachtneming van hetgeen in de eerder besproken onderzoeken en 
verwerking van het wijzigingsvoorstel is gesteld, van oordeel zijn dat de 
milieubelangen in voldoende mate bij de besluitvorming worden betrokken en dat 
mitsdien geen bezwaar bestaat om tot vaststelling van het Uitwerkingsplan over te 
gaan; 
 
Gelet op het gestelde  in de artikelen 4 en 4a van de Wet op de Ruimtelijke ordening; 
 
 

BESLUITEN; 
 
in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen ten opzichte  van het ontwerp-
uitwerkingsplan en vast te stellen het “Uitwerkingsplan evenemententerrein 
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Flevoland”  zoals opgenomen de als zodanig gewaarmerkte tekeningen figuur 15a en 
15 B met bijbehorende toelichting en bijlagen. 
 
17 juni 2008. 
 
Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 
De secretaris,    de voorzitter, 
 
 


