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INLEIDING 

Algemeen 

Dit milieueffectrapport (MER) beschrijft het voornemen om een vijftal activi- 
teiten mogelijk te maken en te realiseren binnen het Bestemmingsplan De 
Haar-West van de gemeente Assen. Het ontwerp Bestemmingsplan De Haar- 
West is in oktober 1998 gepubliceerd en bevat onder meer de volgende vier 
ontwikkelingen c.q. activiteiten in het plangebied: 
1. De modernisering van het bestaande TT-circuit van Assen; 
2. De realisering van een nieuw (regionaal) motorcrossterrein Ossebroeken; 
3. De realisering van een nieuw beurs- en congrescentrum; 
4. De uitbreiding van Verkeerspark Assen. 

Hiernaast beschrijft het MER de effecten van grootschalige publieksevene- 
menten op het terrein van het TT-circuit. Dit zijn evenementen niet gerela- 
teerd aan de reguliere motor- en autosportevenementen. 

Het ontwerp-Bestemmingsplan De Haar-West heeft formeel ter inzage gele- 
gen, maar de besluitvorming met betrekking tot de vaststelling van dat plan 
is aangehouden. De reden daarvoor is dat op grond van het Besluit m.e.r. 
1994 voor de vaststelling van het Bestemmingsplan, een milieueffectrappor- 
tage procedure (m.e.r. procedure) moet worden gevolgd. 

De Stichting Circuit van Drenthe dient voor de modernisering van het TT- 
circuit een vergunning aan te vragen bij de provincie Drenthe ingevolge de 
Wet milieubeheer. In dat kader zullen ook de milieueffecten van de moderni- 
sering van het TT-circuit beschreven moeten worden. 

Tegen deze achtergrond hebben Stichting Circuit van Drenthe, de gemeente 
Assen en de provincie Drenthe in overleg besloten één geïntegreerd MER op 
te stellen waarin alle m.e.r.-plichtige en m.e.r.-beoordelingsplichtige activitei- 
ten binnen plangebied De Haar-West zijn opgenomen. 

De Stichting Circuit van Drenthe treedt op als initiatiefnemer voor deze m.e.r. 
procedure. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Drenthe zijn het be- 
voegd gezag in het kader van de aanvraag Wm-vergunning. De gemeente- 
raad van Assen is bevoegd gezag in het kader van de Bestemmingsplanpro- 
cedure. De gemeenteraad van Assen zal tevens als coördinerend bevoegd 
gezag optreden. 

De Startnotitie is op 10 november 1999 gepubliceerd en heeft gedurende 
vier weken ter inzage gelegen. De Commissie voor de milieu-effectrapportage 
(Cmer) heeft op 8 december 1999 een bezoek gebracht aan de locatie en 
haar advies voor de inhoud van Richtlijnen op 25 januari 2000 kenbaar ge- 
maakt. De Richtlijnen voor het MER zijn op 16 maart 2000 vastgesteld door 
de gemeenteraad van Assen en op 14 maart 2000 door GS van de provincie 
Drenthe. 
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Na het vaststellen van de Richtlijnen kreeg het Bestuur van de Stichting Cir- 
cuit van Drenthe het verzoek grootschalige publieksevenementen te mogen 
organiseren op het terrein van het TT-circuit. Dergelijke publieksevenementen 
zijn vergunningplichtig in de zin van de Wm waarbij GS bevoegd gezag zijn. 
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben ingestemd met het verzoek van de 
Stichting Circuit van Drenthe de Startnotitie aan te vullen en grootschalige 
publieksevenementen te onderzoeken in het MER. Hiertoe is een aanvulling 
op de Startnotitie opgesteld en in mei 2000 ingediend. De aanvulling Start- 
notitie heeft vier weken ter inzage gelegen. De Commissie voor de milieu- 
effectrapportage heeft haar advies voor de aanvulling op 14 augustus 2000 
bekend gemaakt. Het Bevoegd Gezag heeft de richtlijnen voor de aanvulling 
op 19 oktober 2000 vastgesteld. 

Integratie m.e.r.- (beoordelings)plichtige activiteiten 

De Stichting Circuit van Drenthe, de provincie Drenthe en de gemeente As- 
sen hebben besloten om één geïntegreerd MER op te stellen waarin alle 
m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten binnen het plangebied zijn opgeno- 
men. Het op te stellen MER heeft primair betrekking op het m.e.r.-plichtige 
besluit tot vaststelling van het Bestemmingsplan De Haar-West (besluit door 
de gemeenteraad van Assen). Tevens dient het MER ter besluitvorming inza- 
ke de verlening van de Wm-vergunning voor het TT-circuit te Assen (besluit 
door GS van de provincie Drenthe). Tot slot kan het op te stellen MER, als 
derde en afgeleide doelstelling, worden gebruikt in het kader van mogelijk 
toekomstige Wm-vergunningenprocedures ten behoeve van de mogelijke rea- 
lisering van (regionaal) motorcrossterrein Ossebroeken, het beurs- en con- 
grescentrum, de eventuele uitbreiding van Verkeerspark Assen en het organi- 
seren van grootschalige publieksactiviteiten. 

In tabel 1 . l  is aangegeven uit welke bouwstenen deze m.e.r.-procedure be- 
staat en wie voor welke bouwsteen initiatiefnemer (IN) en wie voor welke 
besluitvormingsprocedure bevoegd gezag (BG) is. 

Tabel 1.1 : Bouwstenen m.e.r.-procedure 

BOUWSTENEN I IN I BESLUITVORMINGSPROCEDURE I BG 
la.  lT-circuit Assen I Stichting Circuit van ( Bestemmingsplan De Haar-West I Gemeente 

I I I Assen 

3. B ~ ~ ~ ~ -  en I Stichting Circuit van I Bestemmingsplan De Haar-West I Gemeente 

l b. TT-circuit Assen 

2. Motorcrossterrein 

- . - - - - - - 
centrum I Drenthe I I Assen 

4. Verkeerspark I Verkeerspark 1 Bestemmingsplan De Haar-West 1 Gemeente 

I I I 1 Assen I 
( Inclusief grootschalige publieksevenementen. Het totale verwachte bezoekersaantal op 

Drenthe 
Stichting Circuit van 
Drenthe 
Gemeente Assen 

het TT-circuit bedraagt meer dan 500.000 per jaar. Om deze reden zijn de activiteiten op 
het TT-circuit m.e.r.-plichtig. 

Wm-vergunning (*) 

Bestemmingsplan De Haar-West 
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In het kader van het verzoek om voorlopige voorziening tegen de Wm- 
beschikking van GS van Drenthe van 30  juli 1996, waarbij de bestaande ac- 
tiviteiten op het circuit zijn gedoogd, heeft de Voorzitter van de Afdeling be- 
stuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 2 december 1996 
vastgesteld dat het TT-circuit door de feitelijke afsluiting van de wegen se- 
dert 1992 geen openbare weg meer is en derhalve is aan te merken als een 
bestaande inrichting als bedoeld in categorie 19.1 sub g, bijlage I, Inrichtin- 
gen- en Vergunningen Besluit (IVB) van de Wm. Tevens is sprake van een 
bestaande inrichting in de zin van de Wet geluidhinder (WGH). De argumen- 
tatie van de Voorzitter voor dat besluit luidt dat het circuit voor de duur van 
de circuit-activiteiten in feitelijke zin wordt onttrokken aan het gebruik van de 
openbare weg. Het circuit ontleent hieraan op dit moment haar permanente 
status. 

Op 13 maart 1997 heeft de Stichting een nieuwe Wm-vergunning aange- 
vraagd. GS hebben de vergunning verleend op 22 oktober 1997. Tegen dit 
besluit is beroep aangetekend. Een uitspraak van 1 april 1999 is op 12 mei 
2000 bevestigd door de voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, namelijk dat de inrichting mag worden opgericht en in wer- 
king mag zijn overeenkomstig de aanvraag van 13 maart 1997 als ware er 
een vergunning in werking. Dit besluit vervalt als er een nieuwe vergunning 
krachtens de Wet milieubeheer in werking treedt, doch uiterlijk op 1 januari 
2001 . 
Plannen voor de toekomst 
In 1995 heeft de Stichting Circuit van Drenthe (verder aangeduid als de 
Stichting) het beleidsplan "Op weg naar pole-position" (1 996-2001 ) opge- 
steld. Aanleiding voor dit plan en de voorgestelde verbeteringen vormen 
vooral de groeiende internationale concurrentie, maar ook de toenemende 
eisen in het kader van veiligheid en milieu. Dit plan behelst voorstellen voor 
een integrale opwaardering van het TT-circuit, waaronder aanpassing van de 
baan, vervangende nieuwbouw van tribunes, VIP-accommodaties, pits, race- 
control en de bouw van een nieuwe publieksarena. In dit beleidsplan van de 
stichting staat de volgende missie: 
"Het TT-circuit moet een stevige positie innemen bJ de drie beste circuits 
van de wereld. Dit betekent dat de baan, de accommodaties en de infrastruc- 
tuur grond& moeten worden aangepakt". 

Vergunningen voor de toekomstige inrichting 
In het verleden zijn alleen voor onderdelen van het circuit vergunningen afge- 
geven. De Stichting heeft in 1997 een oprichtingsvergunning ingevolge de 
Wm aangevraagd voor de gehele inrichting. De oprichtingsvergunning is door 
GS van de provincie Drenthe op 22  oktober 1997 verleend. Echter, tegen de 
oprichtingsvergunning is destijds beroep aangetekend door diverse omwo- 
nenden en een nabij gelegen recreatiecentrum. Laatstgenoemde heeft tevens 
een voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling Be- 
stuursrechtspraak van de Raad van State (RvS). Op 1 april 1999 heeft de 
Voorzitter het besluit inhoudende vergunningverlening geschorst en vernie- 
tigd, maar wel met instandhouding van de rechtsgevolgen. Dit laatste bete- 

H1 280.AOIR027lHJUIIP - 9 - februari 2001 



HASKONING 
Ingenieurs- cm 
Architectenkimau 

Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-Wem-circuit 

kent dat de bestaande en voorgenomen activiteiten op het TT-circuit onver- 
minderd kunnen plaatsvinden als ware er sprake van een rechtsgeldige ver- 
gunning tot uiterlijk 1 januari 2001. 

Het schorsings- en vernietigingsbesluit is genomen, omdat bij de aanvraag 
geen MER was ingediend of geen afschrift was bijgevoegd van de beslissing 
dat geen MER behoeft te worden gemaakt. En ingevolge artikel 7.28, tweede 
lid van de Wm laat het bevoegd gezag in dat geval de aanvraag buiten be- 
handeling, hetgeen niet is gebeurd (RvS, 01-04-99, no. FC3.98.1041). 

Mede op grond van deze uitspraak wil de Stichting nu de m.e.r.-procedure 
starten ten behoeve van de aanvraag Wm-vergunning. 

Van belang is verder dat het TT-circuit een saneringssituatie ingevolge de 
Wet geluidhinder (WGH) betreft, waarvoor inmiddels een saneringsprogram- 
ma is opgesteld en zogeheten maximaal toelaatbare grenswaarden (MTG8s) 
zijn vastgesteld door de minister van VROM (zie paragraaf 6.3.1 ). 

Probleemstelling 

Samenvattend kan de probleemstelling als volgt worden geformuleerd: 

Het Bestemmingsplan De Haar-West dient te worden vastgesteld om de in 
het plangebied De Haar- West bestaande en voorgenomen activiteiten voort 
te zetten respectievelijk mogelijk te maken. Daarnaast dient voor het TT- 
circuit een Wm-vergunning te worden verleend. 

Overeenkomstig het Besluit m.e.r. 1994 dient voor het besluit omtrent de 
vaststelling van Bestemmingsplan De Haar-West een m.e.r.-procedure te 
worden gevolgd en voor het besluit omtrent de aanvraag voor een Wm- 
vergunning in elk geval een m. e. r. -beoordelingsprocedure. 

Doelstelling van het voornemen 

Op basis van vorenstaande kan het doel van de voorgenomen activiteit in 
relatie tot de m.e.r.-procedure als volgt worden omschreven. 

Het uiteindelijke doel van de voorgenomen activiteit is enerzijds het ontwik- 
kelen van plangebied De Haar-West tot een grootschalig en modern toeris- 
tisch-recreatief gebied en anderzijds het versterken van het natuurgebied het 
Witterveld. In het kader daarvan is voorzien in de modernisering van het TT- 
circuit, de mogelijke realisatie van (regionaal) motorcrossterrein Ossebroeken, 
een nieuw beurs- en .congrescentrum, een eventuele uitbreiding van Ver- 
keerspark Assen en buffering van het Witterveld. Daarnaast moet het TT- 
circuit beschikken over een adequate milieuvergunning. Voor de realisatie 
van deze doelstelling dient Bestemmingsplan De Haar- West te worden vast- 
gesteld en aan Stichting Circuit van Drenthe een Wm-vergunning te worden 
verleend. Voor het motorcrossterrein en het beurs- en congrescentrum dient 
eveneens een Wm-vergunning te worden verleend. Tevens wil de Stichting 
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gehoor geven aan het verzoek van derden om grootschalige publieksevene- 
menten te organiseren op het 7T-terrein. Ook voor deze evenementen dient 
een Wm-vergunning te worden verleend. 

flangebied en studiegebied 

Het plangebied is weergegeven in figuur 2.4.1. De oostelijke begrenzing van 
het gebied wordt gevormd door militair oefenterrein De Haar. De rijksweg 
A28 valt buiten het plangebied. De zuidwestgrens is de gemeentegrens van 
Assen met de gemeente Middenveld (vanaf 1 januari 2000 gemeente Mid- 
den-Drenthe). De noordwestelijke grens heeft een grillig verloop en omgrenst 
landbouwgronden en het natuurgebied Witterveld. 

Ten noordwesten van het Verkeerspark ligt een gebied ten behoeve van 
mijnbouwkundige doeleinden en een affakkellocatie van de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM). Parallel aan de A28 is in het noordoosten van 
het plangebied een gastransportleiding gesitueerd. Evenwijdig aan de A28 
lopen twee bovengrondse hoogspanningsleidingen. Overige ondergrondse 
kabels en leidingen zijn van locale aard en betreffen water, gas, elektriciteit 
en telecommunicatie. 

Binnen het plangebied vinden de volgende activiteiten thans reeds plaats: 
- Wedstrijden, trainingen en evenementen op het n-circuit Assen; 
- Oefenen op Schiet- en handgranatenbaan Witten; 
- Dagrecreatie op Verkeerspark Assen; 
- Modelvliegen op het terrein van het TT-circuit; 
- Hondensport trainingen en wedstrijden op terrein TT circuit. 

Het studiegebied omvat in ieder geval het plangebied en verschilt per milieu- 
aspect. De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de reikwijdte 
van de effecten per milieuaspect. Dit wordt nader aangegeven in hoofdstuk 7 
bij de beschrijving van de effecten van de voorgenomen activiteit en de al- 
ternatieven. 
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Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestlTT-circuit 

De diepgang van de beschrijving van de activiteiten zal in het MER verschil- 
len. Het gebruik van het TT-circuit Assen is een bestaande activiteit, die 
reeds uitgebreid is beschreven en onderzocht en zal meer beschrijvend in het 
MER worden opgenomen. Wel worden in het MER varianten beschreven voor 
de aanpassing van een deel van het circuit, de zogenaamde de noordlus. 

De grootschalige publieksevenementen zijn nieuwe activiteiten voor het TT- 
circuit. Deze evenementen worden uitgebreid beschreven waarbij muziek- 
concerten in de openlucht als representatief worden beschouwd. 

Het bestaande Verkeerspark met daarin een kartbaan, een partycentrum en 
een speeltuin is geen m.e.r.-plichtige activiteit, maar is wel beoordelings- 
plichtig. Als zodanig zal deze activiteit in het MER worden beoordeeld bij de 
cumulatie van effecten binnen het plangebied. Het Verkeerspark heeft plan- 
nen voor uitbreiding. Dit onderdeel zal in dit MER in meer beschrijvende zin 
worden opgenomen. 

Voor het motorcrossterrein is reeds een locatie-onderzoek uitgevoerd, waar- 
uit de locatie Ossebroeken als meest geschikte locatie naar voren is gekomen 
(gemeente Assen, 1993) Voor de realisatie van het motorcrossterrein zijn 
nog geen concrete plannen. In het MER is voor deze activiteit daarom uitge- 
gaan van bestaande crossterreinen in Nederland. Evenals het Verkeerspark is 
het motorcrossterrein geen m.e.r.-plichtige activiteit, maar is het wel beoor- 
delingsplichtig. Deze activiteit wordt in het MER beoordeeld bij de effecten 
binnen het plangebied. 

Met de komst van het beurs- en congrescentrum is in het ontwerp Bestem- 
mingsplan De Haar-West reeds rekening gehouden in het gebied waar thans 
de noordlus van het TT-circuit is gelegen. De plannen voor het beurs- en 
congrescentrum zijn nog niet uitgekristalliseerd zodat deze bouwsteen in het 
MER minder gedetailleerd kan worden beschreven. In het MER zal o.a. aan- 
dacht worden besteed aan de verkeerssituatie en de invloed van de situering 
van het beurs- en congrescentrum in relatie tot de geluidsbelasting. 

Opzet van het MER 

Dit MER bevat in totaal 10 hoofdstukken en een negental bijlagen. In hoofd- 
stuk 2 wordt de achtergrond van het voornemen nader toegelicht. Aanslui- 
tend worden de probleemstelling en de doelstelling van het voornemen ge- 
formuleerd. In hoofdstuk 3 wordt een beeld geschetst van het overheidsbe- 
leid voor zover dat, gezien de voorgenomen activiteiten binnen het plange- 
bied voor Bestemmingsplan De Haar-West, relevant is. Dit hoofdstuk bevat 
tevens de genomen en te nemen besluiten en de procedurele aspecten in re- 
latie tot het besluitvormingsproces. 
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Hoofdstuk 4 geeft een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de 
daarbij onderscheiden bouwstenen. Hoofdstuk 5 bevat de in beschouwing 
genomen alternatieven en varianten. In hoofdstuk 6 worden de bestaande 
toestand van het milieu en de autonome ontwikkelingen in het plangebied 
beschreven. 

De gevolgen voor het milieu worden beschreven in hoofdstuk 7. De vergelij- 
king van de alternatieven is opgenomen in hoofdstuk 8. De leemten in kennis 
en informatie zijn beschreven in hoofdstuk 9 terwijl in hoofdstuk 10 een aan- 
zet tot een monitoringprogramma is beschreven. 
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PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Voorgeschiedenis en aanleiding tot het voornemen 

Activiteiten en functies ~lanaebied 

Het zuidwestelijke stadsrandgebied van Assen vervult in planologisch opzicht 
meerdere functies. In het gebied bevinden zich het Ti-circuit Assen, de 
rijksweg A28, een schiet- en handgranatenterrein, militair oefenterrein De 
Haar, een modelvliegtuigsportterrein, een Verkeerspark met daarin een kart- 
baan, vakantiecentrum Witterzomer en natuurgebied 'Witterveld'. Uitgeton- 
derd beschermd natuurmonument Witterveld hebben genoemde activiteiten 
gemeen dat ze in meer of mindere mate geluid produceren enlof verkeer aan- 
trekken. 

Het gebied is op hoofdlijnen bestemd als sport- en recreatiegebied, natuurge- 
bied en militair oefenterrein. In diverse beleidsplannen van de rijksoverheid, 
de provincie Drenthe en de gemeente Assen staat de verdere ontwikkeling 
van dit gebied centraal. Belangrijk daarbij is dat het ruimtelijk ordenings- en 
milieubeleid van de provincie Drenthe en de gemeente Assen is gericht op 
ruimtelijke concentratie van geluidhinder opleverende activiteiten op en nabij 
het TT-circuit. Het TT-circuit is het enige internationale wegracecircuit voor 
motoren in Nederland en heeft zodoende een maatschappelijke en (sociaal)- 
economische waarde voor de gemeente Assen en de provincie Drenthe. 

De globale beleidskaders vormen de basis voor het verder verbeteren van de 
bestaande activiteiten zoals genoemd in de eerste alinea en het integreren 
van de volgende activiteiten in het zuidwestelijke stadsrandgebied van As- 
sen: 
- Militair oefenterrein De Haar ten oosten van het TT-circuit; 
- (Regionaal) motorcrossterrein Ossebroeken; 
- Een beurs- en congrescentrum op het terrein van het TT-circuit. 

Van deze activiteiten ligt het militair oefenterrein buiten het plangebied van 
Bestemmingsplan De Haar-West waarvoor dit MER is opgesteld. De realisatie 
van het oefenterrein wordt daarom als autonome ontwikkeling in dit MER 
meegenomen. 

Structuurschets De Haar 

Bovenvermelde ontwikkelingen hebben geleid tot de opstelling van Struc- 
tuurschets 'De Haar'. Deze Structuurschets is in februari 1997 vastgesteld 
en bevat een samenhangende visie voor het zuidwestelijke stadsrandgebied 
van Assen; 'De Haar'. De Structuurschets is inmiddels vertaald in Bestem- 
mingsplan De Haar-Oost en ontwerp Bestemmingsplan De Haar-West. 
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Het ontwerp-Bestemmingsplan De Haar-Oost en De Haar-West hebben over- 
eenkomstig artikel 23 van de WRO met ingang van 22 oktober 1998 vier 
weken ter inzage gelegen, gedurende welke termijn eenieder de mogelijkheid 
is geboden zienswijzen in te brengen. Bestemmingsplan de Haar-Oost is op 
25 mei 1999 vastgesteld. De plankaart van de bestemmingsplannen wordt 
getoond in figuur 2.1 .l . 
Bestemmingsplan De Haar-Oost 
Bestemmingsplan De Haar-Oost betreft het nieuwe militair oefenterrein De 
Haar. In het kader van de vaststelling van dit Bestemmingsplan is een m.e.r.- 
procedure gevolgd (MER oefenterrein De Haar, augustus 1995). De staatsse- 
cretaris van Defensie heeft een inrichtingsplan vastgesteld. Voorts is door de 
gemeente met toepassing van artikel 19 WRO vrijstelling van het bestem- 
mingsplan verleend ten behoeve van de inrichting van het oefenterrein. Be- 
stemmingsplan De Haar-Oost is op 21 december 1999 goedgekeurd door 
GS. Tegen dit besluit is beroep aangetekend bij de Raad van State en een 
verzoek om een voorlopige voorziening ingediend. Op 9 juni 2000 heeft de 
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een 
voorlopige uitspraak gedaan. Het verzoek om een voorlopige voorziening is 
afgewezen. 

Bestemminasrilan De Haar-West 

Bestemmingsplan De Haar-West omvat onder andere de modernisering van 
het TT-circuit, de eventuele realisering van (regionaal) motorcrossterrein Os- 
sebroeken en de mogelijke uitbreiding van Verkeerspark Assen. Daarnaast 
zijn tijdens de Bestemmingsplanprocedure intenties uitgesproken om de haal- 
baarheid van de vestiging van een beurs- en congrescentrum op het terrein 
van het TT-circuit te onderzoeken. Ofschoon de besluitvorming daaromtrent 
nog dient plaats te vinden, is daar in het ontwerp-Bestemmingsplan De Haar- 
West op geanticipeerd door middel van toevoeging van een wijzigingsbe- 
voegdheid als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
(WRO). In verband met de modernisering van het TT-circuit komen in de 
noordoostelijke hoek van het terrein van het TT-circuit gronden vrij die na 
toepassing van de wijzigingsbevoegdheid gebruikt kunnen worden voor doel- 
einden in de sfeer van commercie, cultuur en horeca. 

De procedure tot vaststelling van Bestemmingsplan De Haar-West is aange- 
houden. In tegenstelling tot het Bestemmingsplan De Haar-Oost heeft de 
gemeente Assen bij de voorbereiding van Bestemmingsplan De Haar-West 
geen Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De conclusie dat het Bestem- 
mingsplan niet m.e.r.-plichtig (of m.e.r. beoordelingsplichtig) zou zijn, werd 
mede gebaseerd op overgangsrecht (artikel 9 Besluit m.e.r. 1994). Inmiddels 
is het Europese Hof van Justitie in de uitspraak met betrekking tot het Be- 
stemmingsplan Ruigoord Amsterdam tot de conclusie gekomen dat de over- 
gangsbepaling van het Besluit m.e.r. niet in overeenstemming is met de Eu- 
ropese richtlijn. 
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De modernisering van TT-circuit Assen, de mogelijke uitbreiding van Ver- 
keerspark Assen en de eventuele aanleg van regionaal motorcrossterrein Os- 
sebroeken zijn alle aangemerkt als m.e.r. beoordelingsplichtige activiteiten 
(categorie D 43, Besluit m.e.r. 1994). Daarnaast is in het plangebied de 
aanleg van een nieuw beurs- en congrescentrum op het terrein van het TT- 
circuit geprojecteerd, waarvan naar verwachting het bezoekersaantal de 
500.000 per jaar zal overschrijden. Op grond hiervan is deze activiteit m.e.r.- 
plichtig (Cat. C 10.1, Besluit m.e.r. 1994). Overeenkomstig het Besluit m.e.r. 
dient voor de vaststelling van het eerste ruimtelijke plan dat voorziet in de 
realisatie van m.e.r.(beoordelings)plichtige activiteiten i.c. Bestemmingsplan 
De Haar-West, een MER te worden opgesteld. 

'TT-circuit in historisch perspectief 
In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht, is het TT-Circuit Assen een 
bedrijf dat dagelijks wordt gebruikt voor een scala aan activiteiten (zie hoofd- 
stuk 4). Het is geen voorziening waar incidenteel grote motorwedstrijden en 
-trainingen plaatsvinden. De bij een breed publiek meest bekende circuit- 
activiteiten zijn de Grand Prix/TT, de Superbikes en het Truckstar-festival. 

De eerste TT werd op zaterdag 1 1 juli 1925 verreden op een 28,4 km lang 
circuit, gelegen tussen Rolde, Borger en Schoonloo. De tweede editie werd 
op een 16,5 km lange baan ten zuiden van Assen gereden, toen reeds "het 
Circuit van Drenthe" genoemd. De TT van 1954 was de laatste race op deze 
baan. Vanaf 1955 werd gereden op een vrijwel nieuw circuit, dat een lengte 
had van 7,7 km. Die baan vormt nog steeds de basis van het huidige circuit, 
al hebben er sindsdien de nodige aanpassingen plaatsgevonden. 

Wm-inrichting TT-circuit 
Tot 1992 werd het TT-circuit tijdelijk, d.w.z. tijdens wedstrijden en trainin- 
gen, en in feitelijke zin onttrokken aan het gebruik van de openbare weg. In 
1992 zijn de wegen behorende tot het TT-circuit voor alle verkeer afgesloten 
in opdracht van burgemeester en wethouders van Assen (B&W). Dit besluit 
tot afsluiting is genomen uit oogpunt van openbare orde en veiligheid en had 
een tijdelijk karakter, namelijk alleen als op het circuit 100 cc wegraces wer- 
den gehouden. Voorts heeft de gemeenteraad van Assen op 16  december 
1993 uitgesproken het TT-circuit een permanente status te willen geven. 

H 1280.AOIR027lHJUllP - 7 -  februari 2001 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestlTT-circuit 

HASKONING 
Ingenieurs- en 
Alchlteaenbureau 

BELEIDSKADER EN BESLUITVORMING 

Beleidskader 

in deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van relevante beleidsdocu- 
menten die bij de besluitvorming omtrent het voornemen een rol spelen. Er is 
hierbij onderscheid gemaakt naar gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid. 

Beleid aemeente Assen 

Het beleid en de voornemens van de gemeente Assen zijn verwoord in de 
volgende documenten: 
- Verkeersstructuurplan Assen ( 1 994); 
- Ontwikkelingsvisie 'Het Stadsbroek' (december 1 994); 
- Beheersvisie Witterveld ( 1 995); 
- Concept Masterplan Recreatieve Westrand Assen (1 995); 
- Structuurschets 'De Haar' (februari 1997); 
- Ontwerp Bestemmingsplan De Haar West (oktober 1998); 
- Milieubeleidsvisie 'Assen in balans' ( 1998); 
- Meerjarenuitvoeringsprogramma milieu 1 999-2002 inclusief milieupro- 

gramma 1999 (mei 1 999). 

Voor het plangebied zijn de volgende voornemens van belang: 
- In 1995 heeft de gemeenteraad van Assen besloten dat "het wenselijk is 

dat de ontwikkelingen van het TT-circuit, militair oefenterrein 'De Haar', 
het motorcrossen en andere belangen als natuur en landschap, de woon- 
omgeving en de noodzakelijke infrastructuur in het betroffen gebied op 
elkaar worden afgestemd en worden vertaald in een visie voor het hele 
gebied". Dit heeft in 1995 geresulteerd in het Concept Masterplan Recre- 
atieve Westrand Assen. Nadere uitwerking heeft plaatsgevonden in 
Structuurschets De Haar en de bestemmingsplannen De Haar-Oost en De 
Haar-West; 

- In de in december 1994 vastgestelde Ontwikkelingsvisie 'Het Stadsbroek' 
is onder meer voorgesteld een verbindingszone te maken tussen het 
Haarbosch, langs het Verkeerspark naar het Witterdiep; 

- In het kader van de bescherming en het beheer van Natuurmonument 
Witterveld zal het Witterveld aan de oost-, west- en zuidzijde worden 
voorzien van natuurlijke bufferstroken (Beheersvisie Witterveld, 1 995); - Het Witterdiep ten noordoosten van het TT-circuit zal van een 'techni- 
sche' ontwateringssloot worden heringericht en ontwikkeld tot een meer 
natuurlijke beek met natuurlijke beekbegeleidende vegetatie; 

- De doorgaande weg Assen-Laaghalerveen op het grensgebied tussen het 
TT-circuit en militair oefenterrein De Haar-Oost is recent voorzien van een 
aantakking op een nieuw te realiseren afrit vanaf de A28, een fietspad, 
betere verlichting en (andere) beplanting; - Het stimuleren van bezoeken van het TT-circuit per openbaar vervoer en 
de aanleg van een tweede entree ten oosten van het circuit teneinde ver- 
keerscongestie te voorkomen; 
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- In de Milieubeleidsvisie is aangegeven dat de gemeente Assen een 'locaal 
gebiedsgericht geluidbeleid' gaat ontwikkelen, waarin het saneren en 
voorkómen van geluidsoverlast centraal zal staan. 

Beleid ~rovincie Drenthe 

Het beleid van de provincie Drenthe is verwoord in de volgende documenten: 
- Beleidsplan toerisme en recreatie Drenthe Natuurlijk Actief (1 993); 
- Natuurbeleidsplan (1 993); 
- Plan van aanpak ROMMICL Drentsche AaIElperveld (1 994); 
- Beleidsnota motorrijden in Drenthe (oktober 1 994); 
- Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap Drentsche Aa (1 995); 
- Akoestisch onderzoek t.b.v. de zonevaststelling en de vergunningaan- 

vraag in het kader van de Wet milieubeheer voor het Circuit van Drenthe 
(dgmr raadgevende ingenieurs, 1 997); 

- Provinciaal Omgevingsplan (POP) Drenthe (1 998); 
- Ruilverkaveling Laaghalen, Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling 

Laaghalen (Voorontwerpplan MER, 1997). 

Voor het plangebied zijn de volgende aspecten en voornemens van belang: 
- In diverse provinciale plannen is het gebied rondom het TT-circuit aange- 

duid als concentratiegebied voor toerisme, recreatie en lawaaisporten; 
- In het beleidsplan toerisme en recreatie Drenthe Natuurlijk Actief wordt 

gesteld dat het wenselijk is het attractieniveau van het gebied Circuit van 
Drenthe en Verkeerspark te versterken vanuit toeristisch oogpunt; 

- In het Provinciaal Natuurbeleidsplan van Drenthe zijn het Witterveld, Hij- 
kerveld, Heuvingerzand, Witte Zand, Groote Zand en Geelbroek aangewe- 
zen als kerngebieden in de provinciale EHS. Daarnaast zijn verbindingszo- 
nes aangewezen tussen het Witterveld en het Hijkerveld en tussen het 
Hijkeweld en Geelbroek. In al deze gebieden wordt behoud, herstel en 
ontwikkeling van natuurwaarden nagestreefd (Provinciale Staten van 
Drenthe, 1992); 

- De Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap Drentsche Aa (Ministerie van 
LNV, 1995) is richtinggevend voor activiteiten in het betreffende gebied. 
In de Gebiedsvisie wordt gestreefd naar behoud van de aanwezige na- 
tuurwaarden enerzijds en herstel van aangetaste en ontwikkeling van 
nieuwe natuurwaarden anderzijds. In dit kader is het Witterveld aangewe- 
zen als kerngebied in de middenloop van de Drentse Aa, met hoge actu- 
ele ecologische en cultuurhistorische waarde, waar half-natuurlijke eco- 
systemen moeten worden ontwikkeld. Het Geelbroek is een kerngebied in 
de bovenloop waar ontwikkeling van grote begeleid-natuurlijke ecosyste- 
men plaatsvindt. Het Groote Zand en het Heuvingeweld worden ontwik- 
keld tot een groter. complex multifunctioneel bos. Het Witte Zand zal een 
relatief kleinschalig landbouwgebied worden; 

- Het voorontwerpplan Milieueffectrapport Ruilverkaveling Laaghalen be- 
schrijft de doelstellingen van de Landinrichtingscommissie Laaghalen op 
het gebied van landbouw, natuur, landschap en milieu. De beschrijving 
van deze onderdelen vindt meer in detail plaats in hoofdstuk 6 van dit 
MER. Belangrijke punten zijn de voorgestelde maatregelen voor de verbe- 
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tering van de waterhuishouding en de inrichting van de betrokken natuur- 
gebieden; - GS hebben op 22 januari 1998 een (geluid)saneringsprogramma vastge- 
steld voor het TT-circuit. Ofschoon het een saneringsprogramma voor het 
bestaande circuit betreft, zal in de nog aan te vragen milieuvergunning 
voor de modernisering van het circuit moeten worden aangegeven of de 
geluidmaatregelen als ALARA (As Low As Reasonably Achievable) kun- 
nen worden aangemerkt; 

- Het stroomgebied van de Drentsche Aa, waaronder het Witterdiep is in 
het POP aaigewezen als grondwaterbeschermingsgebied; in grondwater- 
beschermingsgebieden worden activiteiten die diffuse enlof puntveront- 
reiniging teweeg kunnen brengen, geweerd. Waar mogelijk wordt de be- 
staande situatie verbeterd; 

- Het Witterveld is aangewezen als Beschermd Natuurmonument onder de 
Natuurbeschermingswet. In het provinciale natuur- en milieubeleid is het 
Witterveld aangemerkt als ecologische hoofdstructuur-natuurgebied met 
een primaire natuurfunctie respectievelijk milieubeschermingsgebied voor 
vermesting, verzuring, verdroging en fysische verstoring; 

- In het POP is het beleid verwoord ten aanzien van recreatie en toerisme. 
Het POP gaat o.a. uit van het streven naar een ruimtelijke bundeling van 
geluidshinder opleverende recreatievormen. Het beleid is er op gericht dat 
';n de provincie ten hoogste drie regionale lawaaisportcentra aanwezig 
zijn, namelijk te Assen, Roden en Emmen. De provincie .stelt zich achter 
de plannen voor modernisering van het TT circuit onder de voorwaarde 
dat deze passen binnen de vigerende wetgeving. 

Een gebied dat van algemeen belang is uit een oogpunt van natuurschoon en om zijn natuurwetenschap- 
pelijke betekenis is een natuurmonument in de zin van artikel 1, onderdeel b, van de Natuurbescher- 
mingswet, en kan als zodanig worden aangewezen door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. Bij deze aanwijzing gaat per gebied een besluit, waarin wordt beschreven waaruit de bijzondere 
waarden van het gebied bestaan die beschermd dienen te worden. 

L 

Het Witterveld is in 1991 aangewezen als beschermd natuurmonument. De waarden van het gebied 
liggen volgens het besluit zowel in de geologische, geomorfologische en hydrologische omstandigheden 
els in de daaruit voortvloeiende verscheidenheid aan levensgemeenschappen, waarvan ook zeldzame 
planten- en diersoorten uitmaken. Daarbij worden onder andere vogels, amfibieén en reptielen met name 
genoemd. 
Voorts wordt gesteld dat onder de wezenlijke kenmerken van het natuurmonument 'niet alleen moeten 
worden begrepen de hiervoor genoemde biologische waarden en het natuurschoon, maar ook de voor de 
fauna noodzakelijke rust, de voor hoogveengebien kenmerkende geologische en geomorfologische 
structuur, de hydrologie en de waarde voor het archeologisch en paleo-ecologisch onderzoek' (citaat). 

I Voor activiteiten die de natuurlijke waarden in een beschermd natuurmonument nadelig kunnen beïn- 
vloeden dient een ontheffing te worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Hiervoor zijn speciale 
formuliren (FEF27b) beschikbaar bij Laser Roermond. I 
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In het plan van aanpak ROMIWCL Drentsche AaIElperveld is een tweetal 
relevante projecten opgenomen, te weten: 

project afronding en buffering Witterveld. Doel is de bescherming van 
het Witterveld tegen verdroging en eutrofiëring en optimalisering van 
de biotoop voor flora en fauna. De gewenste maatregelen zijn de ver- 
werving van gronden langs het Witterveld ten behoeve van de afron- 
ding en buffering, terugdringing van de ontwatering, verschraling en 
begrazings- of maaibeheer; 
Project Natuurontwikkeling langs Anreper- en Witterdiep. Doel is de 
natuurontwikkeling langs het Witterdiep en herkenbare landschappelij- 
ke inpassing van het Witterdiep in het militair oefenterrein. 

Riiksbeleid 

Het rijksbeleid is verwoord in: 
- Natuurbeleidsplan, regeringsbeslissing (LNV, 1 990); - Vierde Nota op de ruimtelijke ordening (VROM, 1990); 
- Meerjarenprogramma Natuur en Landschap 1992-1 996 (LNV, 1991 ); 
- Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening extra, Vinex (VROM, 1991 ); 
- Structuurschema Militaire Oefenterreinen, SMT, (Defensie en VROM, 

1981 -1 985); 
- Structuurschema Groene Ruimte (LNV en VROM, 1993); 
- Partiële herziening van het Structuurschema Militaire Oefenterreinen, 

deel I: Ontwerp planologische kernbeslissing (Defensie en VROM, 
2 mei 1 994); - Ministerie van Defensie, MER oefenterrein De Haar (augustus 1995); 

- Besluit van 7 mei 1999, houdende wijziging van het Besluit milieueffect- 
rapportage 1994 alsmede uitvoering van artikel 2, derde lid, van de Tra- 
c6wet (Staatsblad 1999, 224). 

Voor het plangebied zijn de volgende aspecten en voornemens van belang: - In de Vierde Nota over de Ruimtelijke ordening extra (1 99 1 ) en het Struc- 
tuurschema Groene Ruimte (1993) is als beleid voor het Witterveld en 
omgeving de koers 'mozaïek van landbouw en andere functies' (bruine 
koers) aangegeven. Het beleid van de ruimtelijke ordening, water en mili- 
eu (ROM) en de versterking van de kwaliteit en samenhang tussen land- 
bouw, recreatie, waterhuishouding, bosbouw, natuur, cultuurhistorie, ar- 
cheologie en landschap (WCL) dient in dit gebied op elkaar afgestemd te 
zijn of worden. Prioriteitsgebied binnen deze koers is het ROM-WCL- 
gebied Witterveld en directe omgeving; 

- In het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT, 1980) staat het inrich- 
ten van een eenheidsoefenterrein (EOT) in het gebied De 
HaarILaaghalerveen ter grootte van 250 ha aangegeven. In de Partiële 
herziening van het SMT (1 994) is vastgelegd dat er een oefenterrein van 
450 ha voor de Lucht Mobiele Brigade moet worden gerealiseerd. De rea- 
lisatie van het oefenterrein is opgenomen in het Bestemmingsplan De 
Haar-Oost. Het Bestemmingsplan is goedgekeurd door GS; 

- Het Natuurbeleidsplan (1 990) vermeldt als hoofddoelstelling 'duurzame 
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelij- 
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ke waarden', in het bijzonder binnen de ecologische hoofdstructuur be- 
staande uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en (ecologische) 
verbindingszones. In het Natuurbeleidsplan zijn vanuit het Witterveld 
twee verbindingszones aangewezen, namelijk naar het zuiden (Hijkerveld 
e.o.) en naar het westen (Fochteloërveen); 

- In het Meerjarenprogramma Natuur en Landschap (1 991) is aangegeven 
dat het Witterveld deel uitmaakt van een natuurkerngebied en wordt ge- 
kenmerkt door het voorkomen van het in (interhationaal opzicht belang- 
rijk, duurzaam te behouden ecosysteem hoogveen; 

- Volgens het Structuurschema Groene Ruimte zijn de volgende gebieden 
kerngebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS): Witterveld, Hijker- 
veld, Heuvingerzand, Witte Zand, Groote Zand, Geelbroek (Ministeries 
van LNV & VROM, 1992). Natuurontwikkelingsgebieden komen in de 
omgeving van het plangebied niet voor. Binnen het studiegebied is een 
verbindingszone van de EHS aangegeven tussen het Witterveld en het 
Hijkerveld. 

Structuurschema Groene Ruimte (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 1995) 

De toepassing van de kschermingsformule uit het SGR voor de kerngebieden en de natuurontwikke- 
lingsgebieden vindt plaats volgens een stappenschema, waarin drie stappen centraal staan: 
1. Is er sprake van aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden, of (in geval van nog niet gerea- 

liseerde natuurontwikkelingsgebieden) van het onomkeerbaar verloren gaan van ontwikkelingsmo- 
gelijkheden? Zo nee, activiteit toegestaan. Zo ja, door naar 2. 

2. Is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang? Zo nee, activiteit niet toegestaan. Zo 
ja, door naar 3. 

3. Kan de activiteit elders of op een andere manier worden gerealiseerd? Zo ja, activiteit niet toege- 
staan. Zo nee, dan activiteit toegestaan mits er wordt gecompenseerd voor de aanwijsbare schade 
die na mitigatie optreedt. 

Indien er gecompenseerd moet worden, treedt het Compensatiebeginsel in werking. Compensatie dient 
zodanig te worden toegepast dat geen netto verlies van natuur optreedt. Hiertoe worden drie stappen 
doorlopen: 
1. Landschappelijke inpassing en mitigatie; 
2. Compensatie van de oppervlakte met directe effecten (kwantiteitsverlies); 
3. Compensatie van het kwalieitsverlies. 

Het Winerveld is aangewezen als kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en valt dus onder 
de beschermingdormule van het SGR. Dit betekent dat de beschermingsformule moet worden toega 
past indien de natuur in het gebied enlof de relaties met andere natuurgebieden op welke manier dan 
ook worden aangetast. 

- Het Witterveld is aangewezen als Beschermd Natuurmonument onder de 
Natuurbeschermingswet. De aanwijzing van het Witterveld tot beschermd 
natuurmonument betekent volgens artikel 12 van de Natuurbescher- 
mingswet dat het verboden is om zonder vergunning handelingen te ver- 
richten die buiten het natuurmonument plaatsvinden en schadelijk zijn 
voor de natuurwetenschappelijke waarden van het natuurmonument. 
Hierbij moet met name worden gedacht aan handelingen die de water- 
huishouding beïnvloeden, handelingen die geluidoverlast tot gevolg heb- 
ben en verstoring van rust door betreding (Witteveen + Bos, 1995). 
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Internationaal beleid 

Met betrekking tot het internationale natuurbeschermingsbeleid zijn twee 
beleidskaders van belang: de EU-Vogelrichtlijn en de EU-Habitatrichtlijn. De 
Vogelrichtlijn heeft betrekking op de bescherming van alle natuurlijk in het wild 
levende vogelsoorten en in het bijzonder van de leefgebieden van bedreigde en 
kwetsbare vogelsoorten. De Habitatrichtlijn is een vergelijkbare richtlijn, maar 
richt zich op de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna. Nederland heeft voor beide richtlijnen gebieden aangewezen die be- 
schermd moeten worden. Daarnaast zijn soortenlijsten voor beschermde flora 
en fauna opgesteld. 

In de omgeving van het studiegebied zijn geen gebieden aangewezen onder 
de Vogelrichtlijn. Tevens komen in het gebied geen door de Vogelrichtlijn be- 
schermde soorten voor. 

Het Witterveld is aangewezen als beschermd natuurgebied onder de Habita- 
trichtlijn. De consequentie hiervan is dat er passende maatregelen getroffen 
moeten worden om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de natuurlijke habi- 
tats en de habitats van beschermde soorten in het Witterveld niet verslech- 
tert en dat er geen storende factoren optreden. De bufferzone tussen Witter- 
veld en TT-circuit, zoals opgenomen in ontwerp Bestemmingsplan De Haar- 
West, is daarom als natuurgebied bestemd. Plannen en projecten mogen 
slechts worden uitgevoerd nadat met zekerheid is vastgesteld dat de natuur- 
lijke kenmerken van het betroffen gebied niet worden aangetast. Indien een 
plan of project negatieve gevolgen heeft voor het betrokken gebied, maar bij 
ontstentenis van alternatieve oplossingen en om dwingende redenen van 
groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische 
aard, toch moet worden gerealiseerd, moeten compenserende maatregelen 
worden genomen. 

1 Habbtdchtüjn ('Richtlijn 92143lEEû van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna') 

De beschermingsformule van de Habitatrichtlijn wordt beschreven in Artikel 6, lid 2 t lm 4 van deze 
richtlijn. Ciaat: 

'Artikel 6 
2. De Lid-Staten treffen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwaiieit van de natuurlijke 
habiiats en de habiiats van soorten in de speciale beschermingszones niet verslechtert en er geen sto- 
rende factoren optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen voor zover die factoren, 
gelet op de doelstellingen van deze richtlijn een significant effect zouden kunnen hebben. 

Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, 

maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 

voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening 

houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoorde- 

ling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoeg- 

de nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of projact nadat zij de zekerheid hebben ver- 

kregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in 

voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden. 
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4. Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor 
het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar 
belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, 
neemt de Lid-Staat alle nodige compemmnde maatregelen om te waarborgen dat de algehele samen- 
hang van Natura 2000 bewaard Mijh. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen 
compenserende maatregelen. 
Wanneer het betrokken gebied een gebied met een prioritair type natuurlijke habitat enlof een prioritaire 
soort is, kunnen alleen argumenten de verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare 
veiligheid of met voor het milieu wezenlijke gunstige effecten dan wel, na advies van de Commissie, 
andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden aangevoerd.' 

De Habitatrichtlijn is formeel nog niet van kracht in Nederland, maar zal dat binnenkort wel worden. 

Genomen besluiten 

De volgende relevante besluiten zijn reeds genomen: 
Vaststelling Structuurschets De Haar (20-02-97); 
Verlening oprichtingsvergunning (Wm) voor TT-circuit (22-1 0-97); 
Vaststelling Provinciaal Omgevingsplan (1 6-1 2-98); 
Schorsings- en vernietigingsbesluit oprichtingsvergunning TT-circuit door 
RvS met instandhouding van rechtsgevolgen tot 1 januari 2001 ; 
Vaststelling Bestemmingsplan De Haar-Oost (25-05-99); 
Vaststelling Startnotitie De Haar-WestííT-circuit door gemeenteraad van 
Assen (21 -1 0-99); 
Delegatiebesluit van de gemeenteraad van Assen van 21 oktober 1999 
waarbij de bevoegdheden, zoals genoemd in de Wm, met inachtneming 
van artikel 7.1 9, zijn overgedragen aan B&W van Assen; 
Vaststelling richtlijnen MER De Haar-West/TT-circuit door de gemeente 
Assen op 16 maart 2000 en door GS van Drenthe op 14 maart 2000; 
Vastelling Aanvulling Startnotitie m.e.r. De Haar-WestíiT-circuit door 
gemeente Assen op 19 mei 2000 en op 30 mei 2000 door GS van Dren- 
t he; 
Vaststelling richtlijnen voor aanvulling Startnotitie MER De Haar-WestíiT- 
circuit op 19 oktober 2000 door gemeente Assen en op 20 oktober 2000 
door GS van Drenthe; 
Uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State d.d. 1 april 1999 dat de inrichting mag worden opgericht 
en in werking mag zijn overeenkomstig de vergunningaanvraag van okto- 
ber 1997 tot een nieuwe Wm-vergunning in werking treedt, doch uiterlijk 
tot 1 januari 2001 : 
Uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (1 99901 16611) van 30 mei 2000 in het beroep tegen de 
door de minister van VROM op 14 augustus 1998 vastgestelde MTG's. 
Het beroep is ongegrond verklaard; 
Voorlopige uitspraak van de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht- 
spraak van de Raad van State d.d. 9 juni 2000 inzake het verzoek om 
een voorlopige voorziening tegen het besluit van GS over het Bestem- 
mingsplan De Haar Oost door GS van Drenthe op 21 december 1999. 
Het verzoek is afgewezen; 
Gedeputeerde Staten hebben 19 december 2000 besloten om de activi- 
teiten van het Circuit van Drenthe te gedogen tot uiterlijk 1 januari 2002. 
Gedoogd worden de activiteiten zoals deze in de vergunningaanvraag van 
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13 maart 1997 zijn aangegeven. Gedoogd wordt onder voorwaarden. De- 
ze voorwaarden komen overeen met de voorschriften zoals deze zijn ver- 
bonden aan het (vernietigde) besluit van Gedeputeerde Staten van 22 ok- 
tober 1997. Het gedoogbesluit zal vervallen indien: 
* niet voor 1 juni 2001 een ontvankelijke vergunningaanvraag is inge- 

diend; 
* niet voor 1 januari 2002 is beslist op de vergunningaanvraag van het 

Circuit van Drenthe; 
* het besluit op de vergunningaanvraag van kracht is. 

Te nemen besluiten 

De volgende besluiten dienen te worden genomen: 
- Vaststelling Bestemmingsplan De Haar-West (gemeente Assen); 
- Verlening Wm-vergunning TT-circuit (provincie Drenthe). 

M.e.r. procedure 

In de m.e.r.-procedure worden de volgende stappen onderscheiden. 

I .  Voorfase en start van de procedure 
Stichting Circuit van Drenthe heeft op 16 september 1999 als initiatief- 
nemer de Startnotitie ingediend bij de gemeenteraad van Assen, het co- 
ordinerend bevoegd gezag. Daarmee is deze m.e.r. procedure formeel van 
start gegaan. Bij besluit van 21 oktober 1999 heeft de gemeenteraad van 
Assen ingestemd met de Startnotitie. De Startnotitie is op 10 november 
1999 gepubliceerd en gedurende vier weken ter inzage gelegd. Vooraf 
heeft overleg plaatsgevonden tussen initiatiefnemer en bevoegd gezag. 
Op 8 mei 2000 heeft de initiatiefnemer een aanvulling op de Startnotitie 
ingediend naar aanleiding van een verzoek grootschalige publieksevene- 
menten te organiseren op het terrein van het TT-circuit. De aanvulling 
Startnotitie heeft vier weken ter inzage gelegen. De gemeente Assen en 
GS van Drenthe hebben met de aanvulling ingestemd op 19 mei respec- 
tievelijk 30 mei 2000. 

2. Vooroverleg, advies en inspraak 
De wettelijke adviseurs en de Cmer zijn in de gelegenheid gesteld een ad- 
vies uit te brengen over de inhoud van de richtlijnen voor het op te stellen 
MER. De Cmer heeft een locatiebezoek gebracht op 8 december 1999 en 
haar advies voor de richtlijnen is bekend gemaakt op 25 januari 2000. 
Eenzelfde procedure is gevolgd voor de aanvulling Startnotitie. Het advies 
voor de richtlijnen op de aanvulling Startnotitie van de Cmer is op 14 au- 
gustus 2000 bekend gemaakt. 

3. Opstellen richtlJnen 
De bevoegde gezagen stellen de richtlijnen vast, op basis van de adviezen 
van de wettelijke adviseurs, de Cmer en de inspraakreacties. De gemeen- 
teraad van Assen heeft de richtlijnen vastgesteld op 16 maart 2000 en 
GS van Drenthe op 14 maart 2000. 

H 1280.AOIR027lHJUllP - 20 - februari 2001 



HASKONING 
Ingenieurs- en 
Architectenbureau 

Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestllT-circuit 

De richtlijnen voor de aanvulling op de Startnotitie zijn vastgesteld op 19 
oktober 2000 door de gemeenteraad van Assen en op 20 oktober 2000 
door GS van Drenthe. 

4. Opstellen MER 
Het MER wordt opgesteld door de initiatiefnemerk) op basis van de richt- 
lijnen. 

5. Aanvaardbaarheidsbeoordeling 
Het bevoegd gezag bepaalt of het MER voldoet aan de richtlijnen voordat 
het wordt bekend gemaakt. In principe betekent dit dat wordt beoordeeld 
of het MER voldoende informatie bevat voor de besluitvorming en in 
overeenstemming is met de richtlijnen. 

6. Advisering, inspraak en toetsing door de Cmer 
Het MER wordt vervolgens bekend gemaakt, samen met het ontwerp- 
Bestemmingsplan de Haar-West en de Wm-vergunningaanvraag voor het 
TT-circuit. Het MER, het ontwerp-bestemmingsplan en de Wm- 
vergunningaanvraag worden gedurende vier weken ter visie gelegd. Het 
gemeentebestuur van Assen, het coördinerend bevoegd gezag, organi- 
seert een hoorzitting waar een ieder een (mondelinge) zienswijze op het 
MER en het ontwerpBestemmingsplan kan geven. Binnen de termijn van 
de ter inzage legging geven de wettelijke adviseurs en de overige inspre- 
kers hun schriftelijke reactie op het MER en de ontwerp-besluiten. GS 
doen hetzelfde met betrekking tot de Wm-vergunning. 

7. Toetsingsadvies Cmer 
De Cmer brengt een toetsingsadvies uit aan de bevoegde gezagen binnen 
uiterlijk vijf weken na de termijn van de ter inzage legging. In dit advies 
worden tevens de zienswijzen op het MER en de vergunningaanvragen 
verwerkt. 

8. Besluitvorming 
Na ontvangst van het advies van de Cmer kunnen de gemeenteraad van 
Assen respectievelijk GS van Drenthe binnen de daarvoor geldende wet- 
telijke termijnen separate besluiten nemen over het ontwerp Bestem- 
mingsplan De Haar-West en de Wm-vergunningaanvraag. 

9. Evaluatie milieugevolgen 
Bij het besluit bepaalt het bevoegd gezag welke, op welke wijze en wan- 
neer de voorspelde gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activi- 
teit dienen te worden onderzocht. 
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VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

De voorgenomen activiteit wordt beschreven in de paragrafen 4.1 tot en met 
4.4 aan de hand van de vier onderscheiden bouwstenen: 
- De modernisering van het TT-circuit; - De realisatie van een nieuw regionaal motorcrossterrein Ossebroeken; 
- De realisatie van een nieuw beurs- en congrescentrum; 
- De uitbreiding van Verkeerspark Assen met dagrecreatieve voorzieningen. 

Een vijfde activiteit betreft het organiseren van grootschalige publieksevene- 
menten op het TT-circuit. Deze activiteit staat los van de reguliere motor- en 
autospottevenementen. 

Het uitklapvel in bijlage I geeft een overzicht van de voorgenomen activiteit, 
de belangrijkste onderdelen of sub-activiteiten en de alternatieven respectie- 
velijk varianten daarvoor. 

In schema 4.1 wordt de systematiek aangegeven hoe de alternatieven en 
varianten onderling worden vergeleken. 

Bestaande t o e  
stand van het 
milieu en auto- 
nome ontwikke 
ling 

Voorgenomen 
activiteit 

alternatieven m 

Mitigerende en Vergelijking Meest milieu- 
compenserende milieu-effecten vriendelijke al- 

I I ternatief I 

Vergelijking 
milieu-eff ecten Voorkeursalter- 

en overige natief 

Schema 4.1 : Systematische vergelijking alternatieven en varianten 

Hoofdactiviteiten TT-circuit 

De bestaande en in de toekomst te handhaven motor- en autospottactivitei- 
ten op het TT-circuit zijn op te splitsen in een vijftal categorieën of typen 
(type 1 tot en met 5). Daarbij geldt geluid als voornaamste discriminerende 
factor. De grootschalige publieksevenementen zijn als type O benoemd. Een 
beschrijving van deze publieksevenementen is opgenomen in paragraaf 
4.1.8. 
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In tabel 4.1 .l worden de verschillende type activiteiten op het TT-circuit 
aangegeven. Hierbij is tevens aangegeven het aantal dagen per jaar dat het 
betreffende type activiteit plaatsvindt. 

Tabel 4.1 .l : Indeling van type activiteiten op het TT-circuit 

CATEGORIE REPRESENTATIEF VOOR DIT TYPE 

Type O 

DAGEN 

Grootschalige publieksevenementen 

Type 1 

PER JAAR 

Grote evenementen waarvoor de Grand Prix/lT als representatief 
voor dit type is te beschouwen 

I Type 2 
I 

I NK-wedstrijden en akoestisch vergelijkbare evenementen. Dit zijn de ( 27 I 
I voor de geluidbelasting representatieve evenementen voor het cir-l 

I I 
Type 4 I Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende auto's en andere voor1 145 I 
Type 3 

I I de geluidsbelasting van de omgeving minder relevante activiteiten I I 

cuit 
Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende motoren en akoes- 
tisch vergdijkbare evenementen 

Gebruik van het TT-circuit 

65 

Type 5 

In onderstaande tabel 4.1.2 is het gebruik van het circuit aangegeven voor 
de verschillende activiteiten. Hierbij is onderscheid gemaakt in de delen van 
de baan die voor de typen activiteiten worden gebruikt. Tevens is het huidige 
gebruik aangegeven. 

Tabel 4.1.2: Gebruiksdagen TT-circuit in de huidige situatie en in de voor- 
genomen activiteit 

Evenementen die voor de geluidsbelasting van de omgeving niet 
relevant zijn, zoals wieler- en skeelerwedstrijden 

Het gebruik van de testweg vindt gelijktijdig plaats met het gebruik van het gehele circuit, 
de Strubbenbaan of de Mandeveenbaan. Di gebruik leidt dus niet tot een toename van het 
aantal gebruiksdagen van het circuit. De testweg wordt uitsluitend ingezet voor rijvaardig- 
heidstrainingen met gekentekende auto's (nooit meer dan vier auto's gelijktijdig) 

onbeperkt 
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Modernisering TT-circuit 

De modernisering van het TT-circuit betreft aanpassingen aan de baan zelf, 
de accommodaties en de infrastructuur. Daarnaast zullen milieubeschermen- 
de voorzieningen en maatregelen worden getroffen. De basis voor de uitwer- 
king van de moderniseringsplannen is opgenomen in het beleidsplan "op weg 
naar pole-position" uit 1995 en Structuurschets 'De Haar' van februari 1997. 

Uit dit beleidsplan zijn de volgende actiepunten overgenomen, die voor een 
deel al zijn geëffectueerd. In tabel 4.1.3 is aangegeven welke onderdelen 
reeds zijn gerealiseerd en welke onderdelen nog zullen worden gerealiseerd. 

De moderniseringsplannen zijn in figuur 4.1 .l weergegeven. In tabel 4.1.3 
zijn onderdelen opgenomen die het meest van belang zijn voor de milieu- 
effecten. 

Tabel 4.1.3: Gerealiseerde en geplande aanpassingen circuit 

ONDERDEEL BETREFT PLANNING STATUS 

1. Circuit a. Verleggen van de baan; 2001 -2002 Zeker 

b. Inkorten Noordlus; 2003-2005 Onzeker 

I I c. Aanpassing zuidlus. 1 2001-2002 I Zeker 

3. Pitstraat en pit- a. Verbreding pitstraat; Gerealiseerd - 
boxen b. Verplaatsing (36) pitboxen in zuidoostelijke 

richting met als bovenbouw kantoorruimte 

I en perscentrum; I 
c. Vergroting pitboxen 

4. Technocenter Bouw van nieuw Technocenter in verlengde Gerealiseerd - 
van de pitboxen 

5. Tankstation Verplaatsing van tankstation naar nieuwe loca- 200 1-2002 Zeker 

tie 

6. Gebouw TD Het voormalig technocenter zal worden ver- 2001-2002 Zeker 

plaatst en dienst doen als nieuw onderkomen 

voor de Technische Dienst. 

7. Wasplaats Nabij het nieuwe TD gebouw zal een wasplaats 2001-2002 Zeker 

voor eigen materieel worden gerealiseerd. De 

vloer van de wasplaats zal vloeistofdicht wor- 

den uitgevoerd. Tevens zal een oliewaterslib- 

afscheider worden aangelegd. 

8. Race-control Nieuwe Race-control geïntegreerd met nieuwe Gerealiseerd - 
pitboxen 

9. Medisch Centrum Verplaatsing medisch centrum naar Renners- Gerealiseerd - 
kwartier I 

10. VIP-rooms en Nieuwbouw van VIP-rooms en restaurant langs Gerealiseerd - 
restaurant 1 de GT-bocht I 
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11. Tribunes 

12. Taluds 

13. Parkeerplaatsen 

14. Hoofdgebouw 

15. Generatorge- 
bouw 

16. Tunnel 

dienst doet als geluidsscherm 

STATUS 

Onzeker 

Onzeker 

Onzeker 

zeker 
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Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestlTT-circuit 

Aan~assina van het trac6 van het circuit 

Het t r a d  van het circuit zal als volgt worden aangepast. In de eerste plaats 
zullen nieuwe veiligheidseisen in het baanontwerp worden verwerkt. Belang- 
rijkste wijzigingen in dit verband zijn: 

De verbreding van het baanvlak, de verkanting (de hellingshoek in de 
bochten) en de verkorting van de baanlengte van thans 6.049 meter naar 
5.1 00  meter; 
Het baantracd aan de zuidoostkant krijgt een aantrekkelijker beloop, 
waarbij als randvoorwaarde wordt gehanteerd dat de geluidproductie in 
de nieuwe situatie niet zal toenemen ten opzichte van de door de minister 
van VROM vastgestelde Maximaal Toelaatbare Grenswaarden (MTG's, zie 
paragraaf 6.3.1 1; 
De inkorting van de noordlus; 
De aanleg van een dwarsverbinding, waardoor de baan bij kleinere eve- 
nementen in twee delen kan worden gesplitst. 

Vernieuwina van de accommodaties 

De vernieuwing bevat onder meer de bouw van een nieuwe hoofdtribune, 
een 600 meter lange, overdekte zittribune die tevens als geluidscherm fun- 
geert, een nieuw rennerskwartier met pitboxen en een verbetering van de 
VIP-ruimten annex Hospitality-ruimten. 

Aan~assina van de infrastructuur 

De huidige ingang wordt verdubbeld. Het nieuw te realiseren beurs- en con- 
grescentrum is geprojecteerd in de bestaande noordlus. De aan te leggen 
parkeerfaciliteiten kunnen dan gezamenlijk worden benut voor activiteiten op 
het circuit en in het beurs- en congrescentrum. 

Bij de grote motorsportevenementen op het TT-circuit, te weten de Grand- 
PrixITT en de Superbikes, zal enkele keren per jaar de helikopterlandings- 
plaats van het oefenterrein De Haar als parkeerlocatie gebruikt kunnen wor- 
den. Hierover bestaat overeenstemming met het ministerie van Defensie. Bij 
de aanleg van het oefenterrein is voorzien in de realisatie van goede ontslui- 
ting van deze tijdelijke parkeerlocaties en wordt rekening gehouden met ade- 
quate verbindingsmogelijkheden van deze locaties met het TT-circuit. 

Milieubeschermende voorzieninqen 

Stichting Circuit van Drenthe hanteert een Bedrijfsmilieuplan voor het TT- 
circuit. In dat plan en. het daaraan gekoppelde milieuprogramma zijn de be- 
staande en geplande milieumaatregelen beschreven. Het gaat daarbij om 
maatregelen en voorzieningen ter voorkoming, beperking en bescherming van 
verontreiniging en aantasting van bodem en grondwater, oppervlaktewater, 
geluid en lucht. Het Bedrijfsmilieuplan gaat deel uitmaken van een te hante- 
ren Milieuzorgsysteem conform IS0 14001. De Stichting Circuit van Drenthe 
streeft ernaar het Milieuzorgsysteem binnen een aantal jaren in te voeren. De 
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onderdelen van het Bedrijfsmilieuplan en het milieuprogramma omvatten het 
volgende per milieucomponent: 

Bodem en grondwater 
- Er is een beheers- preventie- en instructieplan bodembescherming en een 

calamiteitenplan; 
- Opslag gevaarlijke (ahabtoffen vindt plaats conform CPR 15-1 ; 
- Aanleg tankstation conform Besluit tankstations milieubeheer; 
- Gebruik absorptiemiddelen (milieumatjes) en lekbakken bij onderhouds- en 

race-activiteiten; 
- Opslag (bedrijfs)afvalstoffen gescheiden en in vloeistofdichte en afsluit- 

bare containers; 
- Wasactiviteiten verplaatsen bij externe wasstraat buiten de inrichting; 
- Instructie circuit-gebruikers, inspecties, audits, periodieke bemonstering 

en analyse peilbuizen. 

Oppervlakte water 
- Gebruik olie/benzine/vet-afscheiders, slibvangput en persleiding voor de 

afvoer van bedrijfsafvalwater; 
- In het kader van het Calamiteitenplan wordt aan de baanpostleiders in- 

structie gegeven en worden absorptiematerialen ter beschikking gesteld; 
- Op het TT-circuit wordt jaarlijks gemiddeld 20.000 m3 aan afvalwater via 

de persleiding afgevoerd naar de rioolwatenuiveringsinstallatie (rwzi). Het 
betreft hier huishoudelijk afvalwater, hemelwater afkomstig van het be- 
staande rennerskwartier en overig bedrijfsafvalwater (lozingen teams op 
lozingspunten rennerskwartier). Daarnaast wordt geschat dat jaarlijks on- 
geveer 45.400 m3 schoon hemelwater van de baan via de sloten en 
greppels rond de baan naar oppervlaktewater wordt afgevoerd. Ter voor- 
koming van verontreiniging van oppervlaktewater beschikken de baan- 
postleiders over (abs0rptie)middelen. 

Geluid 
- Geluidreductie: realisatie nieuwe hoofdtribune (236 meter) als integraal 

onderdeel van het geluidsscherm (voltooid); 
- Geluidreductie: realisatie aarden wal langs westzijde van de baan (indien 

noodzakelijk); 
- Geluidbeheersing: geluidmeetapparatuur per motor/auto; 
- Geluidbeheersing: geluidmeetpalen, individuele registratie. 

Lucht 
- Luchtverontreiniging: realisatie dampretoursysteem bij tankstation, zodat 

het merendeel van de vluchtige benzinedampen die bij het vullen van de 
ondergrondse opslagtanks en bij het afvullen van de brandstoftanks van 
motorvoertuigen worden opgevangen en retour worden gevoerd. 

Grootschaliae ~ublieksevenementen 

Grootschalige publieksevenementen kunnen bestaan uit een breed scala van 
activiteiten zoals muziekevenementen (popconcerten, samenzang), manifes- 
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taties, etc. Voor de beschrijving van de activiteit wordt uitgegaan van groot- 
schalige muziekevenementen. De reden hiertoe is dat dit soort evenementen 
de grootste effecten geven, met name op het gebied van geluid. 

Typen muziekevenementen 
Voor de muziekevenementen worden twee typen onderscheiden, eendaagse 
evenementen en meerdaagse evenementen. Bij de eendaagse evenementen 
wordt uitgegaan van een muziekuitvoering in de open lucht gedurende de 
dag- enlof avondperiode; voor het aantal bezoekers wordt uitgegaan van 
50.000. Voor de meerdaagse evenementen wordt uitgegaan van een drie- 
daags evenement met maximaal 50.000 bezoekers per dag en 60.000 be- 
zoekers in totaal. 

In dit MER wordt uitgegaan van gegevens over andere muziekevenementen 
die elders in Nederland worden gehouden. Als referentie voor een eendaags 
muziekevenement geldt een concert zoals in juli 2000 in Groningen is geor- 
ganiseerd (Tina Turner). Een voorbeeld van een driedaags muziekevenement 
is het Lowlands festival. Dit festival wordt jaarlijks gehouden op het evene- 
mententerrein Walibi Flevo in Biddinghuizen. Lowlands is een meerdaags jon- 
gerenfestival waarbij meerdere overdekte podia worden gebruikt. Naast mu- 
ziek wordt tevens aandacht besteed aan theater, film en beeldende kunst. 
Voor een meerdaags evenement wordt uitgegaan van 50.000 bezoekers per 
dag. In 1999 trok het Lowlands festival in totaal 55.000 bezoekers, waarvan 
er per dag maximaal 50.000 aanwezig waren, aldus informatie van 
LOC7000, organisator van het Lowlands-Festival. 

Ruimtebehoefte en locatie 
Voor de organisatie van een meerdaags muziekevenement wordt uitgegaan 
van een ruimtebehoefte van 120 hectare, bestaande uit: 
- 25 ha festivalterrein; 
- 50 ha kampeerterrein; 
- 25 ha parkeerterrein; 
- 20 ha voor logistiek en overige faciliteiten. 

Voor de locatie van het festivalterrein wordt voorlopig uitgegaan van het 
middenterrein van het TT-circuit (Rennerskwartier-variant). De bezoekers 
staan in deze situatie ten zuiden van het podium. Tijdens een meerdaags fes- 
tival zijn meerdere podia in gebruik, verspreid over het middenterrein. In 
hoofdstuk 5 zijn twee varianten beschouwd voor de inrichting van het festi- 
valterrein. 

njdstip 
De organisatie van het meerdaagse evenement is in beginsel gepland in het 
tweede weekend van juni of in het derde weekend van augustus. Deze keuze 
is enerzijds ingegeven door de voor dit evenement benodigde op- en afbouw- 
tijd in combinatie met de activiteitenkalender van het TT-circuit. Anderzijds is 
bij deze keuze ook bewust rekening gehouden met feest- en vakantieperio- 
den zoals HemelvaartIPinksteren en de grote zomervakantie (half juli - half 
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augustus), perioden waarin een bepaalde mate van rust in de omgeving 
wordt gewaardeerd en gewaarborgd. 

Verkeersa fwikkeling en recreatie 
De verkeersafwikkeling geschiedt op een vergelijkbare wijze met bijvoorbeeld 
de Superbikes. Het vervoersaanbod zal echter veel meer gespreid optreden. 
Speciale voorzieningen zoals tijdens het TT weekend zijn niet nodig. De be- 
oogde parkeerterreinen zijn aangegeven in figuur 4.1.2. Voor de meerdaagse 
evenementen zijn de mogelijke kampeerterreinen aangegeven in figuur 4.1 -2. 
Het terrein nabij het Welcome-centre is in principe ook beschikbaar als kam- 
peerterrein. Muziekfestivals worden met name bezocht door jongeren. De 
verkeersaantrekkende werking is waarschijnlijk minder dan bij een motor- 
sportevenement omdat een deel van de jongeren gebruik maakt van het 
openbaar vervoer (OV-jaarkaart). Uit gegevens over het Lowlands festival 
blijkt dat ongeveer de helft van de bezoekers per openbaar vervoer reist en 
de andere helft met eigen vervoer. Het eigen vervoer bestaat bijna geheel uit 
auto's. Het gemiddeld aantal mensen per auto bedraagt drie. Bij een totaal 
bezoekersaantal van 60.000 komt dit overeen met ruim 10.000 auto's. 

Geluidsbeheersing 
Tijdens het voorgenomen meerdaagse muziekevenement wordt het geluid 
van de verschillende podia dusdanig 'gemanaged', dat de overlast binnen de 
(voorgeschreven) perken blijft. Dat gebeurt door middel van een geavanceerd 
systeem van permanente monitoring (geluidsmetingen) en continue, centrale 
bijstelling van de geluidsniveaus en -frequenties van de afzonderlijke ge- 
luidsinstallaties. Met andere woorden de geluidsproductie wordt aan de bron 
aangepakt. Op het Lowlands Festival is reeds een aantal jaren ervaring opge- 
daan met deze vorm van 'geluidmanagement'. Een beschrijving hiervan is 
opgenomen in bijlage H Akoestisch Onderzoek. 

Verder is qua inrichting en opstelling van de podia en het festival terrein de 
akoestisch meest gunstige situatie gekozen. Zo is het hoofdpodium gepland 
tegen de hoofdtribune, die tevens als geluidwering functioneert. En de voor- 
zijde van het hoofdpodium is zuidwestelijk gericht, waar de minst geluidge- 
voelige bestemmingen liggen. 

Bovendien is bij de geluidberekening van de eendaagse evenementen in dle 
zin uitgegaan van een 'worst case' situatie, dat de geluidproductie tijdens de 
dag- en avondperiode gelijk is gesteld aan de geluidproductie tijdens een 
meerdaags evenement. Het enige verschil is dan dat bij een eendaagse eve- 
nement 's nachts geen geluid wordt geproduceerd. 
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Motorcrossterrein Ossebroeken 

Beleid 

Het provinciaal beleid ten aanzien van de motorcross is er op gericht om mo- 
gelijkheden te bieden voor beoefening van motorcross op een beperkt aantal 
locaties, die zodanig zijn gesitueerd en ingericht dat aan de behoefte van de 
motorsporters wordt tegemoet gekomen, maar dat tegelijkertijd de nadelige 
effecten worden voorkomen of tot aanvaardbare proporties worden beperkt. 
In het POP (1 998) is vastgelegd dat in de provincie Drenthe ten hoogste een 
drietal regionale lawaaisportcentra aanwezig zijn met elk een regionaal mo- 
torcrossterrein. Dit betreft de bestaande centra te Assen, Roden en Emmen. 
De bestaande accommodatie ten noordwesten van de wijk Baggelhuizen van 
Motor Terrein Trainingskring (MTTK) is niet meer in gebruik. Vanwege de lig- 
ging in een natuurgebied en de korte afstand tot woonbebouwing en dagre- 
creatie-object 'Baggelhuizen' (strand- en surfplas) is dit crossterrein ook niet 
meer te handhaven op de locatie Baggelhuizen. 

Vanwege de gewenste concentratie van lawaaisporten wil de gemeente As- 
sen in het Bestemmingsplan De Haar-West de realisatie van motorcrosster- 
rein Ossebroeken ten zuidoosten van het TT-circuit planologisch mogelijk 
maken. Het beoogde motorcrossterrein heeft een oppervlakte van ca. 15 
hectare en dient ter vervanging van motorcrossterrein Baggelhuizen en de 
reeds in 1994 opgeheven motorcrossbaan in de zuidlus van het TT-circuit. 
MTTK en mogelijk ook andere motorcross-verenigingen zullen gebruik (kun- 
nen) maken van het nieuwe motorcrossterrein. 

Locatiekeuze 

Bij eerder verricht milieuonderzoek (Milieustudie TT-circuit Assen, 1993) zijn 
verschillende locaties in de gemeente Assen voor de realisering van het mo- 
torcrossterrein onderzocht. De locatie Ossebroeken, tussen de zuidlus van 
het circuit en de nieuwe tunnelweg, kwam hierbij als minst belastend voor de 
omliggende geluidgevoelige bestemmingen naar voren. Deze locatie is ook 
vastgelegd in het besluit van de gemeenteraad van Assen d.d. 16 december 
1993. Voor de projectie van dit terrein kunnen de thans in gebruik zijnde mo- 
torcrossterreinen in de meer kwetsbare gebieden worden opgeheven hetgeen 
uiteindelijk milieuwinst impliceert. 

Ossebroeken kan worden ontwikkeld tot een (regionaal) motorcrossterrein 
met wedstrijd- en trainingsmogelijkheden. Een crossbaan heeft een onverhard 
parcours van ongeveer 1800 tot 2500 meter met een verscheidenheid aan 
'verplichte' soorten hindernissen en andere obstakels. In z'n algemeenheid 
zal frequent gebruik worden gemaakt van de crossbaan. Bij permanente mo- 
torcrossterreinen is sprake van een inrichting ingevolge de Wm. De toegang 
tot motorcrossterrein Ossebroeken loopt via De Haar en de nieuwe rondweg. 
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Ontwer~ en aebruik motorcrossterrein 

Het ontwerp en gebruik van het motorcrossterrein is niet bekend op het mo- 
ment van verschijnen van dit MER. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens 
van een ander regionaal motorcrossterrein, namelijk het terrein Nieuw- 
Zevenbergen te Berchem in Noord-Brabant. Op deze wijze kunnen toch de 
effecten op de omgeving van een motorcrossterrein worden bepaald. 

De algemene uitgangspunten zijn: - Het gebruik van het crossterrein heeft een multifunctionele doelstelling 
ten behoeve van de vervulling van het regionale karakter hiervan; 

- Op het terrein van het crossterrein worden onder andere cross-activiteiten 
(trainingen en wedstrijden) verricht, alsmede overige recreatieve activitei- 
ten, waarbij gebruik wordt gemaakt van diverse soorten voertuigen; 

- Hiernaast worden op het crossterrein ook theorielessen en instructies g e  
geven; 

- Het crossterrein is niet vrij te gebruiken voor een ieder en wordt nauwge- 
zet gecontroleerd. Tevens vindt registratie plaats van de soort voertuigen 
die gebruik maken van het crossterrein. 

Cross-activiteiten 
In dit MER wordt er van uit gegaan dat op het crossterrein wordt gereden 
met verschillende typelklassen crossmotoren (wedstrijd-klasse, recreatieve, 
jeugdmotoren). Daarnaast vinden recreatieve activiteiten plaats met voertui- 
gen, niet zijnde crossmotoren. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt 
van autocross-wagens, quads, jeeps, 4x4, scooters, kartingcross, trial, 
strandbuggy's, troll-stars, etc. Ten aanzien van de beschouwde voertuigen 
wordt opgemerkt dat er geen sprake is van een limitatieve opsomming, om- 
dat steeds nieuwe voertuigen worden ontwikkeld, die ook op het circuit kun- 
nen worden ingezet. Wel is het maximale geluidniveau (geluidemissie) maat- 
gevend bij het toestaan van andere voertuigen. 

Ten aanzien van de geluidemissie bij het gebruik van de recreatieve voertui- 
gen op een crossterrein wordt uitgegaan van onderzoek dat is verricht voor 
het circuit Nieuw-Zevenbergen te Berchem. In het rapport zijn verschillende 
varianten van gebruik van verschillende typen voertuigen doorberekend. De 
in deze rapportage beschreven uitgangspunten en varianten zijn maatgevend 
voor de geluidbelasting ten gevolge van het gebruik van recreatieve voertui- 
gen op het motorcrossterrein. In het akoestisch rapport, bijlage H, zijn de 
aannamen vermeld voor de bepaling van geluidsbelasting. 

Met inachtneming van het bovenstaande kunnen diverse typen voertuigen op 
het aanwezige parcours worden gebruikt. De exacte situering van het par- 
cours is afhankelijk van het type voertuig (in verband met onder andere het 
afsnijden van bochten). Het ontwerp van het parcours en de voorzieningen 
zijn nog niet bekend. 

H1 280.AOIR027lHJUllP - 33 - februari 2001 



HASKONING 
Ingenieurs- en 
Architectenbureau 

Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-West/lT-circuit 

Gebruik circuit 
Ook voor de exploitatie van het crossterrein is gebruik gemaakt van gege- 
vens van het crossterrein Nieuw-Zevenbergen in Berchem, Noord-Brabant. 
Op dit crossterrein wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedrijfssituaties, 
te weten: 
- Bedrijfssituatie tijdens trainingen; 
- Bedrijfssituatie op wedstrijddagen. 

Trainingen 
Bepalend voor de geluidbelasting vanwege trainingsactiviteiten is de zondag. 
In onderstaande is aangegeven welke klassen op zondag trainingen houden. 
Tevens is de duur per klasse en het aantal rijders aangegeven. 

Wedstrijdn 
In de onderstaande tabel is per klasse het aantal rijders en de rijtijd weerge- 
geven zoals dat op wedstrijddagen is aangenomen. 

Onderhoudsruimte, wasplaats en opslag van materialen 
Op regionale crosscircuits is het gebruikelijk dat tevens een onderhouds- 
werkplaats en een wasplaats aanwezig zijn en een voorziening voor de op- 
slag van materialen. In dit MER wordt er van uit gegaan dat deze voorzienin- 
gen aanwezig zullen zijn. De uitvoering en locatie van de voorzieningen zijn 
nog niet bekend. Wel kunnen enige eisen worden genoemd waaraan de voor- 
zieningen zullen moeten voldoen zoals vloeistofdichte vloeren voor de onder- 
houdswerkplaats en de voorziening voor opslag van materialen, en afvoer 
van water van de wasplaats naar het riool. 

Op het circuit vindt opslag plaats van voertuigen en diverse materialen. Het 
betreft onder meer kleding, helmen, materialen ten behoeve van onder- 
houdswerkzaamheden, maar ook voertuigen waarmee op het circuit kan 
worden gereden. De meeste voertuigen die op het circuit worden gebruikt 
door derden c.q. de deelnemers zelfs naar het circuit gebracht. 
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De materialen worden opgeslagen in de hiervoor bedoelde onderwerkplaats 
en enkele op het terrein aanwezige containers en opslagruimten. 

Beurs- en congrescentrum 

Inleiding 

Op 18 maart 1998 heeft de Stichting Circuit van Drenthe een intentieverkla- 
ring getekend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar de 
komst van een beurs- en congrescentrum op het terrein van het TT-circuit. 
Ofschoon dat onderzoek nog niet is afgerond en de besluitvorming daarom- 
trent nog moet plaatsvinden, heeft de gemeente Assen besloten om een der- 
gelijk complex op het Ti-circuit planologisch mogelijk te maken. In het ont- 
werp-Bestemmingsplan De Haar-West is daarop geanticipeerd door middel 
van toevoeging van een wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO). 

Door het inkorten van de noordlus van het TT-circuit komt ca. 30 ha terrein 
vrij. Via toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 11, waarbij de 
huidige bestemming 'sport en recreatie" wordt gewijzigd, kan deze vrijko- 
mende locatie worden gebruikt voor de realisering van activiteiten in de sfeer 
van "commercie, cultuur en horeca". Het vrijgekomen terrein biedt de moge- 
lijkheid voor de realisatie van een of meer beurshallen, een horecagelegen- 
heid en parkeerfaciliteiten. Naast het organiseren van beurzen kan het com- 
plex worden gebruikt voor o.a. muziekconcerten. 

In 1998 is een eerste ontwerp gemaakt voor het beurs- en congrescentrum 
(Peter Leenman Advies BV en Grontmij, 1998). Het idee was destijds dat het 
beurs- en congrescentrum Prins Bernardhoeve in Zuidlaren verplaatst zou 
worden naar Assen. Dit plan is momenteel niet aan de orde. De mogelijkheid 
van een beurs- en congrescentrum op het TT-circuit staat echter nog open. 
In dit MER wordt uitgegaan van een beurs- en congrescentrum dat qua opzet 
en grootte vergelijkbaar is met de Prins Bernardhoeve in Zuidlaren. Op deze 
wijze worden de effecten van een dergelijk complex inzichtelijk gemaakt. 

Araumenten voor de locatie TT-circuit 

De belangrijkste argumenten voor de ontwikkeling van het beurs- en con- 
grescentrum op het terrein van het TT-circuit zijn: - De goede ontsluiting en bereikbaarheid via de A28 en de N(A133; - De mogelijkheden om de diverse faciliteiten, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, 

te delen ('facility-sharing'); - De mogelijkheden .voor een vernieuwend producten/evenementenaanbod 
(b.v. auto- of motorbeurzen en exposities); 

- De mogelijkheid om de beurshallen dusdanig te situeren dat deze tegelij- 
kertijd als geluidwering en overdekte tribune voor het TT-circuit kunnen 
functioneren; 
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- Een beurs- en congrescentrum is open van september tot eind mei terwijl 
het TT-circuit haar piekperiode juist in de zomermaanden heeft. Op deze 
wijze krijgt het gebruik van het TT-circuit een "al1 season" karakter. 

Ontwer~  beurs- en conarescentrum 

Voor het ontwerp van een beurs- en congrescentrum wordt gebruik gemaakt 
van een ontwerp dat in 1998 is gemaakt door Peter Leenman Advies BV en 
Grontmij Drenthe. Dit ontwerp wordt getoond in figuur 4.3.1 Het ontwerp 
gaat uit van drie hallen met een totaal vloeroppervlak van ca. 60.000 m2. 
Hiernaast is er ca. 6.000 m2 gereserveerd voor VIP-ruimten en kantoren. E6n 
van de hallen kan worden gecombineerd met een zittribune langs het TT- 
circuit. Deze hal dient dan tevens als geluidscherm. 

Het parkeerterrein kan ca. 7.000 auto's herbergen. Het parkeerterrein krijgt 
een groene uitstraling door bomenrijen en het gebruik van grasstenen in de 
parkeervakken, afgewisseld met rijbanen van asfalt. De half-open verharding 
kan worden gecombineerd met natuurlijke regenwaterfilters zodat regenwa- 
ter binnen het gebied blijft en verdroging wordt voorkomen. Het parkeerter- 
rein kan gebruikt worden door zowel bezoekers van het beurs- en congres- 
centrum als bezoekers van het TT-circuit. 

Ter illustratie volgen enige kentallen van de Prins Bernardhoeve (informatie 
Prins Bernardhoeve): 

gemiddeld aantal bezoekers 500.000 per jaar; 
open van eind augustus tot eind meilbegin juni; 
de grootste beurzen vinden plaats in de periode januari tot en met april: 
Bouwvakbeurs, Landbouwbeurs, Caravana en Horeca Vakbeurs. De be- 
zoekersaantallen voor deze beurzen variëren van 55.000 tot 80.000 per 
beurs; 
het bezoekersaantal op topdagen varieert van 6.000 tot 10.000; 
het aantal parkeerplaatsen bedraagt 2.000. Deze capaciteit is voldoende 
met uitzondering van 66n evenement. 
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Uitbreiding Verkeerspark Assen 

Verkeerspark Assen ligt ten noordoosten van het circuit, heeft een opper- 
vlakte van 8,5 hectare en trekt jaarlijks circa 135.000 bezoekers. Het Ver- 
keerspark is aangeduid als intensieve of grootschalige recreatie. 

Verkeerspark Assen heeft als doelstelling om kinderen op een leuke en leer- 
zame manier kennis te laten maken met de verkeersregels en is redelijk uniek 
in Europa. Het park bestaat uit een trapautocircuit, een behendigheidscircuit, 
een kartbaan, een jeugdkartbaan en overige dagrecreatieve voorzieningen. 

Het hart van het Verkeerspark wordt gevormd door het trapautocircuit, dat 
voor het grootste deel in "Drentheloo" ligt. Voor de oudere kinderen is er ook 
een behendigheidscircuit, waar met een gemotoriseerde jeep allerlei hinder- 
nissen genomen moeten worden. 

Direct naast het Verkeerspark ligt Karting Assen, een 360 meter lange en zes 
meter brede buitenkartbaan, geschikt voor de recreatieve karter. Nieuw is de 
kartbaan speciaal voor de jeugd. Deze karts zijn geschikt voor kinderen vanaf 
zo'n jaar of zeven en voldoen aan alle veiligheidseisen. In totaal rijden er zo'n 
35 gemotoriseerde voertuigen rond, die alle zijn voorzien van 4 takt 160 cc 
loodvrije benzinemotoren. 

Verkeerspark Assen kent daarnaast ook een vaarvijver, een parktrein, speel- 
tuintjes, een midgetgolfbaan, radiografisch bestuurbare bootjes, een park- 
shop, een restaurant en het zogenoemde 'Partytown'. Dit is een hal waar 
gemiddeld 200 avonden per jaar activiteiten plaatsvinden. Het partycentrum 
trekt jaarlijks ca. 1 20.000 bezoekers. 

Verkeerspark Assen is van april tot en met oktober geopend van maandag 
tot en met zondag van 09.30-17.00 uur en in de maanden juli en augustus 
van 09.30-18.00 uur. Op de dag van Grand PrixííT is het Verkeerspark ge- 
sloten. Het partycentrum is het gehele jaar geopend. 

Uitbreidinas~lannen 
De uitbreidingplannen worden getoond in figuur 4.4.1 Aan de noordoostkant 
van het Verkeerspark is in uitbreidingsplannen voor parkeren voorzien. Aan 
de zuidoostkant van het parkterrein is uitbreidingsruimte voor verdere ont- 
wikkeling van dagrecreatieve functies gereserveerd. Hierbij is in ontwerp Be- 
stemmingsplan De Haar-West als voorwaarde geformuleerd dat de zuid- 
westrand van het park (grenzend aan het Witterdiep) over een breedte van 
minimaal 20 meter als natuurlijke buffer wordt ingericht. In de huidige plan- 
nen is een hotel accommodatie voorzien. De omvang van deze accommoda- 
tie is nog niet vastgesteld. De eigenaar van het Verkeerspark gaat voorlopig 
uit van een beperkt aantal kamers. De realisatie van het hotel is afhankelijk 
van de realisatie van het beurs- en congrescentrum. Indien het beurs- en 
congrescentrum niet doorgaat, zal ook het hotel niet worden gerealiseerd (in- 
formatie Verkeerspark). 
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Bezoekers, verkeer en recreatie tijdens evenementen 

Bezoekers en verkeer 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verwachte aantallen 
bezoekers en het verkeer van de diverse activiteiten in het plangebied. In ta- 
bel 4.5.1 zijn deze gegevens opgenomen. In tabel 4.5.2 zijn de gegevens 
voor het TT-circuit uitgesplitst naar de verschillende activiteiten. 

Het TT-circuit verwacht een toename van het aantal bezoekers van de mo- 
tor- en autosportactiviteiten van nu 400.000 naar ca. 450.000. De toename 
wordt vooral verwacht bij de Superbikes en het Truckstar festival. De totale 
bezoekersstroom wordt geschat op 500.000. Dit is inclusief de bezoekers 
van de grootschalige publieksevenementen, het modelvliegen en de honden- 
sport. Het verwachte aantal bezoekers van de grootschalige publieksevene- 
menten is vooralsnog onduidelijk. Voorlopig wordt uitgegaan van 50.000 be- 
zoekers per evenement per dag en twee dagen per jaar (100.000 bezoekers 
per jaar). Voor de meerdaagse evenementen wordt uitgegaan van 60.000 
bezoekers in totaal (zie ook paragraaf 4.1.3). 

Het aantal voertuigen per jaar wordt geschat op ca. 550.000. Het grootste 
deel bestaat uit auto's; het aandeel motoren betreft ongeveer 30.000 (TT, 
NK en Superbikes). 

Tabel 4.5.1 : Bezoekers en verkeer in het plangebied in de voorgenomen ac- 
tiviteit 

Tabel 4.5.2: Bezoekers en verkeer TT-circuit in de voorgenomen activiteit 

De aanvoer van bezoekers geschiedt volledig over De Haar met uitzondering 
van de wedstrijddag van de TT waarbij een deel van de bezoekers via andere 
routes het gebied bereikt (zie volgende paragraaf). 
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Verkeersafwikkelina tiidens het TT-weekend 

Jaarlijks wordt ten behoeve van de afhandeling van verkeersstromen gedu- 
rende het TT-weekend een draaiboek opgesteld door de politie. Het draai- 
boek heeft alleen betrekking op de zaterdag, de wedstrijddag. De beschrij- 
ving van de verkeersafwikkeling is gebaseerd op het Draaiboek 1999 (Politie 
van Drenthe, 1999). 

Aanvoer verkeer 
De aanvoer van bezoekers op zaterdag begint omstreeks 8.00 uur en duurt 
afhankelijk van de weerssituatie tot 11 .O0 of 12.00 uur. Het grootste deel 
van het verkeer wordt aangevoerd over de vier grote wegen naar Assen: 
A. A28 vanuit de richting Hoogeveen voor verkeer uit het zuiden; 
B. A28 vanuit de richting Groningen voor het verkeer uit het noorden; 
C. N33 voor met name verkeer uit Duitsland; 
D. N371 (provinciale weg langs de Drentsche Hoofdvaart vanuit richting 

Meppel naar Smilde) voor verkeer uit Friesland en verkeer dat kennis 
heeft van de parkeerplaatsen om het circuit. 

De parkeerplaatsen zijn aangegeven in figuur 4.5.1 Het verkeer wordt als 
volgt naar de parkeerplaatsen geleid (zie ook figuur 4.5.1 ): 

Route A. - Het motorverkeer vanuit het zuiden dat gebruik maakt van de parkeer- 
plaatsen R en V rijden vanaf de afslag Westerbork via Beilen, Hooghalen 
en de lokale wegen; 
Overig motorverkeer en autoverkeer vanuit het zuiden wordt geleid rich- 
ting Assen. Het motorverkeer wordt omgeleid via afslag Assen West en 
weer terug over de A28 naar de Postma afrit, een kleine afrit die alleen 
op de TT zaterdag is opengesteld. Het motorverkeer verlaat hier de A28 
en wordt via de Witterbroek naar de parkeerplaatsen A en G geleid; 
Het autoverkeer verlaat bij Assen Zuid de A28 en wordt onderaan via een 
doorsteek in zuidelijke richting geleid naar de parkeerplaatsen W en S. 

Route B. 
- Het motorverkeer vanuit Groningen wordt afgehandeld zoals beschreven 

onder route 1 ; 
- Het autoverkeer wordt via de N33 naar de afslag Assen Zuid geleid. On- 

deraan deze afslag gaat het verkeer linksaf de Haarweg op en via de Haar 
naar parkeerterrein E. 

Route C. 
- Het motorverkeer vanuit Gieten wordt rechtdoor naar de A28 geleid en 

verder volgens route A; 
- Het autoverkeer verlaat ter hoogte van Assen Zuid en de N33 de snelweg 

en wordt via de Haarweg en de Haar naar de parkeerplaatsen E geleid. 
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Route D. - Het motor- en autoverkeer wordt bij Midden-Smilde van de N371 afgeleid 
en via lokale wegen naar de parkeerplaatsen R en V geleid. 

VerthIng parkeerplaatsen 
Tijdens de wedstrijddag bevinden zich ca. 38.000 voertuigen op de parkeer- 
plaatsen, ca. 21 5 0 0  motoren en 17.500 autoos. De verdeling over de par- 
keerplaatsen is als volgt: 
- 1 1 .O00 motoren op terrein A; 
- 6.000 motoren op terrein R; 
- 4.500 motoren op de terreinen V en E; 
- 1.500 autoos op terrein G; 
- 16.000 autoos op de terreinen E, W, S, R en V. 

Afvoer verkeer 
De afvoer van het verkeer begint om ca. 16.00 uur en duurt tot ca. 19.00 
uur. 
- Het verkeer van de parkeerterreinen A, K en G wordt via een rechtstreek- 

se aansluiting naar de A28 in zuidelijke richting geleid; 
- Het verkeer van terrein E wordt via de Haar naar de Haarweg geleid 

waarbij het grootste deel richting de A28 gaat (zuidelijke richting), een 
deel naar Assen centrum en een deel naar de N33 richting Veendam; 

- Het verkeer van de terreinen W en S wordt rechtstreeks naar de A28 in 
zuidelijke richting geleid; - Het verkeer van de terreinen R en V wordt over de lokale wegen via 
Hooghalen/Beilen naar de A28 geleid of via Smilde naar de N371. 

Recreatieve voorzieninaen tiidens arotere evenementen 

Tijdens de TT en de Superbikes overnacht een deel van de bezoekers op de 
campings en de terreinen zoals aangegeven in figuur 4.5.1. De lijst van "TT- 
campingsw is opgenomen in Bijlage G. Tijdens de meerdaagse grootschalige 
publieksevenementen zal een (groot) deel van de bezoekers overnachten. De 
terreinen op het TT-circuit zijn naar verwachting groot genoeg om alle kam- 
peerders te accommoderen. 

Indien de capaciteit niet groot genoeg is, zal bekeken worden in hoeverre ge- 
bruikt gemaakt kan worden van de terreinen in de directe omgeving die wor- 
den gebruikt tijdens het TT-weekend. 
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Activiteiten gedurende het jaar 

Verdelina over het iaar 

De activiteiten op het TT-circuit, het Verkeerspark, het Beurs- en congres- 
centrum en het motorcrossterrein vinden het gehele jaar of een gedeelte van 
het jaar plaats. Ook zijn er pieken in het gebruik van de voorzieningen. Zo is 
het TT-circuit het gehele jaar open, maar ligt het zwaartepunt van het ge- 
bruik in de zomermaanden. Tabel 4.6.1 geeft een overzicht van het gebruik 
gedurende het jaar. Hierbij zijn tevens de pieken in het gebruik aangegeven. 

Geliiktiidia voorkomen van activiteiten 

In tabel 4.6.2 wordt een overzicht gegeven van het gelijktijdig (kunnen) 
voorkomen van activiteiten. Deze tabel wordt gebruikt voor het bepalen van 
accumulatieve geluidsbelasting (zie paragraaf 7.2 en bijlage H). In deze tabel 
zijn meer activiteiten opgenomen dan in tabel 4.6.2 omdat deze relevant zijn 
voor het akoestisch onderzoek. 
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Tabel 4.6.1 : Activiteiten gedurende het jaar 

: piekevenement 
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Tabel 4.6.2: Gelijktijdig (kunnen) voorkomen van activiteiten in het plangebied 

A. Gemiddeld 

Valt samen met zichzelf 

Kunnen niet samenvallen 
Kunnen wel samenvallen 
Beurs- en congrescentrum. Topdagen vallen niet samen met type 0, 1 of 2 activiteiten op het TT-circuit omdat het beurs- en congrescentrum dan 

niet open is. 
De schietbaan Witten is open op maandag tot en met vrijdag voor militair gebruik en op zaterdag voor civiel gebruik 
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ALTERNATINEN 

Algemeen 

In dit hoofdstuk worden de alternatieven en varianten voor de voorgenomen 
activiteit behandeld. Een alternatief is een 'complete' oplossing voor de 
voorgenomen activiteit. Een variant is een oplossing voor een bepaald as- 
pect, bijvoorbeeld de ontsluiting of een andere terreininrichting, die binnen 
een alternatief wordt uitgewerkt. Naast het nulalternatief is é6n alternatief 
voor de modernisering van het TT-circuit uitgewerkt waarbinnen een aantal 
varianten is onderscheiden. Voor de grootschalige publieksevenementen zijn 
2 varianten voor de opstelling van de podia uitgewerkt. Alternatieven voor 
het beurs- en congrescentrum zijn niet uitgewerkt. 

De plannen voor het Verkeerspark zijn beschreven in paragraaf 4.4. .De ver- 
schillen in milieubelasting tussen de huidige situatie en de plannen voor uit- 
breiding zijn relatief beperkt (uitbreiding parkeervoorzieningen, uitbreiding fa- 
ciliteiten en realisatie hotel). De plannen zelf zijn bovendien nog niet vastge- 
steld door de eigenaar van het Verkeerspark. In het MER is één inrichtingsva- 
riant uitgewerkt. 

Uit de eerder verrichte Milieustudie TT-circuit Assen (1993) blijkt dat de lo- 
catie Ossebroeken voor het (regionale) motorcrossterrein als minst geluidbe- 
lastend naar voren komt. Tegen deze achtergrond zijn voor het motorcross- 
terrein geen alternatieven uitgewerkt. Wel zijn enkele varianten aangeven 
voor de inrichting van het motorcrossterrein. Deze hebben met name te ma- 
ken met beperking van de geluidbelasting. 

Nulalternatief 

Het zogenaamde nulalternatief schetst de situatie wanneer de voorgenomen 
activiteit niet plaatsvindt, dus als: 
a) de modernisering van het TT-circuit niet doorgaat; 
b) het (regionaal) motorcrossterrein niet wordt aangelegd; 
c) er geen beurs- en congrescentrum wordt gerealiseerd; 
d) het Verkeerspark niet wordt uitgebreid; 
e) er geen grootschalige publieksevenementen plaatsvinden. 

Het niet doorgaan van de modernisering van het TT-circuit is in feite niet rea- 
listisch omdat een deel van de plannen reeds is voltooid. Voor het nulalterna- 
tief wordt er van uitgegaan dat de noordlus niet wordt verlegd, maar dat alle 
overige aanpassingen wel zullen plaatsvinden. Tevens wordt er van uitge- 
gaan dat er geen openluchtconcerten worden gehouden. 

De autonome ontwikkeling gaat verder uit van de aanleg van het dEOT ten 
oosten van het TT-circuit en uitvoering van de plannen als beschreven voor 
de Ruilverkaveling Laaghalen (Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling 
Laaghalen, 1997). De overige autonome ontwikkelingen voor de onderschei- 
den milieuaspecten zijn beschreven in hoofdstuk 6 Bestaande toestand van 
het milieu en de autonome ontwikkelingen). 
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Inrichtingsvarianten TT-circuit 

In paragraaf 4.1 is aangegeven dat de noordlus zal worden ingekort en voor- 
zien van geluidwerende voorzieningen. Voor de uitvoering van die voorzie- 
ningen zijn, binnen de kaders van het (geluids)saneringsprogramma, enige 
varianten mogelijk. De volgende varianten zijn destijds ten behoeve van het 
saneringsonderzoek onderzocht: 
a) een variant zonder geluidsscherm (in dit MER Vamin genoemd); 
b) een variant met geluidsscherm; 
C) een variant met geluidsscherm en geluidwerende taluds. 

De verschillen tussen deze varianten, de voorgenomen activiteit en het nulal- 
ternatief bestaan uit de optredende geluidbelasting en, in mindere mate, de 
invloed op het landschap. De overige aspecten verschillen niet. 

In dit MER is nog een extra variant beschouwd, namelijk het nulplusalterna- 
tief. Hierbij wordt uitgegaan van de bestaande baan en de maatregelen uit 
het saneringsprogramma. De omschrijving en benoeming van de varianten 
staan op het uitklapvel, bijlage K. De twee inrichtingsvarianten, de voorge- 
nomen activiteit en de huidige situatie worden getoond in figuur 5.3.1. 

Locatie hondens~ortterrein en modelvlieaen 

De huidige locaties bevinden zich ten noordwesten van de hoofdtribune, tus- 
sen het circuit en het Witterveld. Deze locaties zouden kunnen worden ver- 
plaatst naar een terrein in de buurt van het motorcrossterrein, ten zuiden van 
het TT-circuit (zie figuur 5.3.2.). De effectiviteit van de bufferzone tussen 
het TT-circuit en het Witterveld wordt hierdoor verbeterd, omdat de geluids- 
belasting ter plekke wordt gereduceerd. 

Ten tijde van de wedstrijddag van het TT-evenement worden terreinen ge- 
bruikt als parkeerplaats voor auto's en motoren die zijn gelegen in de buffer- 
zone tussen het circuit en het Witterveld (zie ook paragraaf 4.5.2). Na reali- 
satie van de voorziene parkeerterreinen op het circuit terrein zelf, kan een 
deel van de momenteel gebruikte parkeerterreinen vervallen. Om het Witter- 
veld zoveel mogelijk te beschermen komen de parkeerterreinen in de buffer- 
zone het eerst in aanmerking om te vervallen. De vraag is in hoeverre de 
nieuwe parkeerterreinen kunnen voorzien in de gewenste capaciteit. Zolang 
het beurs- en congrescentrum niet is gerealiseerd, kan de noordlus worden 
gebruikt als parkeerterrein. 
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Inrichtingsvariant beurs- en congrescentrum 

Voor het beurs- en congrescentrum op het circuitterrein wordt geen inrich- 
tingsvariant beschouwd. Het eerste ontwerp (1998) is niet meer aan de or- 
de. In principe zijn er mogelijkheden om te variëren, bijvoorbeeld door uit te 
gaan van een andere ruimtelijke verdeling van gebouwen en voorzieningen in 
vergelijking met de voorgenomen activiteit. De verschillen zijn dan het niet- 
integreren van een beursgebouw met een tribune. Het niet integreren ont- 
kracht wel een aantrekkelijk voordeel om de geluiduitstraling te beperken en 
de allure van het betreffende gebouw. Tevens kan er wat gedaan worden 
met de bestaande aarden wal (zittribune) rondom de oude noordlus. Een der- 
gelijke variant levert geen milieu-voordeel op en is verder niet uitgewerkt. 

Inrichtingsvariant Verkeerspark 

De inrichtingsvariant voor het Verkeerspark bestaat uit het verkleinen van het 
nieuwe parkeerterrein door meer afstand te houden tot het Witterdiep. Hier- 
door wordt de archeologische vindplaats ontzien (zie paragraaf 6.7). Ook het 
nieuwe parkeerterrein wordt voorzien van een geluidwerende voorziening. 
Deze twee voorzieningen beperken de geluiduitstraling naar het noordwes- 
ten. Deze variant wordt getoond in figuur 5.5.1 . 
De verschillen met de voorgenomen activiteit bestaan uit: 
- meer geluidwerende voorzieningen voor het parkeerterrein; - beperking van de omvang van het nieuwe parkeerterrein; 
- ontzien van de archeologische vindplaats. 

Inrichtingsvariant motorcrossterrein 

Voor het motorcrossterrein is geen inrichtingsvariant ontwikkeld. Varianten 
zijn denkbaar wat betreft landschappelijke inpassing. De verschillen in ge- 
luidbelasting zullen naar verwachting gering zijn bij dergelijke varianten om- 
dat dit wordt bepaald door het bronvermogen van de motoren en de tijdsduur 
van het gebruik. In de voorgenomen activiteit is reeds uitgegaan van een 
aarden wal van ca 4 meter hoog rondom het hele motorcrossterrein. De in- 
vloed van een aarden wal rondom het motorcrossterrein is overigens zeer 
beperkt. 

Inrichtingsvarianten grote publieksevenementen 

Voor de grote publieksevenementen zijn twee varianten beschouwd waarbij 
het onderscheid wordt gevormd door de locaties van de podia en tenten. De 
varianten zijn genoemd naar de locaties van de podia, te weten de Zuidlusva- 
riant en de Veenslangvariant. De twee varianten en de variant Rennerskwar- 
tier uit de voorgenomen activiteit zijn getoond in figuur 5.7.1. 

Bij de Zuidlusvariant zijn de twee tenten en het open air podium in de Zuidlus 
geplaatst. De overige tenten bevinden zich ten zuiden van de GT-bocht. Het 
backstage terrein bevindt zich ter plaatse van het rennerskwartier. Alle festi- 
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valactiviteiten vinden in dit geval plaats binnen de baan van het circuit. Bij de 
Veenslangvariant zijn de tenten en het open air podium opgesteld in het ge- 
bied tussen de (oude) noordlus en de Veenslang. De kampeer- en parkeerge- 
legenheden bevinden zich rond het circuitterrein, vergelijkbaar met de voor- 
genomen activiteit. 

Het belangrijkste verschil tussen de varianten bestaat uit de richting waar het 
geluid naar uitstraalt. De verschillen in geluidbelasting op de referentiepunten 
zijn in hoofdstuk 7 aangegeven. 
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BESTAANDE MILIEUTOESTAND EN AUTONOME ONTWIKKELINGEN 

Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande toestand van het milieu en de autonome 
ontwikkeling binnen het plan- en studiegebied beschreven. Onder autonome 
ontwikkeling wordt verstaan: de toekomstige ontwikkeling van het milieu als 
de voorgenomen activiteit of 66n van de alternatieven niet wordt gereali- 
seerd. Hierbij wordt wel rekening gehouden met effecten van voltooide en in 
uitvoering zijnde ingrepen die als gevolg van reeds vastgesteld beleid worden 
voorzien. 

Beschrijving activiteiten en voorzieningen in plangebied en directe omgeving 

In hoofdstuk 4 is het bestaande TT-circuit behandeld. In paragraaf 4.1 is 
aangegeven welke bestaande en voorgenomen activiteiten binnen het circuit- 
gebied (gaan) plaatsvinden. In deze paragraaf volgt dan ook eerst een be- 
schrijving van de overige bestaande activiteiten en voorzieningen binnen het 
plangebied, te weten schietbaan Witten, Verkeerspark Assen, modelvliegen, 
hondensport en natuurgebied het Witterveld. Vervolgens worden kort de ac- 
tiviteiten en voorzieningen in de directe nabijheid van het plangebied be- 
schreven, namelijk militair oefenterrein De Haar, vakantiecentrum Witterzo- 
mer en de verkeersontsluiting. De situering van de verschillende voorzienin- 
gen is aangegeven in figuur 6.2.1. 

Schietbaan Witten 
In het noordelijke deel van het Witterveld ligt schietbaan Witten. In het verle- 
den was het hele Witterveld militair oefen- dan wel schietterrein. De gemeen- 
te Assen heeft sinds 1891 het Witterveld verhuurd aan de Koninklijke Land- 
macht. Momenteel is alleen aan de noordelijke kant schietbaan Witten in ge- 
bruik, waarbij het Witteweid als veiligheidszone geldt. Ten oosten van de 
schietbaan, in de veiligheidszone, ligt een handgranatenbaan die 5 h 6 maal 
per jaar wordt gebruikt. De handgranatenbaan is in de milieuvergunning voor 
de schietbaan opgenomen. 

Modelvliegen en Hondensportterrein 
De Radio Controlled Modelbouwclub Assen (RCM Assen) maakt gebruik van 
het parkeerterrein achter de bestaande hoofdtribune van het TT-circuit (ca. 
2,2 ha) als vliegveld voor op afstand bestuurbare vliegtuigen. De club heeft 
hier voorzieningen zoals een verkeerstoren en een kantine. Uitgezonderd de 
dagen waarop circuit-evenementen plaatsvinden, wordt op zaterdagen de 
hele dag, op zondagmiddag en dinsdagavond gevlogen. Iets ten noordoosten 
van het vliegveld ligt het hondensportterrein. Voor beide terreinen zijn alter- 
natieve locaties beschouwd. 

- -  
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Na tuurgebied Witterveld 
Het Witterveld is een 494 ha groot heide- en hoogveengebied gelegen op de 
grens van de voormalige Smildergervenen en de hogere zandgronden tussen 
Assen en Smilde. Met de gewenste uitbreiding van bufferzones meegerekend 
(zie hierna) is het gebied ca. 544 ha groot. De begrenzing van het Witterveld 
en de gewenste bufferzones zijn op de plankaart van het Bestemmingsplan 
aangegeven (blz.8). 

Het Witterveld bestaat uit een aantal terreintypen; ca. 10 ha is ven en moe- 
ras (hoogveen), ca. 130 ha heide op veen en ca. 230 ha heide op zand, ca. 
35 ha grasland en ca. 70 ha bos. De hoeveelheid bos is ten opzichte van 
1991 afgenomen door beheersingrepen. De komende jaren wordt ernaar ge- 
streefd om het gebied uit te breiden met aan de west-, zuid- en oostzijde in 
te richten bufferzones. Het areaal grasland zal toe kunnen nemen van ca. 35 
ha tot uiteindelijk 83 ha. De totale oppervlakte zal dan ca. 544 ha beslaan. 
De relatie met de omgeving kan hiermee worden versterkt. 

Natuurgebied het Witterveld is op 18 maart 1991 aangewezen als be- 
schermd natuurmonument ingevolge de Natuurbeschermingswet. Het Witter- 
veld maakt deel uit van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) en wordt te- 
vens beschermd door de Habitatrichtlijn. Het gebied ontleent de natuurwaar- 
den aan de ligging op de overgang van de hoger gelegen zandgronden naar 
het hoogveengebied. Het gebied is tevens grotendeels veiligheidszone voor 
de schietbaan Witten, waardoor het Witterveld niet openbaar toegankelijk is. 
Vanwege de nabijheid van het schietterrein en het TT-circuit is natuurgebied 
het Witterveld in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe van 1998 (POP) 
niet aangemerkt als stiltegebied. Voor meer informatie wordt verwezen naar 
paragraaf 6.8. 

Militair oefenterrein De Haar 
In augustus 1995 heeft een ontwerp MER en een inrichtingsvariant voor het 
militair oefenterrein De Haar ter inzage gelegen. Met inachtneming van een 
aantal inspraakreacties alsmede het advies van de landelijke Commissie 
m.e.r. is de voorkeursvariant gewijzigd. Gekozen is voor een combinatie van 
het, in ecologisch opzicht, meest optimale alternatief en een inrichting, geba- 
seerd op minimale geluidbelasting voor de omgeving. Bij besluit van 7 februa- 
ri 1997 is het definitieve inrichtingsplan door de Staatssecretaris van Defen- 
sie vastgesteld. 

Het oefenterrein ligt binnen de gemeente Assen en beslaat het gebied ten 
oosten, zuidoosten en zuiden van het circuit tot aan de Rijksweg A28. Dwars 
door het oefenterrein loopt van noord naar zuid het Witterdiep. 

Vooruitlopend op het onherroepelijk van kracht worden van Bestemmingsplan 
De Haar-Oost, dat bij besluit van de gemeenteraad d.d. 25 mei 1999 is vast- 
gesteld, is met toepassing van de anticipatieprocedure vrijstelling verleend. 
Het bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd en in werking getreden. Op 
basis daarvan wordt militair oefenterrein De Haar door het ministerie van De- 
fensie ingericht. Het gebied zal worden ingericht volgens militaire eisen, 
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d.w.z. met beboste randen, bebost middengebied en grote open terreinge- 
deelten. De interne opbouw van het terrein bestaat uit een afwisselend pa- 
troon van oefenoorden (nabootsing van stedelijkeldorpse situaties), helikog 
ter landingsplaatsen, bos- en bivakterreinen, natuurterreinen, weidegebieden, 
een logistiek circuit ('de rondbaan'), een beekdal en diverse, grotendeels 
reeds bestaande ontsluitingswegen. De ingang van het oefenterrein is te vin- 
den in de noordpunt. 

Vakentiecentrum Witterzomer 
Ten westen van het dorp Witten ligt vakantiecentrum Witterzomer. Dit va- 
kantiecentrum annex camping ligt hemelsbreed op ruim 2 km afstand van het 
TT-circuit. Tussen het circuit en vakantiecentrum Witterzomer ligt natuurge- 
bied het Witterveld. 
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Geluid 

Inleiding 

Binnen het plangebied kan voor wat betreft het aspect geluid onderscheid 
worden gemaakt naar een aantal verschillende geluidbronnen. In het recente 
verleden is naar een groot aantal van deze geluidbronnen onderzoek verricht. 
De volgende onderzoeken kunnen worden genoemd: 

GrontmijKNO (1 993). Milieustudie TT-circuit Assen t.b.v. bestemmings- 
plan gemeente Assen. In opdracht van gemeente Assen; 
Witteveen + Bos, NLRKNO (1 995). MER militair oefenterrein 'De Haar' 
TNO (1 995). Hinder door geluid in wijken bij het TT-circuit in Assen; 
dgmr (1 997). Akoestisch onderzoek t.b.v. de zonevaststelling en de ver- 
gunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer voor het Circuit 
van Drenthe. Uitgevoerd door dgmr raadgevende ingenieurs, in opdracht 
van Stichting Circuit van Drenthe rapportnummer R.96.0798.At 14 maart 
1997; 
dgmr (1997). Saneringsonderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 
voor het Circuit van Drenthe. Uitgevoerd door dgmr raadgevende ingeni- 
eurs, in opdracht van Stichting Circuit van Drenthe, rapportnummer 
R.96.0798.B, 1 5 september 1997; 
NAA (1998).). Akoestisch onderzoek ter vaststelling van de geluidsuit- 
straling ten gevolge van diverse activiteiten op het Circuit van Drenthe. 
Uitgevoerd door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau BV (NAA) in op- 
dracht van provincie Drenthe (06-01 -98); 
NAA (1 995). Akoestisch onderzoek Verkeerspark Assen ten behoeve van 
de vaststelling van de zone rond het park. Uitgevoerd door het Noordelijk 
Akoestisch Adviesbureau BV (NAA) in opdracht van Gemeente Assen, 
23-03-1 995; 
dgmr (2000). Geluidsmetingen op en rond het Circuit van Drenthe in 
1997 en 2000 (concept). Uitgevoerd door dgmr raadgevende ingenieurs, 
rapportnummer R.96.0798.Ft in opdracht van Stichting Circuit van Dren- 
the (december, 2000); 
dgmr (2001). Akoestisch onderzoek t.b.v. de aanvraag voor een oprich- 
tingsvergunning voor het Circuit van Drenthe. Rapport R.96.0798.G. 

In paragraaf 7.2.10 en paragraaf 7.7.10 wordt nader ingegaan op het on- 
derzoek uitgevoerd in 1997 en 2000 (dgmr, 2000). 

Op en in de omgeving van het TT-circuit vindt op dit mome,nt reeds een aan- 
tal activiteiten plaats die akoestisch gezien relevant zijn. Ten behoeve van dit 
MER en de onderliggende onderzoeken zijn de op activiteiten die op het cir- 
cuit plaatsvinden in verschillende typen onderverdeeld. De indeling loopt van 
type 1 tot en met type 5. Bij type 1 activiteiten gaat om de akoestisch ge- 
zien meest relevante terwijl bij type 5 activiteiten de akoestische relevantie 
beperkt is. 
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Het TT-circuit is gelegen op een in het kader van Wet geluidhinder (Wgh) ge- 
zoneerd industrieterrein. Er bevindt zich ex artikel 59 van de Wgh per 1 juli 
1993 een zone van rechtswege rond het Circuit van Drenthe. Bij de bepaling 
van deze zone is geconstateerd dat er op 1 juli 1993 sprake was van een 
saneringssituatie. De geluidbelasting ten gevolge van de voor de geluidbelas- 
ting representatieve activiteiten op het circuit (type 2: Nederlandse Kampi- 
oenswedstrijden) bedraagt op de omliggende woningen namelijk meer dan 55 
dB(A). De contour is in figuur 6.3.1 aangegeven. 

Aangezien sprake is van een saneringssituatie is een saneringsonderzoek uit- 
gevoerd. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een saneringsprogramma dat op 
27 januari 1998 door GS van Drenthe is vastgesteld. Het saneringsprogram- 
ma is op 17 februari 1998 naar de minister van VROM gezonden ten behoe- 
ve van vaststelling van de maximaal toelaatbare grenswaarden (MTG's). 

In het saneringsprogramma zijn maatregelen voorgesteld waarmee waar mo- 
gelijk de geluidbelasting vanwege het circuit van Drenthe wordt terugge- 
bracht naar 55 dB(A). Na effectuering van de in het saneringsprogramma 
voorgestelde maatregelen zal de grenswaarde van 55 dB(A) in de wijk Bag- 
gelhuizen en bij het Vakantiecentrum Witterzomer niet mogen worden over- 
schreden. 

Op de dichtstbijgelegen woningen zal in die situatie de geluidbelasting uit- 
eenlopen van 55 tot 61 dB(A). Voor deze woningen is in het saneringspro- 
gramma aangegeven of maatregelen noodzakelijk zijn teneinde het wettelijk 
maximaal toegestane binnenniveau in deze woningen te waarborgen. 

Op 14 augustus 1998 heeft de minister van VROM de MTG's vastgesteld 
(beschikking van de minister, kenmerk MBG 98020219). Teneinde aan de 
MTG's te kunnen voldoen, dienen maatregelen te worden getroffen: 
- Geluidscherm geïntegreerd in hoofdtribune; 
- Geluidscherm geïntegreerd in taludtribune; 

Geluidscherm geïntegreerd in nieuwe Strubbenbocht; 
- Exploitatiebeperking. 

Deze maatregelen zijn in het saneringsprogramma opgenomen en zullen uiter- 
lijk op 1 januari 2003 moeten zijn getroffen. In de volgende tabel zijn de 
toelaatbare geluidniveaus tot 1 januari 2003 weergegeven. Dit is de over- 
gangstermijn voor het treffen van de geluidsanerende maatregelen, de MTG's 
en de toelaatbare geluidniveaus vanaf 1 januari 2003 op de representatieve 
waarnemingspunten. De toelaatbare geluidniveaus tot 1 januari 2003 komen 
overeen met de eerder in de oprichtingsvergunning vastgelegde toelaatbare 
geluidniveaus. De geluidniveaus gelden inclusief een correctie van 5 dB(A) in 
verband met de herkenbaarheid van het geluid. 
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Tabel 6.3.1: Toelaatbare geluidbelastingen en MTG's ten gevolge van re- 
presentatieve activiteiten (Type 2) 

Tegen de beschikking van de minister van VROM is bezwaar aangetekend. 
Op 29 juni 1999 heeft de minister beslist op de bezwaarschriften welke wa- 
ren ingediend naar aanleiding van de vastgestelde MTG's d.d. 14 augustus 
1998. De bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk c.q. ongegrond verklaard. 
Voorts zijn op voordracht van GS van de provincie Drenthe voor 354 sane- 
ringswoningen de MTG's komen te vervallen. Een en ander heeft te maken 
met een reductie van 2 dB(A) die bij de actualisatie van de zonering (dgmr, 
1997) naar voren is gekomen. De bijgestelde 55 dB(A)-contour is in figuur 
6.3 aangegeven. Tegen de beschikking van de minister van VROM is beroep 
aangetekend. Bij besluit van 30 mei 2000 (1 99901 16611) heeft de Raad van 

Waarneempunt 

Baggelhuizen (rand van de wijk) 

Graswijk 18 
Oudetol-Asserweg 19 
Laaghalerveen 32 

Laaghalerveen 33 
Cerushoeve-Eekhoutswijk 9 
't Hodveen-Duikersloot 4 

Witterweg 51 
Vakantiecentrum Wittenomer 
Witterbroek 1 

State dit beroep ongegrond verklaard. 

GS zijn voornemens de in het saneringsprogramma genoemde maatregelen 
op te nemen in de nog te verlenen Wm-vergunning. De Stichting Circuit van 
Drenthe heeft zich in eerste instantie geconformeerd aan het saneringspro- 
gramma. De Stichting wil binnen de kaders van dat programma maximaal 
geluidreducerende maatregelen en voorzieningen treffen maar wil, daar waar 
het saneringsprogramma dat toelaat, bij de uitvoering daarvan enige varian- 
ten onderzoeken en, als die leiden tot een vergelijkbare of lagere geluidbelas- 
ting, mogelijk ook toepassen. In hoofdstuk 5 (Alternatieven) is deze moge- 
lijkheid als inrichtingsvariant beschreven. 

Toelaatbare geluid- 
belasting tot 

1-1-2003 

61 
61 
59 
64 
65 
59 
62 
60 
59 
65 
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Riikswea A28 

De rijksweg A28 is gelegen buiten het plangebied. Gezien de ligging tussen 
het plangebied en woongebieden van Assen is deze bron echter wel van be- 
lang. Tevens vormt de A28 een belangrijke aan- en afvoerweg voor het TT- 
circuit. 

Modelvlieaen 

Direct ten noorden van het circuit bevindt zich een terrein dat wordt gebruikt 
door de Radio Control Modelbouwclub Assen. Verspreid over het gehele jaar 
worden hier diverse activiteiten georganiseerd. De geluidemissie van de vlieg- 
tuigen waar mee gevlogen wordt voldoet aan de richtlijnen van de Koninklijke 
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. Ten tijde van type 1 en type 2 acti- 
viteiten op het circuit worden geen activiteiten georganiseerd. Het terrein van 
de Modelbouwclub doet dan dienst als parkeerterrein. 

Ten noorden van het terrein van de modelbouwclub bevindt zich een terrein 
waar hondensport wordt bedreven. Omtrent de exacte activiteiten op dit ter- 
rein is niet veel bekend, maar aangenomen mag worden dat met name het 
blaffen van de honden akoestisch relevant is. 

Verkeermark + Partvcentrum + Karten 

Het Verkeerspark is ten noordoosten van het circuit gelegen. De akoestische 
effecten van het Verkeerspark worden met name bepaald door: 
- de verkeersaantrekkende werking; 
- de kartbaan; 
- het partycentrum. 

Voor het verkeerpark is op 16 februari 1994 een vergunning verleend inge- 
volge de Wet milieubeheer. Tegen dit besluit is op 10 maart 1994 beroep 
ingesteld. Op 20 juli 1994 is door de Raad van State uitspraak gedaan waar- 
bij de aanvraag om vergunning alsnog niet ontvankelijk is verklaard. De reden 
voor het niet ontvankelijk verklaren is gelegen in het feit dat de aanvraag is 
ingediend bij de gemeente Assen terwijl formeel gesproken de Provincie 
Drenthe bevoegd gezag is. De bezwaren waren niet van akoestische aard. 
Voor de beschrijving van de akoestische situatie van het Verkeerspark, de 
kartbaan en het partycentrum wordt dan ook gebruik gemaakt van de bij de 
vergunningaanvraag uit 1 994 gevoegde akoestische onderzoeken. 
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Schietterrein Witten 

Het Ministerie van VROM heeft op 8 maart 2000 vergunning verleend inge- 
volge de Wet milieubeheer aan het Ministerie van Defensie voor het Schiet- 
terrein Witten. Het schietterrein is het gehele jaar in gebruik. Schietoefenin- 
gen vinden plaats in de dag- en avondperiode. Er wordt gebruik gemaakt van 
drie typen wapens (Diemaco, MAG en Glock) en van handgranaten. Het ge- 
bruik van handgranaten is gelimiteerd tot 6 dagen per jaar en 250 handgra- 
naten per dag. Op zaterdagen is het schietterrein open voor civiel gebruik. 

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen voor het gebruik van het 
schietterrein. Naast de beperking van het gebruik van handgranaten is van 
belang dat er niet mag worden geschoten indien de windrichting ligt tussen 
de 55 en 125 graden volgens de internationale windroos. Hiernaast worden 
geluidwerende voorzieningen aangebracht. Het gebruik van de vuurwapens is 
geboden aan maxima per jaar zoals onderstaand aangegeven. 

Huidiae aeluidbelastina oe referentieeunten 

In het kader van het saneringsprogramma zijn referentiepunten benoemd 
waar voor MTG's zijn vastgesteld. Een aantal van deze punten zijn opgeno- 
men in tabel 6.3.1. De ligging van de referentiepunten wordt getoond in fi- 
guur 6.3.3. In tabel 6.3.2 is de berekende geluidsbelasting in de huidige situ- 
atie opgenomen. De berekening is gebaseerd op tabel 4.6.1 waarin is aange- 
geven welke activiteiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden. In de berekende 
geluidsbelasting is er van uitgegaan dat deze activiteiten ook inderdaad ge- 
lijktijdig plaatsvinden. De op deze wijze berekende geluidbelasting is derhalve 
een overschatting van de actuele geluidbelasting. In tabel 6.3.2 is tevens de 
toelaatbare geluidbelasting per referentiepunt opgenomen zoals ze zijn vast- 
gesteld tot 1-1-2003 voor de representatieve bedrijfssituatie voor het TT- 
circuit (type 2). Uit tabel 6.3.2 blijkt dat de berekende geluidbelasting bij het 
gelijktijdig plaatsvinden van activiteiten de maximale geluidbelasting voor de 
representatieve bedrijfssituatie voor alleen het TT-circuit niet overschrijdt. 
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Tabel 6.3.2: Berekende geluidbelasting bij gelijktijdig voorkomen van activi- 
teiten in het plangebied in vergelijking met de vastgestelde 
maximale geluidbelasting voor de representatieve bedrijfssitua- 
tie op het TT-circuit (type 2) 
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Figuur 6.3.3: Pmject : MER De Haar-WmülTcircult 
Ligging referentiepunten bepaling geluidbelasting 

Tekmlngnr : H1280.AW-633 

/V Gepland ll-circult 
1 - Baggelhuizen 
2 - Graswijk 18 Datum : 19-01-2001 
3 - Oude tol- Aaserweg 19 

topografie 
4 - Laaghalerveen 32 : 200 O n K , 4 O O M l t w r  
5 - Laaghalerveen 33 - 
6 - Carushoeve- Eekhoutaowijk 9 1 : 26.000 

Referentiepunt t 7 - 't Boedvoen- Duikeraloot 
8 - Witterweg 51 
9 - Camping Witterzomer 7 (2m) 
10 - Camping Witterzomer 7 (Sm) HASKONING 
11 - Witterbroek 1 
12 - Geluidmoetmaat TT-baan 
50 - Wittervald 
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Verkeer en vervoer 

De belangrijkste ontsluiting van het plangebied betreft de aansluiting Assen- 
zuid van rijksweg A28. De Haarweg sluit hierop aan en voert onder de rijks- 
weg door, langs het Verkeerspark. Een tweede ontsluiting loopt via het dorp 
Witten, via Witterhaar, langs het Haarbosch. De regionale verkeersinfrastruc- 
tuur is weergegeven in figuur 6.4.1. De huidige verkeersintensiteiten zijn 
aangegeven in figuur 6.4.2 (informatie gemeente Assen). 

TT-circuit 
Het TT-circuit ontvangt jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers. De Grand PrixflT, 
de WK-Superbikes en het Truckstar-festival worden het drukst bezocht. De 
Grand Prix i.c. de TT van Assen op de laatste zaterdag in juni trekt ca. 
110.000 bezoekers. Omdat deze evenementen slechts een beperkt aantal 
keren per jaar en kortstondig voorkomen, worden deze grote evenementen 
niet als representatief beschouwd. Om bij deze evenementen de verkeers- 
stromen goed te regelen, is in overleg met alle betrokken instanties een ver- 
keerscirculatieplan opgesteld, dat jaarlijks wordt geëvalueerd en, indien 
noodzakelijk of wenselijk, aangepast (zie paragraaf 4.5). Bij de overige eve- 
nementen zijn de bezoekersaantallen voor het circuit minder dan 5.000 en is 
de (verkeers)invloed nihil. 

Het parkeerterrein achter de bestaande hoofdtribune van het circuit wordt 
door de Radio Controlled Modelbouwclub Assen gebruikt als vliegveld. Bij 
grote evenementen op het TT-circuit is het terrein in gebruik als parkeer- 
plaats en worden geen activiteiten door de vliegclub georganiseerd. Cumula- 
tieve effecten treden dan ook niet op. 

Verkeerspark 
Het ten noordoosten van het circuit gelegen Verkeerspark van Assen trekt 
jaarlijks zo'n 255.000 bezoekers. Tijdens de Grand PrixTTT in de laatste 
week van juni is het Verkeerspark gesloten en biedt de parkeerplaats aldaar 
plaats aan de bezoekers van het TT-circuit. 
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Lucht 

Beleidskader Luchtkwaliteit 

In het nationale 
van de emissies 

Milieubeleidsplan zijn doelstellingen vastgelegd ten aanzien 
van verkeer en de luchtkwaliteit. Wat betreft de verkeerse- 

missie is het beleid met name gericht op een terugdringing van de emissie 
van COz, in verband met klimaatverandering, en een terugdringing van de 
Nor, S0z- en VOS-emissies in verband met verzuring. Naast onder andere de 
beïnvloeding van het rij- en aankoopgedrag en de verbetering van vervoersal- 
ternatieven, is het beleid voornamelijk gericht op een internationale, Europese 
aanpak van de bron. Het bronbeleid is daarmee nationaal en internationaal 
van aard. De verwachte ontwikkelingen zijn dat de emissie van CO2 tot 2010 
zich zal stabiliseren, maar dat de emissie van NOX tot 2010 sterk zal dalen, 
ondanks een geringe volumegroei. 

Met betrekking tot de lokale luchtkwaliteit zijn enkele doelstellingen vastge- 
legd. E6n van de doelen betreft een lokale aanpak van schadelijke concentra- 
ties waaronder NOz, benzeen en zwarte rook (PMio). Afhankelijk van de mate 
waarin mensen worden blootgesteld, kunnen luchtverontreinigingsemissies 
van verkeer leiden tot negatieve effecten op de volksgezondheid. Om deze 
effecten zoveel mogelijk te voorkomen zijn door de rijksoverheid grens-, richt- 
en streefwaarden geformuleerd voor stoffen in de buitenlucht. Deze waarden 
hebben een wettelijke status en zijn vastgelegd in de vorm van een Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB). Een grenswaarde mag niet overschreden wor- 
den en bij een richtwaarde dient overschrijding zoveel mogelijk voorkomen te 
worden. Streefwaarden zijn waarden die voor de verdere toekomst nage- 
streefd worden. Er zijn momenteel wettelijke grenswaarden vastgesteld in de 
vorm van een AMvB voor NOz, CO, benzeen en zwarte rook. Naast grens- en 
richtwaarden zijn ook streefwaarden geformuleerd. Deze hebben geen wette- 
lijke status en worden daarom verder buiten beschouwing gelaten. 

De meest kritische componenten die vrijkomen door wegverkeer in relatie tot 
de kans op overschrijding van luchtkwaliteitsnormen (rekening houdend met 
achtergrond concentraties) zijn NOz, CO, benzeen en mogelijk zwarte rook (fijn 
stof). Voor NO2 en benzeen is de weglengte in Nederland waarlangs normo- 
verschrijding optreedt de laatste jaren constant. In tabel 6.5.1 zijn de wettelij- 
ke luchtkwaliteitgrenswaarden voor de meest kritische componenten weerge- 
geven. In deze tabellen is lood buiten beschouwing gelaten, omdat sinds 1997 
het gebruik van loodhoudende benzine volledig is gestopt (bron emissies en 
afval in Nederland: jaarrapport 1997 en ramingen 1998 van CCDM, december 
1 999). 
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Tabel 6.5.1 : Grens- en richtwaarden voor de luchtkwaiiteit 

Component ( Concentratie ( status 1 Omschrijving1' 

1) De percentielwaarde geeft die concentratie aan die gedurende de aangegeven jaarfractie (in dit 

geval 98%) juist niet wordt overschreden; 

2) Overschrijding van de grenswaarde voor NO2 dient in dk jaar vermeden te worden. Door variatie 

in meteorologische condities van jaar tot jaar, kan het zijn dat in een voor de verspreiding van 
luchtverontreiniging ongunstig jaar toch feitelijk overschrijding van de grenswaarde optreedt, 
hoewel de berekende concentraties geen overschrijding aangeven. Deze variatie bedraagt circa 
10%, zodat door formulering van een "veilige" afgdeide grenswaarde, de zogenaamde toets- 
waarde, die circa 10% lager ligt dan de grenswaarde, te allen tijde overschrijding van de grens- 
waarde voor NO2 voorkomen wordt. 

S02 

NO2 

CO 

Fijnstof 

Benzeen 

Zwarte rook (PMio) 

Provincie Drenthe 

In het Milieubeleidsplan voor de Provincie Drenthe 1995 is een aantal (alge- 
mene) doelstellingen vastgelegd met betrekking tot de luchtkwaliteit. De Pro- 
vincie richt zich daarbij onder andere op overschrijding van de luchtkwali- 
teitsnormen. Hierbij zijn geen specifieke doelstellingen aangegeven voor 
eventuele overschrijding van luchtkwaliteitsnormen ten gevolge van (druk) 
verkeer, maar beperkt de Provincie zich tot stimulering en uitvoering van het 
rijksbeleid in deze. 

W m ' l  

250 
100 

135 
1 20 
80 

6.000 
40 
1 O 

5 

150 
90 

6.5.2 Huidiae situatie 

Lokale luchtk waliteit 
Bepalend voor de luchtkwaliteit zijn de aanwezige achtergrondconcentratie 
en de bijdrage van de diverse activiteiten en het verkeer. Een overzicht van 
de lokale luchtkwaliteit wordt gegeven in tabel 6.5.2. In de omgeving van 
het plangebied zijn drie meetstations van het landelijk meetnet luchtkwaliteit 
gelegen, te weten Sappemeer (nr. 913), Hoogersmilde (nr. 920) en Witte- 
veen (nr. 928). De locaties van de drie meetstations is aangeven in figuur 
6.5.1. In Sappemeer en Hoogersmilde wordt alleen S02 gemeten. In Witte- 
veen worden S02, CO, 0 3 ,  NOx, zwarte rook, stof en totaal ammoniak, ni- 
traat en sulfaat gemeten. 

Grenswaarde 
Richtwaarde 

Grenswaarde 
Toetswaarde" 
Richtwaarde 

Grenswaarde 

Grenswaarde 

Grenswaarde 
Richtwaarde 

Grenswaarde 
Grenswaarde 
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De gegeven waarden in tabel 6.5.2 zijn afgelezen uit de figuren van het 
Jaaroverzicht 1997 van het RIVM (1999). De meetgegevens over het jaar 
1998 zijn gepubliceerd in oktober 1999 (RIVM, 1999), maar nog niet ver- 
werkt in jaaroverzichten. De gemeten waarden in 1998 bij de drie individuele 
stations komen overeen met die uit het jaaroverzicht 1997. Uit tabel 6.5.2 
blijkt dat de grenswaarden voor de gemeten componenten niet worden over- 
schreden. 

Tabel 6.5.2: Achtergrondconcentraties luchtkwaliteit omgeving Ti-circuit. 
Jaaroverzicht 1997 (RIVM, 1999) 

COMPONENT I EENHEID I CONCENTRATIE I RICHTWAARDE I GRENSWAARDE 

i*) Groeiseizoengemiddelde 
-- Geen richtwaarde vastgesteld 

In tabel 6.5.3 worden de totale emissies van verkeer gerelateerde cornponen- 
ten in de Provincie Drenthe van het jaar 1996 weergegeven. 

Tabel 6.5.3: Verkeersgerelateerde emissies Provincie Drenthe 1996 
(tonljaar) 

I Component I Emissie 

I VOS 1 5.420 

Benzeen 1 142 

NOx 
Fijnstof 

C02 

BaP 

De emissies naar de lucht door activiteiten op het TT-terrein, betreffen de 
verbrandingsemissies van: 
- deelnemende motoren aan de TT-races; 
- de karts die in gebruik zijn op het Verkeerspark; 
- de motoren en auto's van bezoekers; 
- het verkeer op de A28. 

9.740 

579 
1 .l 40.000 

0.0763 

Op basis van kengetallen voor het brandstofverbruik, aantallen voertuigen, de 
af te leggen afstand en emissiefactoren voor diverse voertuigen, zijn voor de 
huidige situatie de emissies naar de lucht berekend. In bijlage I worden de 
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(afgeleide) emissiefactoren weergegeven. Voor het verkeer op de A28 en be- 
zoekers en gebruikers van het TT-circuit, Verkeerspark, Hondensportterrein 
en Modelvliegterrein wordt aangenomen dat ze 10  km afleggen in het stu- 
diegebied. 

TT-circuit 
Gedurende ca. 265 dagen per jaar, 8 uur per dag vinden er diverse races 
plaats met diverse typen motoren. Op basis van het aantal motoren en het 
brandstofverbruik per motortype bedraagt het totale brandstofverbruik jaar- 
lijks 978.600 liter benzine. In bijlage II worden enkele kengetallen gegeven 
voor het aantal motoren en het brandstofverbruik tijdens de races. 

Voor de circuit-activiteiten is van belang dat, uitgezonderd incidentele e v e  
nementen met historische auto's en motoren, bij alle andere wedstrijden, en 
evenementen loodvrije brandstof wordt voorgeschreven en gebruikt. De In- 
ternationale Motorfederatie (FIM) heeft in haar milieugedragscode verwoord 
dat zij ernaar streeft in de toekomst de meest milieuvriendelijke brandstoffen 
te gebruiken bij haar evenementen. 

Jaarlijks wordt het circuit door ca. 400.000 bezoekers bezocht. Het circuit 
wordt bezocht met ca. 100.000 personenauto's en 50.000 motoren. 

Verkeerspark 
De emissies naar de lucht ontstaan door het gebruik van karts en door voer- 
tuigen van bezoekers. Gedurende 6 uur per dag, 200 dagen per jaar zijn ge- 
middeld 12  karts continu in de baan. Het brandstofverbruik is 4 liter per uur. 
Dit komt neer op een jaarverbruik van ca. 57.600 liter per jaar. 

Het aantal personenauto's van bezoekers bedraagt jaarlijks 100.000 (ca. 
260.000 bezoekers). Voor de totaal afgelegde weg op de toe- en afrit van 
het terrein wordt wederom 10  kilometer aangehouden (heen en terug). 

A28 
Per etmaal rijden er op het traject Westerbork - Assen-Zuid ca. 41 .O00 voer- 
tuigen. In bijlage I staan de etmaalintensiteiten uitgedrukt voor 1999. 

Emissies huidige situatie 
In bijlage I worden de emissies gegeven voor de huidige situatie voor de af- 
zonderlijke activiteiten. In tabel 6.5.4 wordt de totale emissie in de huidige 
situatie weergegeven. 

Tabel 6.5.4: Totale emissies huidige situaties (todjaar) 

Emissiebron I CO I VOS I S02 I NOX I Fijnstof 1 COz I BaP ( 1 i 1 Benzeen 
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Uit tabel 6.5.4 blijkt dat in de huidige situatie de bijdrage van de activiteiten 
op het TT-circuit gering is ten opzichte van de emissies die afkomstig zijn 
van het verkeer op de A28. Er is sprake van een relevante bijdrage van de 
componenten CO, C02 en VOS. 

Met behulp van de Leu-systematiek kan worden aangetoond dat, uitgaande 
van het aantal bezoekers per etmaal van 41.000, de toetswaarde van NO2 
vanaf 40 meter van de rand van het circuit niet overschreden wordt. Omdat 
NO2 een van de meest kritische stoffen is kan er vanuit worden gegaan dat 
ook voor de andere stoffen buiten 40  meter geen overschrijdingen plaats 
vinden. 

Bodem en water 

Geologie 
De geologie van het gebied wordt bepaald door de afzettingsprocessen in de 
jongste geologische perioden, het Kwartair en het Tertiair. De regionale geo- 
logische opbouw wordt getoond in figuur 6.6.1. De geologische opbouw kan 
worden beschreven door de volgende sedimenten (van oud naar jong): ho- 
mogene lemen en zware kleien (Formatie van Breda), zeer fijne schelphou- 
dende zanden (Formatie van Oosterhout), zeer fijne tot grove rivierzanden 
(Formaties van Scheemda, Harderwijk en Urk), vnl. uiterst fijne tot zeer fijne 
zanden met lokaal potklei (Formatie van Peelo), zeer fijne tot  matig fijne zan- 
den (Formatie van Eindhoven), keileem (Formatie van Drenthe) en fluviope- 
riglaciale matig fijne tot matig grove zanden en matig fijne eolische zanden 
(Formatie van Twente). De potklei binnen de Formatie van Peelo komt ten 
noordoosten van het TT-circuit voor, de Formatie van Eindhoven is alleen 
globaal ten westen van het TT-circuit aanwezig. 

Het Saalien (Midden-Pleistoceen) is voor het Drentse landschap sterk bepa- 
lend geweest. In deze ijstijd is Drenthe met ijs bedekt geweest en zijn grote 
massa's zand, stenen en leem als grondmorene (keileem) afgezet. De keileem 
(Formatie van Drenthe) komt over grote oppervlakken in het gebied voor met 
een dikte van 1-2 m. Tijdens de laatste ijstijd, Weichselien (Laat-Pleistoceen), 
werd de top van de keileemlaag door erosie aangetast. Er werden hier beek- 
dalen gevormd die door fluvioglaciale afzettingen werden opgevuld Ter plaat- 
se van het Witterdiep en het Anreeperdiep is de keileem afwezig. In het ge- 
hele gebied zijn door de wind aan het einde van het Weichselien dekzanden 
bovenop de keileem afgezet. Tijdens het Holoceen vormde zich veen in de 
beekdalen en op de hogere delen. Deze laatste zijn de thans veelal weer af- 
gegraven hoogveengebieden. 

Bodem typen 
In het ondenoeksgebied komen grofweg de volgende drie categorieën bo- 
demtypen voor: veengronden, podzolgronden en eerdgronden. De veengron- 
den zijn op enkele terreinen met hoogveenrestanten en in beekdalen aanwe- 
zig. De podzolgronden liggen op de hoger gelegen keileem- en dekzandgebie- 
den. Eerdgronden worden ten zuiden van de planlocatie (Laaghalen) aange- 
troffen op de oude bouwlandcomplexen (essen). 
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Voor het MER Oefenterrein De Haar (Witteveen+Bos, 1995) is onderzoek 
verricht naar de dikte en verspreiding van de veen-, zand- en keileemlagen in 
ondiepe bodem tot 1,2 m-mv in het gebied ten oosten van de planlocatie. Op 
basis van dit onderzoek en de bodemkaart van het Staring Centrum (Staring 
Centrum, 1991 ) kan worden gesteld dat de veenlaag waarschijnlijk overal 
aanwezig is, varigrend in dikte tot 150 cm. De zandlaag varieert in dikte en 
bevindt zich veelal onder het aanwezige veenpakket. De daaronder liggende 
keileemlaag begint op een diepte variërend van 40 tot 120 cm. Op enkele 
plaatsen is de keileemlaag door erosie ingesneden, bijvoorbeeld het beekdal 
van het Witterdiep. 

Bodemk waliteit 
In februari 1998 is op het TT-circuit een nulsituatie bodemonderzoek uitge- 
voerd. Daaruit blijkt dat in geen enkel geval gehalten boven de streefwaarden 
zijn aangetoond. Op basis van dat onderzoek is geconcludeerd dat nader bo- 
demonderzoek niet noodzakelijk is. 

Geoh ydrologie 
Een indeling van de ondergrond in watervoerende pakketten en scheidende 
lagen zijn weergegeven in figuur 6.6.1. Het eerste watervoerende pakket be- 
staat uit de Formatie van Twente en heeft een maximale dikte van enkele 
meters. Het doorlaatvermogen (kD-waarde) bedraagt ca. 5 m2/dag. De For- 
matie van Drenthe vormt de eerste scheidende laag tussen het bovenliggen- 
de eerste en het onderliggende tweede watervoerend pakket. De weerstand 
hiervan varieert tussen de 40 en 100 dagen (DGV-TNO, 1987). Het tweede 
watervoerende pakket wordt gevormd door de Formatie van Eindhoven. De 
kD-waarde varieert tussen de 25 en 300 m2/dag, afhankelijk van de textuur 
van het zand en de dikte van het pakket (maximale pakketdikte ca. 10 m). 
Potkleien van de Formatie van Peelo vormen in principe de tweede scheiden- 
de laag met weerstanden van ca. 10.000 tot 25.000 dagen. In het onder- 
zoeksgebied komen geen potkleien voor en is daarmee een tweede scheiden- 
de laag niet aanwezig. Het derde watervoerende pakket is het belangrijkste 
watervoerende pakket in het gebied. Bij een variërende dikte van 70  tot 120 
m geeft dit een doorlaatvermogen ter grootte van kD = 1000-3000 m2/dag. 
De derde scheidende laag, bestaande uit enkele meters dikke fijnzandige af- 
zettingen van de Formaties van Scheemda en Oosterhout, wordt aangetrof- 
fen op ca. NAP -1 10 m diepte. Het hieronderliggende vierde watervoerende 
pakket bestaat uit fijne tot matig grove zanden en wordt aan de onderzijde 
op ca. NAP -225 m begrensd door de slecht doorlatende kleien van de For- 
matie van Breda, welke de geohydrologische basis van het grondwatersys- 
teem vormt. 

februari 2001 
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Grondwa terstanden 
De grondwaterspiegel in het eerste watervoerende (freatisch) pakket volgt in 
het algemeen de topografie van het gebied en kan van plaats tot plaats sterk 
verschillen. Het beekdal van het Witterdiep vormt een belangrijke kwelzone 
in de regio. Aan weerskanten komen smalle intermediaire zones voor waar 
afwisselend kwel dan wel wegzijging optreedt. Het Witterseveld ten noorden 
van het TT circuit is echter een infiltratiegebied. 

Grondwa teron ttrekkingen 
In de directe omgeving van de planlocatie wordt op twee plaatsen grondwa- 
ter onttrokken voor drinkwaterbereiding, ten oosten van Assen en te Beilen, 
beide van de NV Waterleidingmaatschappij "Drenthe" (WMD). De capaciteit 
van het pompstation ten oosten van Assen bedraagt 4,7 miljoen m3/jaar 
(diepte onttrekking 70 tot 120 m) en die van Beilen 3,9 miljoen m3/jaar (diep- 
te onttrekking 35 tot 75 m-mv). 

Verder wordt grondwater onttrokken voor industriële doeleinden, in Assen 
ca. 300.000 m3/jaar en in Beilen 3 miljoen m3/jaar (informatie gemeente As- 
sen). 

Grondwa terstroming 
De regionale grondwaterstroming van de diepere watervoerende pakketten is 
overwegend noordelijk gericht. In het derde watervoerende pakket wordt de 
grondwaterstroming beïnvloed door de drinkwateronttrekking van het pomp- 
station Assen. 

Naast deze regionale grondwaterstroming treedt ter plaatse van het beekdal 
van het Witterdiep een belangrijke kwelstroom op. Deels is dit diep grondwa- 
ter uit het derde watervoerende pakket. Een ander deel is afkomstig van het 
aangrenzende inzijginggebieden, zoals het Witterveld, waarbij ook afstroming 
van het geïnfiltreerde neerslagoverschot over de keileem richting de beekda- 
len optreedt. De beheerder van het Witterveld stelt dat het noordelijk deel 
van het Witterveld in noordelijke richting afwatert en het overige deel in oos- 
telijk en zuidelijke richting. 

Grondwa terk waliteit 
De kwaliteit van het ondiepe grondwater ter plaatse van de nieuwe hoofdtri- 
bune is onderzocht in 1997 (Grontmij, 1997). Het grondwater werd onder- 
zocht op zware metalen en koolwaterstoffen (aromaten, fenolen, chloor- 
koolwaterstoffen, etc.). Ten zuiden van de hoofdtribune werd op twee plaat- 
sen zink aangetroffen in een concentratie boven de interventiewaarde. Lood 
en chroom werden in een licht verhoogde concentratie aangetroffen. De ove- 
rige zware metalen en stoffen werden niet aangetroffen .boven de streef- 
waarden. Zink komt in de directe omgeving van de planlocatie van nature in 
verhoogde concentraties voor. Het werd onwaarschijnlijk geacht dat sprake 
is van een grondwaterverontreiniging. 
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Waterhuishouding 
De planlocatie ligt geheel binnen de grenzen van het Waterschap Hunze en 
Aa's. Het Witterdiep verzorgt de afwatering van het gebied. Het Witterdiep 
gaat over in het Anreeperdiep dat uitmondt in de Drentsche Aa. Het Witter- 
diep en zijn zijtakken zijn niet het gehele jaar watervoerend. In de zomer kun- 
nen bepaalde delen droogvallen. Het waterpeil wordt door stuwen geregu- 
leerd. De waterhuishoudkundige situatie in het gebied is weergegeven in fi- 
guur 6.6.2. 

Oppervlakte waterk waliteit 
De watergangen in het plangebied zijn niet opgenomen in het jaarlijkse meet- 
programma van het Waterschap Hunze en Aa's. Volgens informatie van het 
Zuiveringsschap Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's zijn er geen ge- 
gevens over de oppervlaktewaterkwaliteit (mondelinge informatie Zuiverings- 
schap Drenthe en het Waterschap Hunze en Aa's). Uit de meetgegevens van 
andere waterlopen in de omgeving van het plangebied blijkt dat de kwaliteit 
van het oppervlaktewater van goede tot zeer goede kwaliteit is. Tevens kan 
worden gesteld dat de afgelopen jaren een verbetering van de kwaliteit van 
het oppervlaktewater is opgetreden (Zuiveringsschap Drenthe, 1998). 
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Landschap, archeologie en cultuurhistorie 

Inleiding 

In deze paragraaf wordt het landschap beschreven aan de hand van doelstel- 
lingen en waarden, die in het landschapsbeleid op provinciaal en nationaal 
niveau zijn geformuleerd. De gevolgde methodiek wordt in de eerstvolgende 
sub-paragraaf uiteengezet. Daarna volgt de beschrijving van de huidige situa- 
tie in het landschap. 

De begrenzing van het studiegebied is ruimer dan de begrenzing van het 
plangebied. Deze begrenzing is mede bepaald door de zichtbaarheid van het 
Circuit van Drenthe in de huidige situatie (zie figuur 6.7.1 1. 

Methodiek 

De methodiek is afgeleid van doelstellingen geformuleerd in het rijks- en pro- 
vinciaal beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie. 

In het rijksbeleid worden aan het landschap drie belangrijke waarden, ofwel de 
drie E's toegekend. Deze waarden zijn: Esthetische waarde, Ecologische waar- 
de en Economische waarde. (Ministerie LNV 1992). In deze paragrafen wordt 
alleen de esthetische waarde van het landschap belicht, omdat alleen dit as- 
pect het landschapsbeeld betreft. De esthetische waarde wordt verbonden 
met de kwaliteitsbegrippen: 
- oriëntatie in de tijd; 
- oriëntatie in de ruimte; 
- schoonheid. 

Oriëntatie in de tiid 
Oriëntatie in de tijd slaat op de afleesbaarheid van de geschiedenis en de histo- 
rische waarde van het landschap. De historische waarde in het landschap en 
de afleesbaarheid ervan wordt in chronologische volgorde besproken onder de 
kopjes geomorfologie, archeologie en cultuurhistorie. 
De oriëntatie in de tijd is inmiddels in de nota Belvedere op beleidsniveau uit- 
gewerkt. De centrale doelstelling in deze nota is: 'De cultuurhistorische identi- 
teit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte, en het rijks- 
beleid zal daarvoor goede voorwaarden scheppen". 
Uitgangspunt voor het (ruimtelijk) beleid is historische continuïteit in het land- 
schap. Hierbij gaat het om het voortbestaan van oude gebouwen en structu- 
ren, het voortzetten van inrichtingsprincipes en het voortbouwen op histori- 
sche processen, in relatie tot nieuwe gebruiksvormen. 
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In dit MER zal de voorgenomen activiteit worden getoetst aan de veranderin- 
gen in de herkenbaarheid van de cultuurhistorische identiteit. De doelvariabe- 
len die van toepassing zijn: 
- Waardevolle gebouwen, en structuren; 
- Inrichtingsprincipes; 
- Historische processen in relatie tot (nieuwe) gebruiksvormen. 

Oriëntatie in de ruimte 
Oriëntatie in de ruimte heeft betrekking op een samenhangende ruimtelijke 
structuur van het landschap en oriëntatiepunten in het landschap. De ruimtelij- 
ke structuur zal beschreven worden aan de hand van: 
- ruimten: schaal, vorm en grootte van ruimten (openheid of beslotenheid), 

type begrenzing (bebouwing of groen); - relaties tussen ruimten, waaronder visuele relaties en zichtlijnen; 
- patronen en richtingen; 
- opvallende elementen. 

Schoonheid 
Schoonheid is het meest subjectieve onderwerp van deze drie. Omdat dit on- 
derwerp bovendien sterk samenhangt met de historische waarde en de ruimte- 
lijke structuur van het landschap, zal onder dit kopje in de eerste plaats de vi- 
suele veranderingen door de voorgenomen activiteit weergegeven worden. 
Voor een beoordeling van de verandering in schoonheid, zal het landschap als 
geheel aan de hand van een afbeelding besproken worden. 

Oriëntatie in de tiid: historische waarden 

In deze paragraaf worden de historische relicten en waarden beschreven. De- 
ze waarden vormen de nog zichtbare relicten van de geschiedenis van het 
studiegebied. Deze geschiedenis wordt in hoofdlijnen in bijlage E beschreven. 

Geomorfologische waarden 
Het gebied Witterveld, is een van de weinige nog gedeeltelijk levende hoog- 
venen in Nederland. Het aanwezige veen heeft een grote geologische waarde 
als archief voor stuifmeelkorrels en plantenresten t.b.v. de reconstructie 
(Gongrijp 1984). 

In het POP (Prov. Drenthe, 1998) worden het Witterveld en het gehele beek- 
dal van het Witterdiep vermeld als waardevolle abiotische structuren (Provin- 
cie Drenthe, 1998). Het Witterveld betreft zowel het hoogveengebied het 
Witterveld, als de aanwezige Pingoruïnes. 
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Archeologische waarden 
Op de archeologische monumentenkaart (Zie figuur 6.7.2) zijn de volgende 
objecten te onderkennen: 
- enkele ongewaardeerde vuursteenvindplaatsen binnen het plangebied. Dit 

betreft vindplaatsen waar kleine hoeveelheden vuursteen zijn verzameld. 
Deze vindplaatsen zijn bekend, maar van de omvang en de waarde ervan 
zijn geen gegevens bekend. Opvallend is vooral de concentratie van vuur- 
steenvindplaatsen direct ten noorden van het Verkeerspark; 

- Een celtic Field ten noorden van de Witterhaar, net buiten het plangebied 

Ook in het Provinciaal Omgevings Plan worden beide objecten genoemd. In 
dit plan is de concentratie van vuursteenvindplaatsen ten noorden van het 
Verkeerspark aangegeven als belangrijk archeologisch object. Celtic fields 
vormen een aparte categorie in de legenda. 

Cultuurhistorische waarden 
Het studiegebied is gelegen op de overgang van de veenkoloniën (Smilde) en 
het essenlandschap. In het landschap zijn resten hoogveen, hoogveenland- 
schap en delen van het essenlandschap, namelijk een beekdal (groenlanden) 
en veldontginningen te onderkennen. (Zie figuur 6.7.1 ) 

Het landschap als geheel valt binnen de laagste gaafheidsgraad volgens het 
Provinciaal Omgevings Plan (Prov. Drenthe, 1998). De herkenbaarheid van de 
cultuurhistorische identiteit is dus relatief gering rond het terrein van het Cir- 
cuit van Drenthe. 

Binnen het landschap zijn echter nog wel de sporen van de historische inrich- 
ting, historische processen en waardevolle historische structuren en elemen- 
ten aanwezig. 

Waardevolle gebouwen en structuren 
Nog aanwezig cultuurhistorisch waardevolle elementen en structuren zijn: - Stekkewal, een markegrens die pas na 1850 duidelijk in  het terrein geac- 

centueerd is door een houtwal met een hoge opgaande begroeiing. 
De Stekkewal is een Markegrens waardoor de groenlanden langs het Wit- 
terdiep in een noordelijk en een zuidelijk deel worden gesplitst; 

- Dijk tussen woeste grond en groenlanden, langs de grens van de Circuit 
van Drenthe, de oude grens tussen cultuurland en woeste grond. 
De grens tussen de groenlanden en de overige gronden werd vaak ge- 
vormd door een houtwal. Deze wordt ook wel grenswal genoemd; 

- Wegen volgen deels nog de lijnen van 1850. Relicten zijn onder andere de 
Witterhaar, het oude t r a d  van de Postweg (langs de snelweg) en de 
zandweg tussen het Laaghaler groenland en het Laaghaler veen. (Provin- 
cie Drenthe, 1 987, landinrichtingsdienst 1997); - Structuurlijnen in het landschap tussen het Laaghaler groenland en de 
Hooghaler veldkamp en langs het Witterdiep. (Provincie Drenthe, 1987, 
Landinrichtingsdienst 1997). 

H1 280.AOIR027lHJUllP - 85 - februari 2001 



Figuur 6.7.2 Archeologische monumentenkaart 
( b m  ROB) 

Temin van archeologische betekenis h M < .  , Terrein van hoga archedogischa betekenis 

ProJeci : MER De Haw-WerVrr-drcuit 

T M n g n r  : H1280.Aû-672 

Datum : 1901-2001 
. m  O !mmmbra .__  

i : 26.000 

HASKONING 
Ingenlews- en 
Archltedenkiniiau 



MASSA 

m Bos en Bosrand 

Taluds 

Bebouwing 

P I  Laanbeplanting, 

Houtwallen, elzenrijen 

.. - 
RUIMT 

L 7 water 

Begrenzing 

m Opvallende elementen 

Figuur 6.7.3 
LANDSCHAP 
RUIMTE EN STRUCTUUR 

Project: MER TT-Circuit Asssnl 
De Haar West 

Opdrachtg.: Stichting Circuit van 
Drenthe 

Datum: 15 maart 2000 

O 260 600 760 M W  Schaal: 

HASKONING 
Ingonlwrs- en 
Arohitsotenburaau 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestlTT-circuit 

HASKONING 
Ingenieurs- en 
Architectenbureau 

Restanten van de boekweitcultuur in het Witterveld 
Het hoogveengebied is vanaf het begin van de achttiende eeuw ingezet 
voor de boekweitbrandcultuur. Op het veen legde men hierbij akkers aan, 
waarbij men het gebied oppervlakkig ontwaterde met lange smalle sloten. 
Het bovenste laagje veen werd omgespit en verbrand. In de hierdoor ont- 
stane vruchtbare bovenlaag werd dan gedurende enkele jaren boekweit 
verbouwd. De restanten van deze landbouwmethode zijn alleen nog in 
hoogveengebieden te zien en van cultuurhistorisch grote waarde (Bureau 
Bakker 1 993). 

Sinds 1930 weinig veranderde percelering is te vinden ten noordwesten 
van het terrein van het Circuit van Drenthe van Drenthe, ten zuiden van 
de Witterhaar. Ook het Laaghaler veen kent deels weinig veranderde per- 
celering (Provincie Drenthe, 1 987). 

Dwarswallen in het zuidelijk deel van het Witterdiep 
De perceelsgrenzen in de groenlanden werden gevormd door houtwallen 
op de hogere delen, de zogeheten dwarswallen. (In de lage vochtige delen 
vormden de sloten de perceelsgrens.) De dwarswallen zijn ontstaan in de 
periode van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Deze land- 
schappelijk belangrijke dwarswallen zijn aanwezig in de bovenloop van 
bet Witterdiep, niet in het plangebied (Witteveen en Bosch 1995). 

Enkele wijken en wijktracés in het Laaghalerveen (Provincie Drenthe, 
1 987). 

lnrich tingsprincipes 
Het inrichtingsprincipe van de Veenkoloniën is de ontginning vanuit wijken, 
waaraan later de bebouwing geconcentreerd werd. Bebouwing werd langs 
deze as gegroepeerd en van deze as uit werd het achterliggende gebied ont- 
gonnen. De boerderijen zijn in Laaghalerveen geconcentreerd langs deze as. 

Het esdorpenlandschap werd gekenmerkt door het voorkomen van essen 
vlakbij de dorpen en, iets verder weg, groenlanden en woeste grond. Binnen 
het studiegebied zijn alleen delen aanwezig: woeste grond en groenlanden. 
Beekdalen worden gekenmerkt door onder andere de afwezigheid van be- 
bouwing, en het extensievere gebruik van de weide- en hooilanden. In het 
studiegebied is geen bebouwing in het beekdal aanwezig, en zijn er tevens 
weinig akkers in de beekdalen. 
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Foto 6.7.1 : Stekkewal, en nieuwe ontsluiting in het kader van het dEOT 

Foto 6.7.2: Dwarswallen in het zuidelijk deel van het Witterdiep 
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De veldontginningen zijn van veel recenter datum. In dit studiegebied betreft 
het nog deze eeuw ontgonnen woeste grond, met een open karakter, ratio- 
nele verkaveling en verspreid staande boerderijen. In het studiegebied gaat 
het om een relatief smalle strook met dit landschapstype, boerderijen zijn er 
niet aanwezig. (Landinrichtingsdienst 1 997 I Provincie Drenthe 1998) 

Historische processen 
Veenkoloniën: verdichting van bebouwing en beplanting is geconcentreerd in 
de ontginningsas, verder is'het landschap blijvend open. 

Esdorpenlandschap, beekdalen: Beekdalen werden in het verleden steeds fij- 
ner verkaveld, waardoor het aantal kavelgrenzen (en deels ook houtwallen) 
toenam. In recente tijd is het aantal houtwallen weer afgenomen. 

Het veldontginningslandschap is een zeer recent landschap met rationele 
processen van verkaveling en bebouwing, die al op moderne landbouwme- 
thoden gebaseerd zijn. 

Oriëntatie in de ruimte 

Ruimten, schaal, vorm en grootte 
Ruimten zijn zeer wisselend in vorm en grootte. Het grootste deel van het 
landschap in het studiegebied bestaat echter uit middelgrote ruimten, om- 
zoomd door laanbeplanting, of houtwallen (zie figuur 6.7.3). 

De meer open ruimten zijn gelegen in het Laaghalerveen en het dal van het 
Witterdiep. Het Laaghaler Veen is een onderdeel van het zeer open veenland- 
schap van de hoogveenontginningen van Smilde. Het zuidelijke deel van het 
Witterdiep is besloten door de aanwezigheid van houtwallen. 

Relaties tussen ruimten 
Het terrein van het Circuit van Drenthe is voor een flink deel afgesloten van 
de omgeving door geluidswallen met of zonder beplanting. De visuele relatie 
van het circuit met het landschap wordt daardoor sterk bepaald door de om- 
liggende geluidswallen. Alleen bij de toegangen is er zicht op het circuit zelf. 
De hoofdtribune is te zien vanaf de snelweg, vanuit de omgeving van het 
Witterdiep, en vanuit de omgeving van de modelvliegbaan. 

Het Verkeerspark Assen is gescheiden van de omgeving door een vrij dichte 
houtwal, waar slechts zeer gedeeltelijk delen van het Verkeerspark gezien 
kunnen worden. Het landschap in de omgeving van het Verkeerspark wordt 
begrensd aan de noordzijde door de snelweg A28, die hier door de hoge lig- 
ging een visuele barrihre in het landschap vormt. 

Patronen en Richtingen 
In een groot deel van het studiegebied is de verkaveling strookvormig en 
loodrecht op wegen (als ontginningsas) of het Witterdiep. In het noordelijke 
deel van het studiegebied, bij het Verkeerspark is de verkaveling meer blok- 
vormig. 
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Opvallende elementen 
Opvallende elementen in het landschap zijn met name de A28, de hoogspan- 
ningsleiding en de hoofdtribune van het circuit. 

Het beeld van het land scha^ (Schoonheid) 

Het beeld in de omgeving van het terrein van het Circuit van Drenthe wordt 
vooral bepaald door de vochtige bosjes met veel berken van het Witterveld 
aan de westzijde, en door het besloten oudere beekdallandschap met laanbe- 
planting, zandweggetjes, houtwallen en het Witterdiep aan de oostzijde. Bin- 
nen het beekdallandschap zijn de hoogspanningsleidingen en de snelweg van 
veraf zichtbaar. 

Ook de hoofdtribune van het terrein van het Circuit van Drenthe en de om- 
ringende wallen zijn van veraf zichtbaar en mede bepalend voor het land- 
schapsbeeld. 

In de omgeving van de Witterhaar wordt het landschap gedomineerd door de 
nabije infrastructuur: een hoogspanningsleiding en de A28. 

Kwetsbaarheid in het landschap is vooral gelegen aan de oostzijde van het 
terrein van het Circuit van Drenthe. Daar zijn veranderingen in het landschap 
in de huidige situatie over de grootste afstand zichtbaar. 

Ook het Laaghalerveen is relatief kwetsbaar door de grote openheid. 
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Foto 6.7.3: Grens tussen het Witterveld en de bosrand rondom het circuit, 
bij Maanderveen 

Foto 6.7.4: Het Witterdiep, op de achtergrond het Verkeerspark en de 
hoogspanningsleiding 
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Ecologie 

Be~aiina zoekbeeld 

De beschrijving van de natuur in de omgeving van het plangebied richt zich 
met name op die gebieden en die organismen(gr0epen) die mogelijk belnvloed 
zouden kunnen worden door de voorgenomen activiteiten, indien wordt uit- 
gegaan van een 'worst case scenariot. Onderstaande tabel geeft weer welke 
gebieden en organismen(groepen) dat zijn. 

ASPECTEN 

directe omgeving van de locatie beurs- en 

vlaktewater 

Veranderingen in directe omgeving van de locatie van de mo- 
luchtkwaliteit torcrossbaan 

Verandering in ge- met name rondom TT-circuit (3 km) 

luidbelasting 

Verandering in visu- wijde omtrek congrescentrum, omgeving 

ele belasting (ver- motorcrossbaan en Verkeerspark 
lichting + overige 
visuele hinder) 

Ruimtebeslag I ver- locaties beurs- en congrescentrum, Motor- 
nietiging van bioto- crossbaan en Verkeerspark 

pen 

Versnippering Congrescentrum, motorcrossbaan en Ver- 

POTENTIEEL B~NVLOE- 
DE ORGANISMEN 

verdrogingsgevoelige 
vegetatie + fauna (wei- 
devogels + moerawo- 
gels) 

vegetatie + fauna 

verstoringsgevoelige fau- 

na 

verstoringsgevoelige fau- 

na 

vegetatie + fauna 

migrerende fauna 

Bepaling omvang studiegebied op basis van effectafstanden (worst case) 
De omtrek van het studiegebied voor wat betreft ecologie wordt met name 
bepaald door de geluidcontouren rondom het Ti-circuit. Deze contouren lig- 
gen op ongeveer 3 km afstand van het circuit. De binnen dit gebied aanwe- 
zige natuurgebieden en het plangebied zullen kort worden gekarakteriseerd 
en de aanwezige verstoringsgevoelige fauna zal beschreven worden. Het be- 
treft de volgende gebieden: 
- TT-circuit en Ossebroeken; 
- Witterveld; 
- De Haar; 
- Stroomdal Witterdiep; 
- Laaghalerveld. 

De verdrogingsgevoelige vegetatie wordt beschreven in een gebied van ca. 1 
km rond het plangebied, namelijk in de gebieden: TT-circuit en Ossebroeken. 
het Witterveld, De Haar en het Stroomdal Witterdiep. 
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Een korte beschrijving van enkele verder weg gelegen natuurgebieden is op- 
genomen in bijlage I (Laaghalerveen, Geelbroek, Heuvingerzand, Witte Zand, 
Groote Zand en Hijkerveld). 

Voor het in beeld brengen van de versnippering zullen de ecologische verbin- 
dingszones en eventuele andere belangrijke migratieroutes rond het plange- 
bied worden beschreven, voor zover ze mogelijk beïnvloed kunnen worden 
door de voorgenomen activiteiten. 

De ligging van het plangebied en de natuurgebieden is weergegeven op de 
kaart in figuur 6.8.1. Op de kaart in figuur 6.8.2 is de verstoringsgevoelige 
en de verdrogingsgevoelige natuur aangegeven. 

In dit MER is gebruik gemaakt van verschillende informatie-bronnen. De 
meeste bronnen bieden vrij recente (circa 5 jaar oude) informatie over het 
studiegebied. Uitzondering hierop vormt het MER Oefenterrein De Haar (Wit- 
teveen+Bos, 1995). In het MER Oefenterrein De Haar worden provinciale 
gegevens gebruikt die veelal minimaal tien jaar oud zijn, aangevuld met 
veldwerk ten behoeve van vegetatieonderzoek uit de periode 1988-1 989 
(Buro Maas), fauna-tellingen uitgevoerd eind jaren '80 en amfibie- 
waarnemingen uit 1988. De ecologische gegevens in het MER Oefenterrein 
De Haar zijn derhalve gedateerd. Voor dit MER wordt dit niet als een pro- 
bleem ervaren; er is geen reden om te veronderstellen dat het ecosysteem 
zich gedurende de afgelopen jaren zich veel beter ontwikkeld heeft. 

TT-circuit en Ossebroeken 

Korte karakterisering 
In de noordelijke lus van het TT-circuit en in Ossebroeken worden veel wei- 
devogels aangetroffen. Op het TT-circuit zelf worden geen water- en oever- 
vegetaties aangetroffen. Wel worden deze aangetroffen op Ossebroeken en 
direct ten noordoosten en zuidoosten van het circuit. 

Ecoh ydrologische gevoeligheid 
De genoemde water- en oevervegetaties worden waarschijnlijk niet beïnvloed 
door een eventuele daling van de grondwaterstand, omdat in het gebied de 
waterstanden kunstmatig op peil worden gehouden. Voor de weidevogels is 
vochtig grasland van belang. Een daling van de grondwaterstand kan de 
kwaliteit van het biotoop van deze vogels verslechteren. 

Gevoeligheid voor geluid 
Gezien de huidige verstoring in het gebied, wordt aangenomen dat de aan- 
wezige fauna niet bijzonder gevoelig is voor geluidverstoring. 
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Verdrogingsgevoeiige natuur 
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Witterveld 

Korte karakterisering 
Het Witterveld is een gebied met hoogveen, natte en droge heide en bos. Het 
is een kerngebied in de EHS en is in 1990 aangewezen als "Beschermd Na- 
tuurmonument" volgens de Natuurbeschermingswet. Onder het Natuurmo- 
nument vallen ook het Haarbos, 't Hoedveen en het Mandeveen, die tegen 
het Witterveld aanliggen. Het Witterveld ontleent zijn huidige waarde aan het 
voorkomen van een zeer goed ontwikkelde gradiënt van droge (niet vergras- 
te) heide, via vochtige en natte heide naar levend hoogveen met de daaraan 
gebonden flora en fauna. Binnen West-Europa gaat het hier om een zeer 
schaars biotoop. Het Witterveld herbergt een groot aantal Rode Lijst-soorten 
en kwetsbare aandachtssoorten, zowel wat betreft flora als vlinders, libellen, 
herpetofauna en vogels (bijlage F). Het voorkomen van zeldzame, kwetsbare 
en bedreigde soorten benadrukt de waarde van het Witterveld als voortplan- 
tingsbiotoop voor deze organismen en als hoogveengebied in zijn algemeen- 
heid. Tijdens een veldbezoek aan het Witterveld (29 sept 2000) is dit door 
de beheerder (de heer M. Verhagen) nog eens bevestigd. Hoewel Korhoender 
en Zwarte stern inmiddels uit het gebied verdwenen zijn, komen Tapuit, 
Roodborsttapuit en Paapje nog steeds voor. Ook het Gentiaanblauwtje is een 
soort die nog steeds, zij het met moeite, weet stand te houden. Voor zoog- 
dieren is het Witterveld van minder belang, omdat zoogdieren hoogveenge- 
bieden mijden. Er leeft een reëen-populatie van circa 50 exemplaren en er zijn 
vijf vossenburchten, die deels worden bejaagd. 

Het Witterveld is niet openbaar toegankelijk vanwege de in het gebied gele- 
gen schietbaan Witten. Zie verder paragraaf 6.2 van dit MER. Het Hoedveen 
is een grote voormalige pingo-ruïne, die verveend is en ontgonnen tot gras- 
land (Grontmij, 1998). 

Ecohydrologische gevoeligheid 
Het levend hoogveen en de vochtige en natte heide zijn sterk afhankelijk van 
een hoge grondwaterstand. Als de grondwaterstanden te laag zijn kan geen 
hoogveengroei plaatsvinden en komt de natte heide-vegetatie niet ,tot ont- 
wikkeling. Daarnaast zullen bij lage grondwaterstanden natte en vochtige ve- 
getaties degenereren. In grote delen van het Witterveld zijn de grondwater- 
standen reeds te laag om de bijzondere vegetaties te handhaven en om ge- 
wenste nieuwe vegetaties tot ontwikkeling te laten komen. 

Het Witterveld fungeert als belangrijk intrekgebied voor het beeksysteem van 
de Drentse Aa. De waterhuishoudkundige relatie hiermee is van grote waar- 
de. Verschillende waterlopen in het plangebied staan in verbinding met het 
ten oosten gelegen Witterdiep (onderdeel van het beeksysteem Drentsche 
Aa) (Grontmij, 1997). 
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Behalve de vegetatie zijn ook bepaalde verdrogingsgevoelige dieren aanwe- 
zig. In het Witterveld broeden acht Rode Lijst-vogelsoorten, waarvan er vijf 
met name bedreigd worden door de afname van hun habitat, o.a. als gevolg 
van verdroging. Evenzo komt er een reptielensoort en een amfibieensoort van 
de Rode Lijst voor die gevoelig zijn voor verdroging. Ook voor de voorko- 
mende dagvlinders en libellen kan verdroging een probleem vormen. (Hom et  
al., 1996; Lina et al., 1996) 

Samenvattend kan worden gesteld dat de ecohydrologische gevoeligheid van 
het gebied groot is. 

Gevoeligheid voor geluid en visuele hinder 
In het Beheersplan 1998-2003 wordt verstoring door geluid aan de oostzijde 
van het Witterveld als knelpunt gezien. De verstoringsgevoelige fauna be- 
staat uit zoogdieren en vogels. Zoogdieren komen in het Witterveld niet veel 
voor, omdat hoogveen niet aantrekkelijk is voor zoogdieren. Vogels (waaron- 
der enkele bedreigde en zeldzame soorten) broeden er echter in grote geta- 
len. Hoe gevoelig deze vogels zijn voor geluid van een motorrace-circuit, een 
motorcross-baan en een congres- en beurscentrum is niet vastgesteld. De 
effecten van geluid op de fauna kunnen variëren per diersoort en zelfs binnen 
de soort per individu. Zoogdieren lijken minder gevoelig dan vogels en alleen 
levende dieren minder gevoelig dan dieren die in groepen leven. Bij een zich 
herhalend geluid kan gewenning optreden. (Ministerie van Defensie, 1 990). 

Voor wat betreft visuele hinder (met name licht) bestaat de gevoelige fauna 
behalve uit zoogdieren en vogels ook uit herpetofauna en insecten. De ge- 
voeligheid van de verschillende diergroepen voor lichthinder is nauwelijks ge- 
kwantificeerd. Er zijn weliswaar bij bepaalde diersoorten effecten van verlich- 
ting geconstateerd, maar het is onduidelijk bij welke lichtsterkte deze effec- 
ten optreden. 

Gevoeligheid voor versnippering 
Vanuit het Witterveld worden belangrijke faunistische relaties onderhouden 
met de omliggende natuurgebieden (Grontmij, 1997). De in de EHS aangege- 
ven verbindingszone tussen het Witterveld en het zuidelijker gelegen Hijker- 
veld ligt buiten het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen activiteiten. 
Relaties tussen het Witterveld en het (zuid-)oostelijk gelegen Geelbroek en 
Groote Zand worden in de huidige situatie reeds verstoord door de A28 en 
de spoorlijn. De versnippering zal in dit gebied niet of nauwelijks toenemen. 
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I H.bitiMchttiJn ("Richtlijn 921431EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 

natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna") 

' Volgens bijlage I van de Habiiatrichtlijn zijn de volgende typen habiiats, die ook in het Witterveld voor- 
komen, beschermd: - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix, - Droge heide (alle subtypen) (prioritair habitattype), 
- Actief hoogveen (prioritair habitattype), - Aangaast hoogveen (natwriijke regeneratie nog mogelijk). 

De genoemde habiiats in het Wmrveld zijn dus beschermd, wat inhoudt dat alle planten- en diersoor- 
ten die deel uitmaken van deze habiiats beschermd zijn. Welke planten- en diersoorten di precies zijn, 
wordt door de richtlijn niet gedefinieerd. Voor heide en hoogveenhabias kan er echter vanuit worden 
gegaan dat behalve de heiia en hoogveemvegetaties ook de volgende diersoorten eronder vallen: Hei- 
deblauwtje, Heivlinder, Heidegentiaanblauwtje, Veenhooibeestje, Maanwaterjuffer, Koraaljuffer, Noord- 
se witsnuitlibel, Zandhagedis, Levendbarende Hagedis, Adder, Hazelworm, Heikikker, Roodborsttapuit, 
Paapje, Tapuit, Dodaars, Watennip en Geelgors (deze lijst is niet uitputtend). 

I Deze soorten zijn kenmerkend M o r  de genoemde habiiats; zonder deze soorten zijn de beschermde 
habidattypen niet compleet. Alle genoemde soorten komen voor in het Wierveld. Aantasting van deze 
soorten betekent aantasting van de beschermde h a b i i  en mag dus alleen plaatsvinden onder de in I artikel 6 van de Habiiatrichtlijn genoemde voorwaarden. 

De Haar 

Korte karakterisering 
Het gebied bestaat voornamelijk uit graslanden en enkele houtwallen. De 
meest soortenrijke en zeldzame vegetaties worden aangetroffen in het water 
en de oevers, met name in de kwelgebieden tussen de A28 en het Witter- 
diep. Daarnaast zijn de vegetaties van de houtwallen redelijk soortenrijk en 
goed ontwikkeld. De andere gebieden zijn floristisch/vegetatiekundig minder 
waardevol. De graslanden in het gebied herbergen veel weidevogels. Dit ge- 
bied wordt tevens gebruikt als rust- en fourageergebied voor Wulpen die in 
het Witterveld broeden en voor doortrekkers en wintergasten als Regenwulp, 
Vinkachtigen, Graspieper, Kievit, Buizerd, Rietgans, Kraaiachtigen en Krams- 
vogel. De houtwallen in het gebied herbergen grote aantallen broedvogels. 

Voor roofvogels is het gebied zowel 's zomers als 's winters van belang als 
fourageergebied. In het onderzoeksgebied komen minstens negentien zoog- 
diersoorten voor, waaronder echter geen zeldzame soorten. Er komen naar 
verwachting drie soorten amfibieën voor (Gewone Pad, Groene Kikker en 
Bruine Kikker) en drie soorten reptielen (Adder, Hazelworm en Levenbarende 
Hagedis). Alleen de Adder en Hazelworm zijn zeldzame en bedreigde soorten 
en worden als zodanig vermeld in de Rode Lijst (Witteveen + Bos, 1995). 

Ecoh ydrologische gevoeligheid 
De genoemde water- en oevervegetaties zijn afhankelijk van kwel. Een daling 
van de grondwaterstand kan op deze vegetaties een negatief effect hebben. 
Met name voor de weidevogels, de wulpen en de ganzen is vochtig grasland 
van belang. Een daling van de grondwaterstand kan de kwaliteit van het bio- 
toop van deze vogels verslechteren. Hetzelfde geldt voor de aanwezige amfi- 
bieën. De reptielen zijn gebonden aan de droge houtwallen en zullen dus 
weinig hinder van een eventuele daling van de grondwaterstand ondervinden. 
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Gevoeligheid voor geluid 
De zoogdieren en vogels in het gebied zijn gevoelig voor geluidverstoring 

Stroomdal witter die^ 

Korte karakterisering 
Het Witterdiep is een bovenloopje dat via het Anreeperdiep uitmondt in de 
Drentse Aa. Het is een gestuwde beek die in de loop van de tijd sterk is ge- 
degenereerd tot agrarische watergang. Het Witterdiep en zijn zijtakken zijn 
niet het gehele jaar watervoerend: in de zomer kunnen bepaalde delen 
droogvallen. In het beekdal ontbreken zeldzame of soortenrijke vegetaties 
omdat de grondwaterstanden te  laag zijn. De laagste delen van het gebied 
zijn kwelgebieden. (Landinrichtingscommissie Ruilverkaveling Laaghalen, 
1997; Grontmij, 1997) 

Ecohydrologische gevoeligheid 
Met name de kwelgebieden zijn gevoelig voor verdroging. Goed ontwikkelde 
kwelgebonden vegetaties zijn echter afwezig vanwege de lage grondwater- 
standen. De ecohydrologische gevoeligheid is dus gering. 

Gevoeligheid voor geluid 
Nog geen informatie bekend over aanwezige vogels en zoogdieren, behalve 
aanwezigheid Muskusrat (Witteveen + Bos, 1995). 

Laaahalerveld 

Het Laaghalerveld is een klein gebiedje dat een stapsteen vormt in de verbin- 
dingsroutes tussen de verschillende omliggende natuurgebieden. Het is ei- 
gendom van het Drents Landschap (Witteveen + Bos, 1995). 
Over de aanwezige natuur en de verstoringsgevoeligheid is geen informatie 
bekend. 

Recreatie 

In de omgeving van de planlocatie kunnen diverse vormen van recreatie wor- 
den aangetroffen: verblijfsrecreatie in de vorm van campings en bungalow- 
parken (o.a. Witterzomer), extensieve dagrecreatie zoals wandelen en fiet- 
sen, intensieve dagrecreatie op het Verkeerspark en regionale lawaaisport- 
centra (TT-circuit, modelvliegen). Op de planlocatie zelf is geen sprake van 
verblijfsrecreatie, maar de overige genoemde vormen zijn wel aanwezig. De 
beschrijvingen zijn reeds gegeven in voorgaande paragrafen. De autonome 
ontwikkelingen zijn beschreven in paragraaf 6.10.7. 
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Autonome ontwikkelingen 

Geluid 

De autonome ontwikkelingen ten aanzien van geluid in het studiegebied wor- 
den bepaald door de verwachte toename van de verkeersintensiteit op de 
A28 en op het onderliggend wegennet. Daarnaast zijn maatregelen genomen 
op het TT-circuit om de geluidbelasting te reduceren. Deze maatregelen ma- 
ken deel uit van de plannen met betrekking tot het circuit. Zowel het TT- 
circuit als het Verkeerspark verwacht een toename van de bezoekersaantal- 
len in de nabije toekomst. Ook militair oefenterrein De Haar zal meer verkeer 
aantrekken en een bijdrage leveren aan de geluidbelasting (o.a. helicopter- 
vluchten). 

Verkeer en vervoer 

Zoals in de vorige paragraaf is vermeld, neemt de verkeersintensiteit op de 
A28 toe in de toekomst. Over de afgelopen tien jaar is de groei gemiddeld 
drie procent per jaar geweest. Voor 2010 wordt verwacht dat de totale ver- 
keersintensiteit op de A28 ongeveer 54.000 voertuigen per dag zal bedra- 
gen. 

Lucht 

Voor de autonome ontwikkelingen ten aanzien van de lokale luchtkwaliteit 
wordt uitgegaan van de landelijke ontwikkelingen. Voor S02 is de afgelopen 
tien jaar een licht dalende tendens waarneembaar door de emissie- 
reducerende maatregelen die zijn genomen in het buitenland en bij de belang- 
rijkste industrieën (elektriciteitscentrales en raffinaderijen), Voor NO2 geldt 
een sterkere afname, met name veroorzaakt door de invoering van de kataly- 
sator in het wegverkeer. De achtergrondconcentratie van CO is de afgelopen 
tien jaar gedaald door o.a. emissiereducerende maatregelen in de industrie en 
de invoering van de katalysator. De laatste paar jaar lijkt een stagnatie in de 
daling op te treden. Over de achtergrondconcentratie van ozon valt weinig te 
zeggen omdat de vorming van ozon met name wordt bepaald door meteoro- 
logische omstandigheden in de zomer. Over fijn stof en zwarte rook kan 
worden gesteld dat de achtergrondconcentraties stabiel zijn. 

In de autonome ontwikkeling tot 2010 vindt er een toename van het verkeer 
op de A28 plaats met ca. 35%. In bijlage J worden enkele verkeerskenmer- 
ken voor 2010 weergegeven. Verder geldt dat in 2010 de emissies van een 
groot aantal componenten door voertuigen sterk gereduceerd zal zijn. Deze 
gereduceerde emissies gelden ook voor de voertuigen van bezoekers van 
evenementen etc. In bijlage J worden de gewijzigde emissiefactoren voor 
201 0 weergegeven. 
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In tabel 6.10.1 worden de emissies weergegeven voor de autonome ontwik- 
keling, gegeven deze ontwikkelingen. In bijlage I zijn de gedetailleerde emis- 
sies weergegeven. 

Tabel 6.10.1 : Totale emissies autonome ontwikkeling (tonljaar) in 201 0 

In de autonome ontwikkeling blijkt dat de bijdrage van activiteiten op het TT- 
terrein voor de componenten CO en VOS toenemen t.o.v. de bijdrage van het 
verkeer. Hierbij is echter geen rekening gehouden met eventuele ontwikkelin- 
gen ten aanzien van de emissies van motortweewielers en karts. Het verkeer 
zal meer C02 uitstoten ten gevolge van een meer volledige verbranding. 

Emissiebron 

Activiteiten T-terrein 

A28 

TOTAAL 

De bijdrage aan depositie van S02 en NO2 is verwaarloosbaar te noemen in 
vergelijking met die van het verkeer en de achtergronddepositie. 

6.10.4 Bodem en water 

CO 

432 
214 

646 

De autonome ontwikkelingen ten aanzien van bodem en water in het plange- 
bied worden in belangrijke mate bepaald door de aanleg en ontsluiting van 
het militair oefenterrein (dEOT), de ruilverkaveling Laaghalen en de beheers- 
maatregelen ten behoeve van het Witterveld. 

Rode lijn in de aanpak is het herstel van de bodem- en waterhuishouding, 
waarbij rekening wordt gehouden met zowel de natuurwaarden als de land- 
bouwkundige belangen. Essentieel daarbij is het vertragen van de afwatering 
in het plangebied. Dat kan worden bereikt door technische maatregelen, zo- 
als demping en verontdieping van sloten en waterlopen en de aanleg van 
stuwen en kades. Door de realisatie van het militair oefenterrein wordt 30% 
van het landbouwgebied in het beekdal van het Witterdiep aan agrarisch ge- 
bruik onttrokken, waardoor de waterkwaliteit van het Witterdiep verbetert. 

VOS 

98,6 
57.2 

155,7 

De milieumaatregelen in het kader van de ruilverkaveling Laaghalerveen zijn 
weergegeven in figuur 6.10.1 . De beheersmaatregelen respectievelijk hydro- 
logische maatregelen ten aanzien van het Witterveld zijn weergegeven in de 
figuren 6.10.2 en 6.10.3. In figuur 6.10.1 is een kade met kleischerm gete- 
kend aan de zuidkant van het Witterveld. Dit scherm heeft als functie het 
voorkomen van verdroging van het Witterveld. Nadere informatie van het Mi- 
nisterie van Defensie en de Landinrichtingsdienst leert dat een kunststoffolie 
is aangebracht in de keileemlaag over een lengte van ruim een kilometer 
langs de nieuwe rondweg. 
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6.1 0.5 land scha^, cultuurhistorie en archeolociie 

De belangrijkste autonome ontwikkeling voor het landschap is de aanleg van 
het dubbel Eenheidsoefenterrein, of dEOT1. Dit dEOT is voor het grotendeels 
gelegen in het beekdal van het Witterdiep. 

Hieronder worden de autonome ontwikkelingen in de landschapswaarden be- 
schreven per criterium. De belangrijkste wijzigingen zullen optreden in de 
ruimtelijke structuur en de cultuurhistorische waarden. 

Autonome ontwikkelingen historische waarden 

Geomorfoloaie 
Geomorfologische waarden zullen wijzigen door aanleg van het dEOT. Het 
beekdal blijft wel grotendeels intact, maar de draagkracht van de bodem 
wordt op een aantal plaatsen vergroot door het opbrengen van zandlagen ten 
behoeve van het oefenterrein. 

Archeologie 
Archeologische waarden in het landschap zullen bij aanleg van het oefenter- 
rein niet veranderen. Archeologische monumenten en terreinen van (hoge) 
waarde worden ontzien. 

Cultuurhistorie 
Het aantal waardevolle cultuurhistorische elementen in het landschap veran- 
dert nauwelijks. De stekkenwal is opgenomen in het nieuwe dEOT. Door de 
aanleg van het dEOT zal worden afgeweken van de historische inrichting van 
het beekdallandschap, door de nieuwe locatie van bebouwing, de oefenoor- 
den, de veranderde percelering en de omringende brede groene stroken. 

Autonome ontwikkelingen ruimtewke structuur 

Ruimteliike structuur 
Het landschap rond het terrein van het Circuit van Drenthe zal in de nabije 
toekomst sterk wijzigen. Het dubbele Eenheidsoefenterrein de Haar zal aan- 
gelegd worden, met gesloten opgaande beplanting (droog bos) rondom het 
gehele oefenterrein, waardoor het landschap aanmerkelijk beslotener zal 
worden. Binnen het oefenterrein zijn wel een aantal open plekken aanwezig, 
maar die zullen slechts beperkt zichtbaar zijn van buitenaf. 

' Ook zal in de toekomst de stadsrandzone van Assen ontwikkeld worden, zoals aangekondigd 
in het POP (Prov. s rent he,' 1998). Bij de ontwikkeling van de stadsrandzone van Assen zullen 
een aantal recreatieve en woonfuncties versterkt worden. Ook de upgrading van het 'Circuit 
van Drenthe" en de uitbreiding van het Verkeerspark Assen zijn als een onderdeel van deze 
stadsrandontwikkeling te zien. Omdat beide laatste ontwikkelingen onderwerp zijn van dit 
MER is de stadsrandontwikkeling voor de beschrijving van de autonome ontwikkeling buiten 
beschouwing gelaten. 
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Het landschap zal ook beslotener worden aan de westgrens van het Circuit 
van Drenthe door aanleg van een natte bosachtige bufferzone tussen het 
Witterdiep en het Circuit. 

Visuele relaties en o~vallende elementen 
Het terrein van het Circuit van Drenthe wordt door de nieuwe beplanting vi- 
sueel afgeschermd van een groot deel van het omliggende landschap. Hogere 
elementen die in een open landschap sterk opvallen, zullen veel minder ver te 
zien zijn. 
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Patronen en richtinaen 
Het verkavelingspatroon zal in een groot deel van het gebied sterk aangepast 
worden of verdwijnen. Ook het wegenpatroon wordt aangepast ten behoeve 
van het nieuwe dubbel Eenheidsoefenterrein. 

Autonome ontwikkelingen in het beeld van het landschap 

Het beeld van het landschap, gezien vanuit de snelweg of het circuit, zal in 
de toekomst vooral bepaald worden door de brede bossages en groenelemen- 
ten rondom het toekomstige oefenterrein. 
Aan de noordzijde van het studiegebied (ten noorden van het terrein van het 
Circuit van Drenthe) zal het landschapsbeeld gelijk blijven. 

6.10.6 Ecoloaie 

Voor de beschrijving van de autonome ontwikkeling wordt uitgegaan van 
hetzelfde studiegebied als voor de beschrijving van de huidige situatie. 

Autonome ontwikkeling Witterveld 
De afgelopen tijd zijn al maatregelen voor vernatting genomen. De water- 
standen zullen zich gedeeltelijk herstellen door intern beheer (dempen van 
greppels, plaggen en ontbossen). Herstel is mede afhankelijk van eventuele 
aanpassing van de waterhuishouding aan de rand van het Witterveld en van 
maatregelen in het militaire oefenterrein (Landinrichtingscommissie Ruilver- 
kaveling Laaghalen, 1997). 

Om de nadelige eutrofiërende en verdrogende randeffecten van de omliggen- 
de cultuurgronden te verminderen zullen in de toekomst nieuwe bufferzones 
rond het Witterveld worden gerealiseerd, zowel op Asser als Smildeger 
grondgebied (aan de oost-, west- en zuidzijde van het Witterveld). Daarnaast 
zal het Witterveld aan het Witterdiep gekoppeld worden door aanleg van een 
natuurlijk meanderende watergang die aantakt op het Witterdiep (Grontmij, 
1 997). 

De verbindingszone tussen het Witterveld en het Hijkerveld zal worden ver- 
sterkt door in de tussenliggende kleine natuurgebiedjes en overhoekjes een 
verschralend beheer te voeren. Tussen het Witterveld en het Groote Zand zal 
de bosverbinding worden versterkt (Witteveen + Bos, 1995). 

In figuur 6.1 0.4 zijn de doeltypen natuur en buffergebieden voor het Witter- 
veld weergegeven. 

H1 280.AO/R027/HJUllP - 108- februari 2001 



E R K L A R I N G  

Figuur 6.10.4 
Doeiiypen natuur en buffwgebieden Wittenreld 
(hm: Diend LwxkIJk Geúbd, 1997) 



HASKONING 
Ingenieurs- en 
Architectenbureau 

Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-West/TT-circuit 

Autonome ontwikkeling De Haar 
In dit gebied wordt het militair oefenterrein De Haar gerealiseerd. Het gehele 
gebied zal daardoor een ander karakter krijgen. Langs de noordwest-rand van 
het gebied (dus tegen het TT-circuit en het Verkeerspark aan) zullen bos- 
zomen worden aangeplant, evenals in het oosten van het gebied (langs de 
A28). In het midden van het gebied zullen akkerlanden worden omgevormd 
tot graslanden met o.a. drie helikopter-landingsplaatsen, zandheuvels, bivak- 
ken etc. Welke vegetatie zich in het gebied zal ontwikkelen en welke fauna 
zich er zal vestigen, zal uit de praktijk moeten blijken. 

Autonome ontwikkeling Stroomdal Witterdiep 
Het Witterdiep zal in het kader van de realisatie van het oefenterrein De Haar 
op een meer natuurlijke wijze worden getraceerd en geprofileerd. In de nieu- 
we situatie zal het Witterdiep worden geflankeerd door natuurlijke beekbe- 
geleidende vegetaties (nat loofbos en schraal grasland) (Grontmij, 1997). 

6.1 0.7 Recreatie 

In Structuurschets De Haar (Grontmij, 1997) wordt een aantal ontwikkelin- 
gen voorgesteld: - een vrijliggende fietsroute langs de weg Assen-Laaghalerveen; 
- ombouwen van de autoroute direct langs het Witterveld tot een recrea- 

tieve fietsroute; 
- de terreinen voor de hondensporten het modelvliegen blijven per auto be- 

reikbaar; - het verder ontwikkelen van dagrecreatieve functies ten westen van het 
Verkeerspark. De hoofdontsluiting via De haar dient gewaarborgd te blij- 
ven; 

- het ontwikkelen van een recreatief steunpunt ter plaatse van de nieuwe 
ingang van het TT-circuit (indien gerealiseerd, ten oosten van het terrein 
waar het beurs- en congrescentrum is geprojecteerd). Een steunpunt kan 
hier bestaan uit bijvoorbeeld een uitzichttoren en borden met gebiedsin- 
formatie en maakt deel uit van de wandel- en fietsroutes door het gebied; 

- het realiseren van een recreatief steunpunt ten zuiden van het Witterveld 
waar informatie wordt gegeven over o.a. de natuur van het Witterveld 
zoals de heidevegetaties en voorkomende roofvogels; 

- het inrichten van het dEOT voor recreatief medegebruik, bijvoorbeeld met 
ruiterroutes, wandel- en fietspaden, etc. 

In het VoorontwerpplanIMER Ruilverkaveling Laaghalen (19971, het gebied 
ten zuiden van de planlocatie, zijn plannen opgenomen voor recreatie. Deze 
plannen hebben met name betrekking op fietsen en wandelen. Belangrijke 
ontwikkelingen zijn de aanleg van een recreatief fietspad vanaf De Haar naar 
de Boermarkeweg en de aanleg van fietspaden op en rond de dEOT zodat het 
gebied zowel in noord-zuid richting als oost-west inrichting beter ontsloten 
wordt. 

~ ~ O . A ~ O ~ ~ / H J U / I P  - 110- februari 2001 



HASKONING 
Ingenieurs- en 
Archltectenbumau 

Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-westlTT-circuit 

MOGELIJKE GEVOLGEN VOOR HET MILIEU 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke effecten worden verwacht en op 
welke wijze de effecten zijn bepaald. Van alle onderscheiden bouwstenen 
(TT-circuit, motorcrossterrein, beurs- en congrescentrum, Verkeerspark en 
grootschalige publieksevenementen) worden de milieuaspecten eerst afzon- 
derlijk behandeld en, daar waar dat aan de orde is, ook in onderlinge samen- 
hang (cumulatie van milieueffecten). Het studiegebied wordt bepaald door de 
reikwijdte van de mogelijke effecten en verschilt per te beschouwen aspect. 

Op de laatste bladzijde van dit rapport is een uitklapvel opgenomen waarin 
de onderdelen en behandelde milieuaspecten van de voorgenomen activiteit 
en de alternatieven en varianten zijn benoemd. 

Geluid 

Alaemeen 

Het toetsingskader voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt ge- 
vormd door de Wet geluidhinder. In dit hoofdstuk is de geluidbelasting op de 
rekenpunten voor de in de hoofdstukken 4 en 5 beschreven voorgenomen 
activiteiten, alternatieven en varianten berekend. De geluidbelasting door het 
wegverkeer wordt berekend met de Standaard Rekenmethode 1 voor ver- 
keerslawaai. In hoofdstuk 6 is reeds aangegeven dat er verschillen zijn ge- 
constateerd tussen berekende en gemeten geluidniveaus. Een beschouwing 
hierover is opgenomen in paragraaf 7.2.10. Voor meer informatie wordt 
verwezen naar bijlage H, Akoestisch onderzoek. De verschillen werken ook 
door naar de beoordeling van de te verwachten effecten op ecologie. In pa- 
ragraaf 7.8.4 wordt hier nader op ingegaan 

Voor het TT-circuit zijn twee algemene situaties berekend: enerzijds de op- 
tredende geluidbelasting voor alle typen wedstrijden in de voorgenomen acti- 
viteit en anderzijds de geluidbelasting in de representatieve bedrijfssituatie bij 
de onderscheiden alternatieven en varianten. 

Voorgenomen activiteit 
De equivalente geluidbelasting in de voorgenomen activiteit voor de vijf ty- 
pen motor- en autosport activiteiten is opgenomen in tabel 7.2.1. De reken- 
punten zijn reeds beschreven en getoond in paragraaf 6.3.. De geluidcontou- 
ren worden getoond in figuur 7.2.1 (type 1 activiteit), figuur 7.2.2 (type 2 
activiteit, de representatieve bedrijfssituatie), figuur 7.2.3 (type 3 activiteit) 
en figuur 7.2.4 (type 4 activiteit). De onregelmatigheden in de contouren 
worden veroorzaakt door het geluidscherm. 
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Tabel 7.2.1 : Equivalente geluidniveaus in de dagperiode in dB(A) (inclusief 
straffactor 5 dB), in de voorgenomen activiteit 

Punt 

Representatieve bedrijfssituatie (type 2) 
De geluidbelasting op de rekenpunten in de representatieve bedrijfssituatie is 
weergegeven in tabel 7.2.2. De berekening is uitgevoerd voor: 
- Vamin alternatief (geen schermen, noordlus zoals in voorgenomen); 
- de variant met geluidschermen (noordlus zoals in voorgenomen activiteit) - de voorgenomen activiteit, met schermen en taluds, 
- het nulplusalternatief, handhaving Nationale bocht met geluidwerende 

voorzieningen. 

Tabel 7.2.2: Geluidbelasting vanwege Type 2-activiteiten in de bestaande 
situatie, de voorgenomen activiteit (VA) en de onderscheiden 
varianten 
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Voorgeromen activiteit: type 2 
(industef toeslq tonad geluid, dagperiode) 



iïguur 72.3 
Voorg.omen acaviteit: type 3 
(indusief toaslag tonaal geluid, dagperiode) 

HASKONING 
d Ingenieurs- en 

Architectenbureau 



>N& HASKONING 
h ingenieurs- en 

I '  Archiiedenbureau 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-westTTT-circuit 

HASKONING 
Ingenieurs- en 
Architectenbureau 

Motorcrossterrein 

Voor het motorcrossterrein is onderscheid gemaakt tussen training en wed- 
strijden. De optredende geluidbelasting op de rekenpunten is opgenomen in 
tabel 7.2.3. Zoals eerder is aangegeven in hoofdstuk 5 zijn voor het motor- 
crossterrein geen inrichtingsalternatieven of -varianten beschouwd. 

De bijbehorende geluidcontouren worden getoond in figuur 7.2.5. De onre- 
gelmatigheden in de contouren worden veroorzaakt door de afschermende 
werking van de hoofdtribune en het beurs- en congrescentrum. 

Tabel 7.2.3: Equivalente geluidniveaus in de dagperiode in dB(A) in de 
voorgenomen activiteit voor het motorcrossterrein (incl. toe- 
slag van 5 dB voor tonaal geluid) 

Regionaal crossterrein 
I I 

N.B.: In de berekende geluidbelasting is een toeslag opgenomen van 5 dB 
voor tonaal geluid. Voor de beoordeling van verstoring in het Witterveld dient 
deze toeslag ongedaan te worden gemaakt. In de figuur 7.8.1 is de toeslag 
niet opgenomen. 
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geluidcontouren RMC Orrsebroeken, 
wedstrljddagen 
(exclwlef toeslag tonaal geluld) dagperiode 
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Beurs- en conarescentrum 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het beurs- en congrescentrum 
is opgenomen in tabel 7.2.4. Gezien de lage geluidbelasting zijn geen con- 
touren gemaakt. 

Tabel 7.2.4: Equivalente geluidniveaus in de dagperiode in dB(A) in de 
voorgenomen activiteit voor het beurs- en congrescentrum 

I Omschrijving I Beurs en congrescentrum 3 

De berekende geluidbelasting ten gevolge van het Verkeerspark 
punten is opgenomen in tabel 7.2.5. Voor het Verkeerspark is 
dat het alleen overdag open is terwijl het Partycentrum juist in 
een deel van de nacht open is. De geluidbelasting is inclusief de 
voor de avond- en nachtperiode van resp. 5 en 10  dB(A). De 
geluidcontouren worden getoond in figuur 7.2.6. 

Tabel 7.2.5: Equivalente geluidniveaus in de dag-, avond- en 

op de reken- 
aangenomen 
de avond en 
straffactoren 
bijbehorende 

nachtperiode 
in-dB(A) in de voorgenomen activiteit voor het Verkeerspark 
(incl. straffactoren van 5 en 10 dB(A) 
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Grootschaliae ~ublieksevenementen 

Voorgenomen activiteit 
De berekende geluidbelasting tijdens grootschalige publieksevenementen is 
opgenomen in tabel 7.2.6. Er is onderscheid gemaakt tussen de dag-, avond- 
en nachtperiode met de bijbehorende straffactoren. De activiteiten in de 
avondperiode verschillen niet van die in de dagperiode zodat de geluidbelas- 
ting in de avondperiode 5 dB(A) hoger ligt vanwege de periodetoeslag. De 
activiteiten worden op een vergelijkbare wijze voortgezet na 23.00 uur (tot 
24.00 uur waarna geen live muziek meer wordt gespeeld). Hierdoor krijgt de 
nachtperiode een toeslag van 10 dB(A). Op alle berekeningen zit een toeslag 
van 10 dB(A) vanwege muziek. 

De etmaalwaarden worden als contour getoond in figuur 7.2.7. De etmaal- 
waarden bestaan uit de hoogste waarde voor de dag-, avond- en nachtperio- 
de. 

Tabel 7.2.6: Grote publieksevenementen, Rennerskwartier variant: Equiva- 
lente geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode in 
dB(A), exclusief periode toeslag en inlcusief toeslag voor mu- 
ziekgeluid. 

Referentiepunt 

2 

3 

4 

5 

6 

Periode 
Nr. 

1 

7 

8 

9 

Veenslang variant 
De geluidbelasting op de referentiepunten voor de Veenslang variant is opge- 
nomen in tabel 7.2.7. 'De contour is opgenomen in figuur 7.2.7. 

Omschrijving 

Baggelhuizen (rand woon- 

Grarwijk 18 

Oude tol- Asserweg 19 

Laaghalerveen 32 

Laaghalerveen 33 

Cerushoeve- Eekhoutswijk 

10  

1 1 

5 0  
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Nacht 

60 
Dag 
69 

9 

't Hoedveen- Duikersloot 4 

Witterweg 51 

Camping Witterzomer 7 

Avond 

69 

68 

68 

67 

64 

60 

(2m) 
Camping W~tterzomer 7 

i5m) 

Witterbroek 1 

Witterveld 

64 

64 

63 

68 

68 

67 

64 

60 

63 

70 

70 

62 

60 

58 

58 

54 

64 

64 

63 

57 

58 

56 

63 

70 

70 

57 

64 

64 
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Tabel 7.2.7: Grote publieksevenementen, Veenslang variant: Equivalente 
geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode in dB(A), ex- 
clusief periode toeslag en inclusief toeslag voor muziekgeluid. 

Zuidlus variant 

De geluidbelasting op de referentiepunten voor de Zuidlus variant is opgeno- 
men in tabel 7.2.8. De contour is opgenomen in figuur 7.2.7. 

Tabel 7.2.8: Grote publieksevenementen, Zuidlus variant: Equivalente ge- 
luidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode in dB(A), exclu- 
sief periode toeslag en inclusief toeslag voor muziekgeluid. 

Referentiepunt I Periode 
Nr. I Omschriivina Daa I Avand I Nacht 

Vergelijking varianten 

De vergelijking van de etmaalwaarden op de referentiepunten bij de drie vari- 
anten is opgenomen in tabel 7.2.9. De contouren van de etmaalwaarden zijn 
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getoond in figuur 7.2.7. De etmaalwaarden zijn tevens grafisch weergegeven 
in figuur 7.2.8. 

Tabel 7.2.9: Etmaalwaarde van de geluidbelasting vanwege grootschalige 
publieksevenementen in dB(A), inclusief toeslag van 10 dB 
voor muziekgeluid 

Referentiepunt Variant 
Nr. Omschrijving Veenslang Rennerskwartier Zuidlus 

l Baggelhuizen (rand woon- 71 74 72 

(2m) 

10 Camping Wittenamer 7 69 68 74 

(5m) 
1 Witterbroek l 73 75 74 

50 Witterveld 75 75 80 

5 6 7  

Refereniiepunt 

Figuur 7.2.8: Grafische weergave etmaalwaarden op de referentiepunten bij 
de drie varianten voor locatie van podia tijdens grootschalige publieksevene- 
menten 
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Uit de vergelijking blijkt dat in de richting van Baggelhuizen (punt 1, aaneen- 
gesloten woonbebouwing) de Rennerskwartier variant een iets lagere geluid- 
belasting geeft (66 dB(A) ten opzichte van 67 en 69 dB(A). De Zuidlus- 
variant geeft een hogere geluidbelasting op de referentiepunten 5 t/m 11 en 
50 (dag- en avondperiode). In de nachtperiode zijn de onderlinge verschillen 
beperkt tot 2 dB(A). 
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voorgenomen activiteit: Rennerskwartier 

2% 

Veenslang variant 

' ' 65 db(A) geluidcontour (etmaal waarde) 

.'....W ... :. 
70 db(A) geluldcontour (eimaal waarde) 

#$$i$.?< Fesdvak-in 
Parkeerplaats 
Kampeerplaats 

uidlus variant 

'iguur 7.2.7 
;duidcontouren (etmaalwaarde) varianten inrichting festivaltemin 
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Cumulatieve aeluidsbelasting 

In paragraaf 4.6.2. is aangegeven welke activiteiten in principe gelijktijdig 
kunnen plaatsvinden. Voor diverse situaties is de gecumuleerde geluidbelas- 
ting bepaald. Een volledig overzicht is opgenomen in het Akoestisch rapport, 
bijlage H. Op deze plaats wordt volstaan met een aantal situaties. De gecu- 
muleerde geluidbelasting is aangegeven in tabel 7.2.7. De gearceerde kolom 
betreft de representatieve bedrijfssituatie. 

Tabel 7.2.7: Gecumuleerde geluidbelasting in dB(A) in de voorgenomen ac- 
tiviteit, inclusief toeslag voor herkenbaar geluid, dagperiode 

- CV: TT circuit type 3, Verkempark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking, motorcrossterrein op wedstrijddag, beurs- con- 
grescentrum gemiddelde dag; 

- DV: TT circuit type 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking motorcrossterrein op wedstrijddagen, beurs- en 
congrescentrum op topdagen; 

- EV: TT circuit type 0, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrdn en moddvliegterrein in werking motorcrossterrein op wedstrijddagen, beurs- en 
congrescentrum op topdagen; 

Wenverkeerslawaai 

Het omgevingsgeluid wordt mede bepaald door wegverkeerslawaai en dan 
met name door wegverkeerslawaai afkomstig van de Rijksweg A28. Op deze 
Rijksweg is tevens de invloed merkbaar van een aantal activiteiten dat wordt 
uitgevoerd op het TT-circuit. Activiteiten die een verkeersaantrekkende wer- 
king hebben die op de A28 merkbaar is, zijn Type 1, Type 2 en Type O acti- 
viteiten. De verkeersaantrekkende werking van de overige activiteiten is 
akoestisch gezien niet. relevant. 

Teneinde een indicatie te kunnen geven van de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai zijn berekeningen uitgevoerd conform Standaardrekenme- 
thode I. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de Rijksweg A28, de Haarweg 
en de Streek. Deze laatste weg wordt gebruikt voor de afvoer van het ver- 
keer na afloop van type 1 activiteiten (de TT). Met deze rekenmethode is de 
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afstand bepaald van de respectievelijke contouren 50, 55 en 6 0  dB(A) tot 
aan de as van de weg. De berekeningen zijn uitgevoerd voor peiljaar 2010. 
De resultaten zijn opgenomen in tabel 7.2.8. Op de resultaten is een aftrek 
ex artikel 103 Wgh toegepast. 

Tabel 7.2.8: Afstand van de as van de weg tot contouren 50, 55 en 60 
dB(A) 

Omschrijving I Afstand tot contour [ml 

I 50 dB(A) I 55 dB(A1 I 60 dB(A) 
Zonder activiteit 

I I I 
Inclusief verkeersaantrekkende werking vanwege type 2 
A 28 I 710 I 370 I 190 
Haarweg 150 70 30 

I I I 

Inclusief verkeersaantrekkende werking vanwege type 1 

Toetsina berekende aeluidbelasting 

1 70 
8 
5 

Toetsingskader algemeen 
In het kader van de toetsing van de rekenresultaten dient onderscheid ge- 
maakt te worden naar verschillende typen: 
- Toetsing van de nieuwe inrichtingen aan de voorkeursgrenswaarde voor 

geluidgevoelige bebouwing in de omgeving. De nieuwe inrichtingen zijn 
het regionaal motorcrossterrein en het beurs- en congrescentrum; 

- Toetsing van de activiteiten die op het industrieterrein plaatsvinden aan 
de geluidzone; 

- Toetsing van de activiteiten die op het industrieterrein plaatsvinden aan 
de in het kader van het saneringsprogramma voorgestelde MTG's. 

340 
25 
16 

A 28 
Haarweg 
De Streek 

360 
100 
60 

Toetsing van de nièuwe indichtingen aan & voorkeursg~~tnswaarde 
In het kader van dit MER zijn twee nieuwe inrichtingen beschouwd, het regi- 
onale motorcrossterrein en het beurs- en congrescentrum. Deze inrichtingen 
worden voor wat betreft het equivalente geluidniveau getoetst aan de voor- 
keursgrenswaarde van 50  dB(A). Voor wat betreft Lmax wordt een grens- 
waarde gehanteerd van 60  dB(A). 

650 
60 
43 

690 
21 0 
140 

A 28 
Haarweg 
De Streek 

Regionael rnotorcrosst~rrein Ossebroeken 
De berekende geluidbelasting en de grenswaarde zijn opgenomen in tabel 
7.2.9. Uit toetsing van de geluidbelasting vanwege het motorcrossterrein aan 
de voorkeursgrenswaarde blijkt dat op alle immissiepunten wordt voldaan 
aan de grenswaarden voor het equivalente geluidniveau en voor het maxi- 
male geluidniveau. 

1220 
420 
280 
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Tabel 7.2.9: Geluidbelasting vanwege RMC Ossebroeken tijdens trainingen 
en op wedstrijddagen, inclusief toeslag tonaal geluid van 5 dB 

Beurs- en congrescentrum 
De berekende geluidbelasting en grenswaarde zijn opgenomen in tabel 
7.2.10. Uit toetsing van de geluidbelasting vanwege het beurs- en congres- 
centrum aan de grenswaarden voor equivalente en maximale geluidniveaus 
blijkt dat aan de grenswaarden wordt voldaan. 

Tabel 7.2.10: Geluidbelasting vanwege het Beurs- en congrescentrum op 
topdagen vergeleken met de grenswaarde 

I Punt l Omschrijving 1 Beurs- en congrescen- I Grenswaarde 

Toetsing aan de geluidzone 
Het industrieterrein ~ h c u i t  van Drenthe is van rechtswege gezoneerd in het 
kader van Wet geluidhinder. De geluidbelasting die vanwege de op het indu- 
strieterrein uitgevoerde activiteiten optreedt, mag niet meer bedragen dan 50 
dB(A) op de zonegrens. Ter controle van de zone is de geluidbelasting be- 
paald die maximaal op discrete punten mag optreden zonder dat de zone 
wordt overschreden. 
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Voor het uitvoeren van de zonetoets is gebruik gemaakt van de waarden die 
van toepassing zijn op de geactualiseerde zone. Vervolgens is vastgesteld of 
deze waarden worden overschreden bij het gelijktijdig uitvoeren van activitei- 
ten. Hierbij zijn de tabellen met mogelijk gelijktijdig voorkomende activiteiten 
gebruikt. 

Tabel 7.2.1 1 : Vergelijking geluidbelasting op discrete punten vanwege zone- 
grens en representatieve bedrijfssituatie 

Uit de tabel blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (gelijk aan kolom 
BV in tabel 7.2.7) de zone wordt gerespecteerd. 

In de berekende geluidbelasting voor situatie BV is het Verkeerspark meege- 
nomen. Het Verkeerspark behoeft echter niet getoetst te worden aan de zo- 
ne. De bijdrage van het verkeerspark is echter zeer beperkt ten opzichte van 
de activiteiten op het TT-circuit. De berekende geluidbelasting voor situatie 
BV is daarom gebruikt als zonetoets. 

Toetsing aan de MTG's (saneringsprogramma) 
Uit toetsing van type 2 activiteiten (representatieve bedrijfssituatie) aan de 
MTG's blijkt dat in de voorgenomen activiteit wordt voldaan aan de MTG's 
(zie tabel 7.2.1 2). Vanwege de overige activiteiten, uitgezonderd Type O en 
Type 1, treden lagere geluidbelastingen op en wordt dus eveneens voldaan 
aan de MTG's. 

Tabel 7.2.1 2: Geluidbelasting vanwege Type 2-activiteiten in de voorgeno- 
men activiteit en MTG's 
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Waarneempunt I Type 2 I MTG 
1 1. Witterbroek 1 57 58 

7.2.1 0 Beschouwina verschillen meten en rekenen 

Beschouwing over de vencMHem turren makigen en moddbemkeningen. 

In 2000 is een onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelasting op en in de omgeving 
van het circuit (dgmr raadgevende ingenieurs, december 2000, concept). Het doel van het 
onderzoek bestond uit het vaststellen van de volgende relaties: 
- Het verband tussen de geluidemissie van het Circuit en de geluidsniveaus ter plaatse van 

de woningen; 
- Het verband tussen de geluidsemissie van de motoren en het geluidsniveau op de perma 

nente mmmast langs de baan bij de Veenslang; 
- Het verband tussen de geluidsniveaus bij de woningen en het geluidsniveau op de perma- 

nente meetmast op het circuit. 

De meetresultaten zijn vergeleken met de geluidniveaus die zijn berekend met behulp van 
akoestische modellen ten behoeve van onderzoeken die zijn uitgevoerd voor zonering, sanering 
en vergunningaanvragen. Tevens zijn de meetresultaten vergeleken met eerdere metingen 
(1 997). Uit de vergelijking tussen de metingen en de modelberekeningen blijkt het volgende: 
- De gemeten geluidniveaus in de omgeving van het circuit waren gemiddeld 5 tot 10 dB 

lager dan de berekende niveaus. Tijdens het meetprogramma uit 1997 bleek een verge- 
lijkbare tendens waarbij verschillen optraden van 4 tot 14 dB; 

- De verschillen tussen de gemeten en de berekende geluidniveaus ter plaatse van de 
meetmast varigren tussen de -1 en +4 dB. In het onderzoek in 1997 was dit verschil 
tussen de -2 en + 2 dB. 

Het rapport van dgmr (2000) suggereert de volgende oorzaken voor de gevonden verschillen: 
. De geluiddemping over grotere afstand is hoger dan op basis van het model wordt bere- 

kend. Dit geldt met name voor de effecten in de bodemdemping door de lage ligging van 
de geluidbron en de overdracht over een absorberende bodem; 

- De luchtdemping is in de praktijk groter dan volgens Handleidi IL-HR-13-01 .et akoestisch 
model is ontworpen voor afstanden tot maximaal 1.000m. Op grotere afstand, zoals in 
deze situatie, kunnen er afwijkingen optreden. 

De vraag is nu of, en zo ja in welke mate, de resultaten van de meetprogramma's moeten c.q. 
mogen worden meegenomen in de modelberekeningen die voor dit MER zijn opgesteld. De 
meetresultaten van de programma's van 1997 en 2000 vertonen een zelfde trend. Het lijkt 
dan ook niet juist de meetresultaten te ontkennen. Op dit moment kan niet eenduidig worden 
vastgesteld in welke mate een modelaanpassing terecht zou zijn. Een gevolg van deze consta- 
tering is dat het absolute geluidniveau in de omgeving tengevolge van activiteiten op het TT- 
circuit niet met zekerheid kan worden vastgesteld. De MTG's zijn destijds met hetzelfde model 
berekend. Vergelijking van de gemeten geluidniveaus met de wettelijk vastgestelde MTG's is 
dus ook niet mogelijk. We kunnen dus ook niet beoordelen of varianten voldoen aan de 
MTG's. Het is echter wel mogelijk de beschouwde varianten en alternatieven onderling te ver- 
gelijken onder de aanname dat het model op een vergelijkbare manier afwijkt. Deze beschou- 
wing is opgenomen in hoofdstuk 8 en wijzigt niet door verschillen in meten en berekenen. 
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Lucht 

Voorgenomen activiteit 

In deze paragraaf wordt een overzicht geven van de te verwachten soort en 
omvang van de emissies in het studiegebied ten gevolge van de voorgeno- 
men activiteiten. Het gaat hierbij om CO2, CO, fijn stof (roet), NOx, S02 en 
vluchtige organische stoffen (VOS). Tevens wordt een inschatting gegeven 
van de geuremissies. Op basis van deze emissies wordt de invloed op de lo- 
cale luchtkwaliteit bepaald (immissie) ten opzichte van de heersende achter- 
grondniveaus. 

Voor de emissies van de verschillende activiteiten zijn aannamen gedaan. Een 
compleet overzicht is opgenomen in bijlage I. Bij de beschrijving van de emis- 
sies bij autonome ontwikkelingen is het gebruik van het dEOT buiten be- 
schouwing gelaten. In het MER voor het dEOT zijn geen gegevens opgeno- 
men over luchtemissies. Naar verwachting zijn deze emissies gering ten op- 
zichte van de emissies door voertuigen op de A28. 

De voorgenomen activiteit verschilt ten opzichte van de huidige situatie in 
het feit dat er op het terrein een Beurs- en Congrescentrum wordt ingericht, 
dat er motorcross wedstrijden worden georganiseerd en dat er jaarlijks enkele 
grootschalige publieksevenementen zullen worden gehouden. 

De emissies van het beurs- en congrescentrum en grootschalige publiekseve- 
nementen bestaan voornamelijk uit de emissies van voertuigen (auto's) van 
bezoekers. Jaarlijks zullen circa 500.000 bezoekers en 250.000 personenau- 
to's het centrum bezoeken. Voor de totaal afgelegde weg op de toe- en afrit 
van het terrein wordt 10 kilometer (heen en terug) aangehouden. Deze af- 
stand wordt aangenomen voor alle bezoekers en gebruikers van de A28 en 
de activiteiten in het plangebied. 

De motorcrosses vinden gedurende 50 dagen per jaar plaats, gedurende 4 
uur met ca. 20 motoren. Het verbruik is ca. 15 liter per uur per motor. Dit 
komt overeen met ca. 60.000 liter brandstof jaarlijks. Het aantal bezoekers 
bedraagt ongeveer 5.000. Er wordt uitgegaan van ca. 4.000 personenauto's 
en 1000 motoren. 

Het aantal bezoekers van grootschalige publieksevenementen wordt geschat 
op 160.000 per jaar, het aantal voertuigen op ca. 30.000. 
Voor de voorgenomen activiteit wordt rekening gehouden met en zonder een 
toename van verkeer op de A28 en een reductie van emissies in 201 0. 

Emissies voorgenomen activiteit 
In bijlage I worden de emissies gegeven voor de voorgenomen activiteit voor 
de afzonderlijke activiteiten. In tabel 7.3.1 wordt de totale emissie voor de 
voorgenomen activiteit weergegeven, zonder rekening te houden met toena- 
me van verkeer op A28 en reductie van emissies. 
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Tabel 7.3.1: Emissies naar de lucht in de voorgenomen activiteit zonder 
emissiereductie vergeleken met huidige emissies (in tonljaar) 

De voorgenomen activiteiten zorgen slechts voor een zeer geringe toename 
(max. 1 - 4 %) van de emissie ten opzichte van de huidige situatie. 

Indien rekening wordt gehouden met een toename van verkeer op de A28 
van ca. 35% en een reductie van de emissie van enkele componenten van 
voertuigen in 2010, dan verandert de totale emissie. In bijlage I worden de 
gedetailleerde emissies weergegeven. In tabel 7.3.2 staan de totale emissies 
weergegeven voor de voorgenomen activiteit, rekening houdend met deze 
ontwikkelingen. 

Tabel 7.3.2: Emissie voorgenomen activiteit (tonljaar) in 201 0 met emissie- 
reductie, vergeleken met emissies bij autonome ontwikkelingen 

Indien de voorgenomen activiteit in 201 0 wordt vergeleken met de autonome 
ontwikkeling, dan neemt de totale emissie van componenten slechts in ge- 
ringe mate toe. De relatieve bijdragen van de activiteiten op het TT-terrein 
nemen voor CO en VOS wel toe. 

De bijdrage 
vergelijking 
van S02 en 

Emissiebron 

Activiteiten TT-temin 

A28 

Totaal voorgenomen 
activiteit 

Totaal autonome 

ontwikkeling 

aan depositie van S02 en NO2 is verwaarloosbaar te noemen in 
met die van het verkeer en de achtergronddepositie. De emissies 
NO2 nemen af ten opzichte van de huidige emissies. In paragraaf 

6.5.2 werd geconcludeerd dat op een afstand van 40 meter de depositie van 
S02 en NO2 verwaarloosbaar is ten opzichte van de achtergronddepositie. 
Hieruit blijkt dat de activiteiten in het plangebied geen invloed hebben op de 
depositie van verzurende stoffen op o.a. het Witterveld. 

CO 

458 

214 

673 

646 

Tabel 7.3.3 geeft een overzicht van de emissies naar de lucht in de huidige 
situatie, bij autonome ontwikkelingen en in de voorgenomen activiteit. Uit de 
tabel blijkt dat: 

VOS 

104 

57 

161 

156 
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fijnstof 

2 

1 1  

14 

14 

S02 

0.5 
15 

15 

15 

CO2 

3547 

58181 

61728 

61084 

NOX 

7,l 
515 

522 

520 

BaP (1) 

8 

249 

257 

252 

Benzeen 

0,05 

1,5 

1.6 

1,5 
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- de totale emissie naar de lucht neemt af met uitzondering van CO2 (kolom 
E). De emissies nemen af vanwege de verbetering van de emissies door 
motorvoertuigen. De emissie van C02 neemt toe vanwege de toename 
van het verkeer; 

- de emissies bij de voorgenomen activiteit wijzigen niet of nauwelijks: de 
toename van het verkeer wordt gecompenseerd door de verbetering van 
emissies door motorvoertuigen (kolom D2 tot kolom B. De relatieve bij- 
drage van de emissies op de planlocatie aan de emissies in het studiege- 
bied neemt toe (kolom G tot kolom B). 

Immissies 

Voor S02 en NOx is berekend dat de bijdrage van de activiteiten aan de ach- 
tergrondemissie al op geringe afstand van het circuit niet meer merkbaar is 
(zie paragraaf 6.5). Om deze reden zijn geen verdere immissieberekeningen 
voor S02 en NOx uitgevoerd. 

Geurhinder 

Bij de beschrijving van de bestaande toestand van het milieu (paragraaf 6) is 
gesteld dat geurhinder door snelwegen op kan treden tot een afstand van 
maximaal 100 meter vanaf de snelweg. Indien de activiteiten op het TT- 
circuit een vergelijkbare geurbelasting zou opleveren als snelwegverkeer, be- 
tekent dit dat gedurende de grotere evenementen geurhinder zou kunnen op- 
treden langs de aanvoerwegen vanwege het verkeer van bezoekers. Dit zou 
dan enkele malen per jaar optreden. Tijdens de overige activiteiten wordt 
volgens deze aannamen geen geurhinder verwacht. 
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Tabel 7.3.3: Vergelijking emissies naar de lucht huidige situatie, bij autonome ontwikkeling en van de voorgenomen activiteit 
(ton per jaar) 

Component Huidige situatie I l 

7 (1 %l 

Fijn stof 2 (7 %l 

7 (1 %l 

Benzeen 0.1 (3 %l 
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D. 
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E. 

Toelafname emissies 
t.o.v. huidige emissies 

Totaal Bijdrage VA 

F. 
Toelafname emissie 
op TT-circuit 

G. 
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activiteit aan emissie 
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Verkeer en vervoer 

Het onderdeel verkeer en vervoer betreft enerzijds de verkeersaantrekkende 
werking van de activiteiten op de planlocatie en anderzijds de ontwikkeling in 
de etmaalintensiteit van voertuigen op de A28 (autonome ontwikkelingen). 
De gegevens zijn samengevat in tabel 7.4.1. Tevens zijn de gegevens over 
het nulalternatief opgenomen. De inrichtingsvarianten voor de verschillende 
onderdelen leiden niet tot veranderingen in de verkeersaantrekkende werking. 
Er zijn dus geen verschillen ten opzichte van de voorgenomen activiteit. 

Tabel 7.4.1: Effecten verkeersaantrekkende werking bij de voorgenomen 
activiteit (2010) in relatie tot de huidige situatie (voertuigen 
per jaar) 

NULALTERNATIEF 
(201 O) 

120.000 
100.000 
o 
O 
O 

ONDERDEEL 

Voertuigen per jaar 
- TT-circuit 
- Verkeerspark 
- Beurs- en congrescentrum 
- Motorcrossterrein 
- Grootschalige publieksevens- 

menten 

HUIDIGE SITUATIE 
(2000) 

120.000 
90. 000 
O 
O 
O 

VOORGENOMEN 
ACTIVITEIT 

Totaal voertuigen per jaar 1 210.000 
A28 etmaalintensiteit 1 41 .O00 

Uit tabel 7.4.1 blijkt dat het verkeer in de voorgenomen activiteit sterk toe- 
neemt, met name vanwege de realisatie van het beurs- en congrescentrum. 
In het nulaiternatief zijn er weinig effecten te verwachten behalve een toe- 
name van de verkeersintensiteit op de A28. Indien het beurs- en congrescen- 
trum een deel van de huidige beurzen in Groningen zou overnemen, neemt de 
verkeersintensiteit op de A28 niet of niet belangrijk toe. Een deel van de be- 
zoekers van de beurzen in Groningen reist namelijk al via de A28. Indien er 
nieuwe typen beurzen worden georganiseerd, neemt de verkeersintensiteit 
wel toe met mogelijk 300.000 voertuigen per jaar. Echter, de verkeersinten- 
siteit op de A28 wordt geschat op 55.000 voertuigen per dag in 2010. Tij- 
dens een grote beurs is momenteel sprake van ca. 5.000 voertuigen per dag. 
De invloed op de verkeersintensiteit op de A28 blijft dan toch beperkt. 

220.000 
55.000 

De voorgenomen activiteit heeft wel een duidelijke invloed op De Haar. In de 
huidige situatie vindt de verkeersafwikkeling bijna geheel plaats via de A28 
en De Haar met (zeer) geringe aanvoer via het zuiden en het westen. In de 
toekomstige situatie zal dit eveneens het geval zijn. De verkeersintensiteit op 
De Haar neemt naar verwachting toe van ca 210.000 voertuigen per jaar nu 
tot ca. 550.000 in de toekomst er van uitgaande dat het meeste verkeer via 
De Haar wordt afgewikkeld. De verkeersintensiteit op de lokale wegen zal 
naar verwachting wel toenemen, maar de bijdrage aan deze toename door de 
activiteiten op de planlocatie zijn naar verwachting gering. 
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De affakkelinstallatie ten noorden van het TT-circuit blijft te allen tijde be- 
reikbaar ook ten tijde van het TT-weekend, de Superbikes of grootschalige 
publieksevenementen. 

Bodem en grondwater 

Inleiding 

De effecten op bodem en grondwater zijn het gevolg van de aanleg van 
voorzieningen (wijziging ligging van de baan, bouw beurs- en congrescen- 
trum, aanleg nieuw motorcrossterrein en parkeerplaatsen), het gebruik van 
deze voorzieningen en uit de depositie van verontreinigingen. Hierbij kan on- 
derscheid worden gemaakt tussen tijdelijke en permanente effecten. Hier- 
naast zijn er (positieve) effecten te verwachten vanwege de hydrologische 
maatregelen en van het scherm dat is aangelegd ten behoeve van het voor- 
komen van grondwaterstandverlaging ten zuiden van het Witterveld (auto- 
nome ontwikkeling). 

Aanlegfase 
De aanpassingen van het TT-circuit bestaan uit de aanpassing van de baan, 
verplaatsing van het tankstation en Technocenter, uitbreiding van bestaande 
taluds en aanleg nieuwe parkeerplaats en aanleg van de nieuwe noordlus. 
Voor deze aanpassingen zal ter plaatse een deel van de bodem worden ver- 
graven. Grondwateronttrekkingen ten behoeve van bemaling zijn niet voor- 
zien. Vrijkomende grond kan worden gebruikt voor de verhoging van de ta- 
luds. Effecten op bodem en grondwater van deze (tijdelijke) werkzaamheden 
worden niet verwacht. 

Gebruiks fase 
Onder normale omstandigheden vinden geen directe emissies naar bodem en 
grondwater plaats. Het rennerskwartier, de brandstofvoorzieningen en de 
werkplaatsen zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren. Op het terrein zijn 
voorzieningen voor de opslag van brandstof, olie en vetten volgens CPR- 
richtlijnen. Tijdens races zijn absorptiemiddelen beschikbaar voor het verwij- 
deren van eventuele olielekkages. 
De indirecte emissies bestaan uit natte en droge depositie van verontreinigin- 
gen. Het gebruik van loodhoudende brandstoffen is verboden tijdens wed- 
strijden. Tijdens trainingen en ander niet-wedstrijd gebonden gebruik van het 
circuit wordt wel loodhoudende brandstof gebruikt. 

Beurs- en conarescentrum 

Aanlegfase 
De aard, omvang en wijze van bouwen van het beurs- en congrescentrum is 
op dit moment niet bekend. In dit MER wordt uitgegaan van het direct na 
elkaar realiseren van drie hallen, een entree en een restaurant met een totale 
oppervlakte van 6 ha. De effecten tijdens de aanlegfase bestaan uit het ver- 
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graven van de bodem en een tijdelijke grondwaterstandverlaging door bema- 
ling. 

Er wordt van uitgegaan dat voor de bouw van de bedrijfshallen geen bema- 
ling van het grondwater hoeft te worden toegepast gezien de type bouw en 
de grondwaterstand. Indien wel grondwaterstandverlaging noodzakelijk is zijn 
de netto effecten van de bemaling beperkt. Voor bemaling van een bouwput 
met een maximaal oppervlak van ca. 200x100 m2 (grootste bedrijfshal) waar 
de grondwaterspiegel met 1 m is verlaagd, bedraagt de grondwaterspiegel- 
verlaging op een afstand van ca. 150 m tot de bouwput nog maar 5 cm. Het 
invloedsgebied van de bemaling is daarmee beperkt en strekt zich dus niet uit 
tot aan het Witterveld of the Witterdiep 

Gebruiks fase 
Na aanleg infiltreert een deel van het hemelwater niet meer in de bodem, 
maar wordt opgevangen in het gescheiden rioolstelsel. Schoon hemelwater 
van de deken e.d. wordt direct geloosd op omringende sloten, vuilwater 
wordt afgevoerd naar de rwzi Assen. Het parkeerterrein wordt dusdanig uit- 
gevoerd dat hemelwater kan infiltreren om de verdroging tegen te  gaan. 

Motorcrossterrein 

Aanleg fase 
De effecten tijdens de aanlegfase bestaan uit het gedeeltelijk vergraven van 
het terrein voor de aanleg van het circuit, het opbrengen van zand voor hin- 
dernissen en de aanleg van parkeervoorzieningen. Het vergraven van het ter- 
rein voor de aanleg is waarschijnlijk beperkt, maar is wel een permanente 
verandering van de bodem. Voor de hindernissen (heuvels, schansen) en ta- 
luds zal zand worden opgebracht. Naar verwachting is ca. 10.000 m3 zand 
nodig. 

Gebruiksfase 
In de gebruiksfase zijn emissies naar bodem en grondwater onder normale 
omstandigheden praktisch nihil. 

Aanlegfase 
De werkzaamheden tijdens de aanlegfase bestaan uit de aanleg van de par- 
keervoorzieningen en de herinrichting van het huidige parkeerterrein. 

Gebruiks fase 
In de gebruiksfase zijn.de effecten op bodem en grondwater praktisch nihil. 

Grootschaliae oublieksevenementen 

Bij grootschalige publieksevenementen worden voorzieningen getroffen die 
speciaal bedoeld zijn voor de evenementen en na afloop weer worden afge- 
broken. Effecten tijdens de aanlegfase zijn daarom niet aan de orde. Ook in 
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de gebruiksfase zijn effecten niet te verwachten. Op het terrein worden (ex- 
tra) afvalcontainers en chemische toiletten geplaatst. 

Autonome ontwikkelinaen 

De effecten op bodem en water bij autonome ontwikkelingen bestaan uit de 
verwachte ontwikkelingen ten gevolge van de beheersmaatregelen ten be- 
hoeve van het Witterveld, de aanleg en ontsluiting van het dEOT en de ruil- 
verkaveling Laaghalen. Het tegengaan van de grondwaterstandsdaling door 
het aanbrengen van het scherm ten zuiden van het Witterveld is de belang- 
rijkste ontwikkeling. Deze maatregel heeft in feite weinig effect, alleen voor- 
komt het een ongewenst effect. 

Oppervlaktewater 

Er vinden geen directe lozingen op oppervlaktewater plaats behalve de afvoer 
van (een deel van het) schoon hemelwater op omringende sloten. Al het an- 
dere afvalwater wordt geloosd op het riool en afgevoerd naar de waterzuive- 
ringsinstallatie te Assen. Tijdens de grotere evenementen worden (extra) 
chemische toiletten geplaatst. 

Beurs- en conarescentrum 

Het hemelwater van het parkeerterrein en de daken wordt afgevoerd zoals 
beschreven bij het TT-circuit. Het overige afvalwater bestaat uit water af- 
komstig van keukens en toiletten en wordt via het riool afgevoerd. 

Motorcrossterrein 

Vanaf het motorcrossterrein vinden onder reguliere omstandigheden geen 
emissies naar oppervlaktewater plaats. 

Het hemelwater van het parkeerterrein en de daken wordt afgevoerd zoals 
beschreven bij het TT-circuit. Het overige afvalwater bestaat uit water af- 
komstig van keukens en toiletten en wordt via het riool afgevoerd. 

Grootschaliae ~ublieksevenementen 

Tijdens de grootschalige publieksevenementen worden (extra) chemische 
toiletten geplaatst. Directe emissies naar oppervlaktewateren vinden niet 
plaats. 
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Autonome ontwikkelinaen 

De belangrijkste ontwikkelingen zijn de maatregelen voor vernatting, de kop- 
peling tussen het Witterveld en het Witterdiep door de aanleg van een mean- 
derende watergang en de realisatie van de bufferzones. Deze ontwikkelingen 
hebben een (beperkte) positieve invloed op de oppervlaktewaterkwaliteit. 

Landschap, archeologie en cultuurhistorie 

Hieronder worden per activiteit de effecten van de voorgenomen activiteiten 
beschreven met de wijzigingen ten opzichte van de autonome ontwikkelin- 
gen. 

De nulsituatie voor de beoordeling van de voorgenomen activiteit verschilt 
aanzienlijk van de huidige situatie. Rondom het nieuwe dEOT is een zeer be- 
sloten rand gepland. De huidige openheid van het beekdal van het Witterdiep 
zal hierdoor verdwijnen. Er zal geen zichtrelatie meer zijn tussen het Circuit 
en de snelweg. Het Circuit van Drenthe zal, als de bosranden enigszins ge- 
groeid zijn, ingeklemd liggen tussen de bosstroken rondom het oefenterrein 
en de bossen van de bufferstroken rondom het Witterveld. 

De openheid van de hoogveenontginningen Laaghalerveen en Eekhoutswijk 
ten zuiden van het plangebied zal niet veranderen. In het beeld van dit open 
hoogveenlandschap is nu op de achtergrond al de bosrand van het Witterveld 
aanwezig. De bosrand in het landschap wordt uitgebreid met de bosrand 
rond het dEOT. De bosrand vormt na volgroeiing een groene buffer tussen 
het TT-circuit en de omgeving van het Laaghalerveen en de Eekhoutswijk. 

In onderstaande paragrafen wordt geen onderscheid gemaakt tussen de 
aanlegfase en de gebruiksfase. Historische waarden veranderen doorgaans 
tijdens de aanlegfase. De verandering wordt in de gebruiksfase geconsoli- 
deerd. Landschappelijke waarden wijzigen bij de aanlegfase, de gebruiksfase 
is echter maatgevend, dan hebben alle bouw- en grondwerken hun maximale 
hoogte bereikt. 

Moderniserina TT-Circuit 

De modernisering van het TT-circuit omvat een aantal aanpassingen, namelijk 
wijzigingen in het baantracé, vernieuwing van de accommodaties, en de aan- 
passing van de infrastructuur. Deze aanpassingen vinden voor een groot deel 
plaats op het huidige terrein van het Circuit van Drenthe. De belangrijkste 
ruimtelijke verandering vormen de aanleg van de noordlus met geluidwerende 
voorzieningen, en de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen aan de oostzijde. 
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Geomorfologie 
Er zal geen effect optreden op de geomorfologische waarden in het gebied. 

Archeologie 
Door modernisering van het circuit zal geen aantasting van archeologische 
monumenten plaats vinden. Er zijn geen potentiële vindplaatsen opgegeven in 
het Provinciaal OmgevingsPlan. 

Wel zijn er op het terrein van het Circuit van Drenthe verspreid vuursteen- 
vindplaatsen aanwezig, die duiden op menselijke aanwezigheid in de prehis- 
torie. Daarom lijkt een Aanvullende Archeologische Inventarisatie gewenst bij 
belangrijke graafwerkzaamheden op delen van het terrein met een onge- 
stoorde ondergrond. 

Cultuurhistorie 
Door aanpassing van het tract5 van het circuit en aangrenzende geluidswallen 
zal de grenswal verdwijnen. Overige elementen, inrichtingsprincipes en pro- 
cessen worden niet aangetast, het circuit wordt immers grotendeels gemo- 
derniseerd binnen de eigen terreingrenzen. 

Ruimten, schaal, vorm en grootte 
De geluidwerende taluds enlof schermen zullen direct om het circuit heen 
liggen. Door de bebossing rondom het dEOT heeft de hoogte en vorm van 
nieuwe geluidsschermen en taluds vooral invloed op de aangrenzende ruim- 
ten. Verder van het trac6 af, is er geen ruimtelijke invloed. 

De nieuwe parkeerplaatsen vormen een open ruimte, met een stenig niet 
groen karakter. Dit stenige karakter sluit niet aan op de omliggende groene 
omgeving. In het voorlopige ontwerp van de parkeerplaatsen is wel uitge- 
gaan van groenvoorzieningen. 

Relaties tussen ruimten 
Het terrein van het Circuit van Drenthe is grotendeels afgesloten van de om- 
geving door geluidswallen (met of zonder beplanting). Door deze geluidwallen 
heeft het circuit zelf geen ruimtelijke relatie met het omliggende landschap. 
Ook de zichtrelaties tussen parkeerruimte en omliggend landschap zijn be- 
perkt door de aanwezigheid van de bossen rondom het dEOT. De 
(zicht)relaties tussen het terrein van het Circuit van Drenthe en het Witter- 
veld zullen niet veranderen. 

Patronen en Richtingen 
Er zijn geen effecten op patronen en richtingen in het landschap omdat de 
modernisering van het circuit vrijwel geheel binnen het terrein van het Circuit 
van Drenthe zelf gerealiseerd wordt. 
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Op vallende elementen 
Door de bossen rondom het dEOT zal in de toekomst de invloed van de hui- 
dige hogere elementen beperkt zijn. Bouwwerken en geluidswerende voor- 
zieningen die hoger zijn dan de omringende bomen, zullen wel vanaf een ze- 
kere afstand zichtbaar zijn boven de bomen van de bufferzones rondom het 
Witterveld en het dEOT uit. De hoogspanningsleiding blijft even zichtbaar in 
het landschap ten noorden van het circuit. 

Het landsch~psbeeld 

Het landschapsbeeld zal vooral aan de oost- en westkant van het Circuit ver- 
anderen. Omdat de taluds iets worden teruggelegd ontstaat een open ruimte 
rondom de "ambulanceweg", met daarin de toekomstige parkeerruimten, de 
entreeruimte en mogelijk andere ontwikkelingen. Deze ruimten zijn veel ste- 
niger en minder natuurlijk van aard dan de huidige groene taluds. 

Verschillen tussen de vatianten voor de noordlus 

De varianten bestaan alle uit een minder hoog uitgevoerde geluidwering. Ze 
zullen niet hoger zijn dan de omringende bomen. De verschillen zijn daarom 
klein. 

Conclusie 
De effecten van de modernisering van het circuit op het landschap en haar 
historische waarden zijn zeer beperkt, omdat het circuit grotendeels binnen 
de huidige grenzen gemoderniseerd wordt. De nieuwe geluidwerende voor- 
zieningen zullen slechts op beperkte afstand van het circuit zichtbaar zijn, 
door de beslotenheid van het landschap. Hierbij is aangenomen dat ze niet 
boven de gemiddelde boomhoogte uit komen. In de voorgenomen activiteit 
wordt uitgegaan van een scherm van 12,5 m hoogte. Het is de vraag of de 
gemiddelde boomhoogte op dit niveau ligt. De omgeving krijgt een minder 
bosachtig groen karakter op de plaats van de nieuwe parkeerterreinen. 

Realisatie Motorcrossterrein Ossebroeken 

Otiëntatie in de tijd 

Geomorfologie 
Ter plaatse van het crossterrein worden artificiële heuvels aangelegd, die 
niets meer met de oorspronkelijke landschapsvorm te maken hebben. Buiten 
het terrein zelf zal geen effect optreden. 

Archeologie 
Op deze locatie zijn geen monumenten, en geen vuursteenvindplaatsen aan- 
wezig. 
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Cultuurhistorie 
De Stekkewal wordt niet aangetast. Het motorcrossterrein wordt ernaast 
aangelegd. Er zijn geen veranderingen ten aanzien van historische inrich- 
tingsprincipes en processen. 

Oriëntatie in de ruimte 

Ruimten, schaal, vorm en grootte 
De open ruimte van Ossebroeken vormt een open veld bij de entree van het 
Circuit. Door aanleg van een heuvelachtig crosscircuit (en geluidwering er- 
langs) zal deze ruimte mogelijk tegenover de entree vervallen. Hierdoor wordt 
de afwisseling in ruimtematen langs de ambulanceweg minder. 

Relaties tussen ruimten 
De visuele relatie tussen de entree en de ambulanceweg zal plaatselijk weg- 
vallen, door het tussenliggende crossterrein. Verder is er geen invloed op 
ruimtelijke relaties. 

Patronen en Richtingen 
Ter plaatse van Ossebroeken vervallen bestaande patronen en kavelrichtin- 
gen. 

Op vallende elementen 
De geluidswallen rondom het circuit van Drenthe worden in de omgeving van 
het crossterrein minder zichtbaar vanuit het landschap door de dichterbij ge- 
legen geluidwering rondom het crossterrein. 

Het Iandschapsbeeld 

Het landschapsbeeld wordt minder afwisselend. De mate van verandering 
hangt deels af van de realisatie van geluidwallen. Indien deze worden aange- 
bracht verandert het landschapsbeeld ter plaatse in door geluidwallen afge- 
sloten ruimte met daarbinnen een heuvelachtige vlakte met brede zandige 
tracés en grondsporen. Dit effect zal over beperkte afstand zichtbaar zijn, dat 
wil zeggen alleen in de directe omgeving van het toekomstige crossterrein. 

Realisatie Beurs- en Conarescentrum 

Geomorfologie 
De aanleg van een beurs- en congrescentrum zal grotendeels plaatsvinden op 
het huidige terrein van het Circuit van Drenthe waardoor geen geomorfolo- 
gisch waardevolle elementen worden aangetast. 

Archeologie 
Op het terrein van het toekomstige beurs- en congrescentrum zijn geen ter- 
reinen met archeologische waarde of betekenis aangegeven op de Archeolo- 
gische Monumenten Kaart. 
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Cultuurhistorie 
Op het terrein zijn geen elementen met cultuurhistorische waarde aanwezig. 
Ook aantasting van inrichtingsprincipes of historische processen is niet van 
toepassing. 

Oriëntatie in de ruimte 

Ruimten, schaal, vorm en grootte 
Het karakter van de ruimte zal sterk bepaald worden door de ingang van het 
centrum, en het representatieve zwaartepunt zal bij de ingang "De Haar" ge- 
legen zijn. De ruimte met parkeerterrein langs de ambulanceweg wordt even- 
eens duidelijk begrensd: een aparte open ruimte tussen het circuit en de am- 
bulanceweg, met een stenig karakter. 

De ruimte bij het nieuwe entreegebied wordt sterk afgegrensd. Het represen- 
tatieve zwaartepunt van het Circuit en het beurs- en congrescentrum ver- 
schuift naar de nieuwe entree voor grote evenementen. 

Relaties tussen ruimten 
Na aanleg van het tracé zullen de ruimten rondom het Verkeerspark en het 
entreegebied (ruimtelijk gezien) in elkaar overgaan. Deze relatie wordt door- 
broken als het congrescentrum aan de noordzijde wordt aangelegd. Er ont- 
staat een duidelijk verschil tussen voor- en achterkant van het centrum, en 
voor de omliggende ruimten. Dit is een positief effect. 

Patronen en Richtingen 
Er worden geen patronen en richtingen aangetast, het beurs- en congrescen- 
trum wordt op bestaand terrein aangelegd, en er veranderen geen wegen- en 
kavelpatronen. 

Op vallende elementen 
Het zicht op de A28, de hoogspanningsleiding en op de geluidwerende taluds 
rondom het crossterrein zal veranderen door aanleg van het beurs- en con- 
grescentrum. Het uitzicht zal vanaf de ambulanceweg op de A28 en de 
hoogspanningsleiding geblokkeerd worden. 
Afbeelding verandering in de ruimten door aanleg van het Beurs- en Congres- 
centrum 

Het Iandschapsbeeld 

Het landschapsbeeld zal verstedelijken. Door de aanleg van een groot beurs- 
en congrescentrum zullen bebouwing en bestrating in grotere mate het land- 
schap rondom het circuit gaan bepalen. 

Conclusie 

Door aanleg van het congrescentrum zal vooral de ruimtelijke opbouw van 
het gebied veranderen. Het terrein krijgt een stedelijker aanzien. De uitstra- 
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ling hiervan blijft beperkt tot de directe omgeving van het congrescentrum, 
door de omliggende beplanting van het dEOT. 

Uitbreidina Verkeersoark Assen 

Otiëntath in de tijd 

Geomorfologie 
Het vlakke beekdal zal door de toename van de beplanting en bebouwing nog 
minder zichtbaar zijn in het landschap. De reliefvormen van het beekdal wor- 
den waarschijnlijk niet of nauwelijks aangetast, omdat er geen grootschalige 
veranderingen in het reliëf worden aangebracht. 

Archeologie 
Er is een hogere kans op aantasting van het bodemarchief op de locatie van 
het toekomstig parkeerterrein, dan in het omliggende gebied. Op deze locatie 
is een concentratie van vuursteenvindplaatsen weergegeven. Er is sprake van 
een potentiële aantasting omdat de gebruikelijke fundering van een parkeer- 
terrein 0,85 meter of meer bedraagt'. 

Cultuurhistorie 

Elementen 
Door aanleg van het verkeerspark worden geen elementen van cultuurhistori- 
sche waarde aangetast. Bestaande bomenrijen kunnen gehandhaafd worden. 

Inrichtinasorinci~es en orocessen 
De bestaande plaatsing van bebouwing in het beekdal, die niet aansluit op 
historische inrichtingsprincipes, wordt versterkt. Overigens zal de bebouwing 
door de bosrand van het dEOT deels aan het zicht onttrokken worden, zodra 
deze bosrand enigszins volgroeid is. 
Oriëntatie in de ruimte 

Ruimten, schaal, vorm en grootte 
Ook het laatste deel van het beekdal ten noorden van het dEOT vernauwt 
zich, waardoor ruimten rondom het verkeerspark zeer smal worden. Het 
beekdal wordt zeer besloten. 

Rela ties tussen ruimten 
Door de uitbreiding van het verkeerspark wordt het Witterdiep met buffer- 
strook een natuurlijke begrenzing. Als er beplanting rondom het verkeerspark 
gelegd wordt, zal het beekdal begrensd worden. De loop van het Witterdiep 
wordt beter zichtbaar.in het landschap, en krijgt een relatie met de ernaast 
liggende begrenzing van het verkeerspark. Er vanuit gaand dat ook de uit- 

' Deze opgave betreft slechts een gebruikelijke fundering. Er is geen exacte funde- 
ringsdiepte te geven omdat gegevens over de opbouw van de ondergrond en zettin- 
gen niet voorhanden zijn. Voor de schatting is wel rekening gehouden met toeganke- 
lijkheid voor (toeristen)bussen. 
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breiding van het Verkeerspark een groene omzoming zal krijgen, is deze 
nieuwe relatie positief beoordeeld. 

Patronen en Richtingen 
Op de plaats van de uitbreiding verdwijnen enkele kavelgrenzen. Het effect 
hiervan is zeer gering. 

Op vallende elementen 
Door een uitbreiding zal geen zicht op bestaande opvallende elementen wor- 
den weggenomen. Mogelijk worden enkele opvallende elementen aan het 
landschap toegevoegd, dit is echter afhankelijk van de toekomstige inrichting 
van het verkeerspark. 

Het IandschapsInnrId 

Het beeld rondom het verkeerspark zal ook bij realisatie van de uitbreiding 
voor een belangrijk deel bepaald worden door de (taluds van de) naburige 
A28, en de hoogspanningsleiding. Het beekdal van het Witterdiep wordt vi- 
sueel smaller. 

Conclusie 

Een belangrijk aandachtspunt is de potentiële aantasting van het bodemar- 
chief door aanleg van het parkeerterrein. Effecten op het landschapsbeeld en 
de ruimtelijke structuur van het landschap blijven beperkt tot de directe om- 
geving, omdat het Verkeerspark ingeklemd ligt tussen de hoge taluds van de 
A28, de bosranden van het dEOT en het terrein van het Circuit van Drenthe. 

Ecologie 

Inleiding 

De natuur in (de omgeving van) het plangebied kan op verschillende manie- 
ren beïnvloed worden. De volgende aspecten zijn onderzocht: 
- beïnvloeding via grond- en oppervlaktewater; 
- beïnvloeding via luchtkwaliteit; 
- beïnvloeding via geluidbelasting; 
- beïnvloeding via visuele belasting; 
- beïnvloeding via ruimtebeslag; 
- beïnvloeding via versnippering; 
- strijdigheid met natuurbeleid. 

In de volgende paragrafen worden deze aspecten beschreven. 

Grondwater en o~~erviaktewater 

Veranderingen in de grondwaterspiegel hebben direct of indirect invloed op 
de aanwezige vegetatie, insecten, vogels, reptielen, amfibieën en zoogdieren. 
Uit hoofdstuk 7.5 blijkt dat grote veranderingen in de grondwaterstanden 
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niet verwacht worden, vanwege door het scherm dat onlangs langs de zui- 
delijke rand van het Witterveld is aangelegd. Het streven is wel om vernat- 
ting van het gebied te realiseren. Grote effecten op de vegetatie en fauna 
worden daarom niet verwacht, als er effecten optreden zullen ze naar ver- 
wachting van positieve aard zijn. 

Hetzelfde geldt voor het oppervlaktewater in het studiegebied. Zowel de wa- 
terkwaliteit als het waterpeil zullen naar verwachting niet veranderen als ge- 
volg van de ingreep. Effecten op vegetatie en fauna worden daarom niet 
verwacht. 

Luchtkwaliteit 

De invloedszone van de activiteiten op de luchtkwaliteit blijkt slechts enkele 
tientallen meters te bedragen en ligt dus geheel op het terrein van het TT- 
Circuit. Buiten het TT-Circuit worden dan ook geen effecten op de natuur 
verwacht. 

Geluidbelasting 

Geluid kan een verstorend effect op vogels en zoogdieren hebben. Hoe ge- 
voelig deze dieren zijn voor geluid van een motorracecircuit, een muziekfesti- 
val, een motorcrossbaan en een congres- en beurscentrum is niet vastge- 
steld. De effecten van geluid op de fauna kunnen varieren per diersoort en 
zelfs binnen de soort per individu. Zoogdieren lijken minder gevoelig dan vo- 
gels en alleen levende dieren minder gevoelig dan dieren die in groepen le- 
ven. Bij een zich herhalend geluid kan gewenning optreden (Ministerie van 
Defensie, 1990). In alle gevallen blijft een verschuiving in de samenstelling 
van de fauna tot de mogelijkheden behoren, vooral als het om rust- of foera- 
geergebieden gaat. Het effect van geluid op de fauna blijkt naar aard en in- 
tensiteit overigens sterk uiteen te lopen. Omdat exacte gegevens ontbreken, 
baseren wij ons op de studie van Reijnen et al. (1992) die het effect van 
snelwegverkeer op de broedvogeldichtheid vaststelde. Bij een geluidbelasting 
van meer dan 47 dB(A) blijkt de kwaliteit van het habitat af te nemen en de 
dichtheid van broedvogels gemiddeld 35% achteruit te gaan. Het geluid dat 
door snelwegverkeer wordt veroorzaakt verschilt echter in grote mate van 
het geluid van een motorracecircuit, een muziekfestival, een motorcrossbaan 
en een congres- en beurscentrum. Daarnaast kunnen bij andere diersoorten 
dan de onderzochte broedvogels andere effecten optreden. Bij afwezigheid 
van nadere informatie over de effecten van geluid echter, wordt niettemin de 
47 dB(A)-contour gebruikt als richtlijn voor de verstoringcontour. 

Voor de beoordeling van de verstoring door geluid van de verschillende alter- 
natieven en varianten is berekend hoeveel dagen per jaar het geluidniveau in 
het Witterveld hoger is dan 47dB(A). Hierbij zijn de volgende uitgangspunten 
gebruikt: 
- tijdens type 0, 1, 2, 3 en 4 activiteiten op het TT-circuit zijn de geluidni- 

veaus hoger dan 47 dB(A). Voor type 3 en 4 betreft dit een deel van het 
Witterveld; 
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- tijdens wedstrijddagen van het motorcrossterrein is het geluidniveau op 
meetpunt 50 in het Witterveld 44 dB(A). Naar verwachting zal een klein 
deel van het Witterveld binnen de 47 dB(A)-contour vallen. Deze wed- 
strijddagen worden verondersteld niet samen te vallen met activiteiten op 
het TT-circuit (overschatting van effect). Het aantal wedstrijddagen be- 
draagt 20 per jaar. Tijdens deze dagen zal een deel van het Witterveld 
dus vallen binnen de aangenomen contour van verstoring; 

- het beurs- en congrescentrum en het Verkeerspark hebben geen signifi- 
cante invloed op de optredende geluidniveau ter plaatse van het Witter- 
veld; 

- de A28 heeft geen invloed op aanwezige fauna; 
- het modelvliegterrein en het hondensportterrein hebben geen invloed op 

fauna. Deze aanname is wellicht onjuist, maar wel in lijn met de aanname 
dat verstoring optreedt bij hogere geluidniveaus dan 47 dB(A). 

Het gebruik van de schietbaan Witten heeft ongetwijfeld een effect op fauna, 
maar is hier verder buiten beschouwing gelaten vanwege gebrek aan infor- 
matie. Het aantal dagen overschrijding van 47 dB(A) op rekenpunt 50 is op- 
genomen in tabel 7.8.1. De inrichtingsvarianten voor de noordlus zijn niet 
genoemd, maar geven een zelfde overschrijding als de voorgenomen activi- 
teit. 

Tabel 7.8.1: Aantal dagen met een overschrijding van de geluidbelasting 
van 47 dB(A) op rekenpunt 50, Witterveld, in de huidige situa- 
tie, het nulalternatief en de voorgenomen activiteit 

Totaal aantal da- 1l.n 
I 
(*). Het geluidni 
Witterveld hogei 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT ACTIVITEIT HUIDIGE SITUATIE NULALTERNATIEF 
I 1 

I I 

Deze wijze van vergelijken geeft aan dat in de voorgenomen activiteit het 
aantal dagen dat het geluidniveau hoger is dan 47 dB(A) met 5 dagen toe- 
neemt. In een klein deel van het Witterveld is de toename 25 dagen 

249 dagen ("1 244 dagen (*l 

- 

244 dagen 

Om de verstoring te beperken, zou de geluidbelasting met name in het 
broedseizoen (half maart - eind juli) zo laag mogelijk gehouden moeten wor- 
den. Tijdens het broedseizoen zijn vogels en zoogdieren extra gevoelig voor 
verstoring. 

244 dagen ( '1 

O dagen, maar klein deel van 
Witterveld valt wel binnen de 
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Geluidbelasting en nabij gelegen natuurgebieden 
In paragraaf 6.8 is een aantal andere natuurgebieden in de omgeving van de 
planlocatie beschreven en getoond in figuur 6.8.1. In tabel 7.8.2 is per ge- 
bied aangegeven of extra verstoring optreedt bij realisatie van een onderdeel 
van de voorgenomen activiteit. Hierbij is wederom de grens van 47 dB(A) 
aangehouden. Uit de tabel blijkt dat type O een extra verstoring geeft in alle 
gebieden. Het motorcrossen beïnvloedt alleen het Mandeveen onder de aan- 
name dat er geen andere activiteiten plaatsvinden op het TT circuit. Indien 
dit wel het geval is, is de geluidbelasting reeds hoger dan 47 dB(A). 

Tabel 7.8.2: Beïnvloeding natuurgebieden in de omgeving van de planlocatie 

) Witte zand en Grote zand I Type O 

Beschouwing over de verschillen tussen metingen en modelberekeningen en de gevolgen voor 
verstoring in het Witterveld. 

Het al of niet accepteren van een modelaanpassing heeft ook gevolgen voor de beoordeling 
van de verstoring door geluid in het Wmerveld. Voor verstoring is een grens van 47 dB aan- 
gehouden. In figuur 7.8.1 is voor de voorgenomen activiteit en het VAMIN alternatief (zonder 
scherm) een en ander geïllustreerd (type 2 activiteiten). In de figuur zijn de 47 d5contouren 
van de twee varianten opgenomen waarbij ter illustratie de contouren met 5 en 10 dB over- 
drachtreductie ook worden getoond. Uit de figuur blijkt het volgende: 

het oppervlak waarbij de geluidbelasting hoger is dan 47 dB neemt sterk af bij een overdracht- 
reductie van 5 of 10 dB; 

het Witterveld blijft voor een groot deel binnen de 47 dB contour liggen bij een overdrachtre- 
ductie van 10 dB. 

De vraag is vervolgens wat de consequenties zijn voor het aspect verstoring indien er grote 
verschillen zouden zijn tussen gemeten en berekende geluidniveaus. Op basis van de bereke- 
ningen was gesteld dat ten opzichte van de huidige situatie, de absolute geluidbelasting af- 
neemt, maar dat het aantal dagen waarop de 47 dBíA)-grens wordt overschreden met 25 da- 
gen toeneemt (20 dagen vanwege het motorsportterrein en vijf dagen grootschalige muziek- 
festivals). De optredende geluidbelasting in het Witterveld door motorsport is berekend op 44 
dB(A) tijdens trainingen en 45 dB(A) tijdens wedstrijden. Indien een overdrachtreductie van 5 
dB regel zou zijn, vervalt dus de toename van 20 dagen in zijn geheel. Het aantal dagen waar- 
op de 47 dB(A)-grens wordt overschreden neemt dan met 5 dagen toe (als gevolg van de mu- 
ziekfestivals). 

Het blijft lastig te beoordelen in hoeverre sprake is van een netto verbetering of verslechtering. 
Dit hangt mede af in welke mate de absolute geluidbelasting afneemt, en dan nog is het de 
vraag of het aantal dagen dat er verstoring optreedt zwaarder telt dan de absolute geluidbelas- 
ting. 
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Uit de vogelinventarisaties blijkt dat de vogels verspreid over het gehele gebied voorkomen. 
Een afname van het verstoorde oppervlak zou dus een evenredig groot of klein effect hebben 
op de daadwerkelijke verstoring. 

Hoe geluidgevoelig de aanwezige fauna daadwerkelijk is, is niet met zekerheid te zeggen. De 
echte rustindicerende vogelsoorten, zoals de klapekster, komen in het gebied niet meer voor. 
Daarom zou kunnen worden verondersteld dat de soorten die nu nog in het Wierveld voor- 
komen waarschijnlijk in grote mate gewend zijn geraakt aan het geluid, en dus wellicht weinig 
last zullen hebben van een eventuele toename van de verstoring. Het gevaar bestaat echter 
dat door extra verstoring (geluid en licht) de kwaliteit van het habitat verder afneemt, en dat 
ook de huidige fauna-populaties zouden kunnen uitdunnen. Dit zou verstrekkende gevolgen 
kunnen hebben voor het gehele gebied, omdat fauna en flora in grote mate afhankelijk zijn van 
elkaar. Over de mate van verstoring kunnen geen nauwkeurige voorspellingen worden gedaan 
zodat wij bij gebrek aan beter uitgaan van de 47 dB(A)-contour als maat voor de verstoring. Er 
geldt dat het gebied binnen de 47 dB(A)-contour wordt verstoord, en dat voor dat gebied zal 
moeten worden gemitigeerd of (indien dat niet mogelijk is) gecompenseerd. 

Het lijkt dan ook verstandig eerst te beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is een modelcali- 
bratie uit te voeren en, indien daartoe wordt besloten, te bepalen wat de overdrachtcorrectie 
moet zijn. Vervolgens kan de noodzaak van mitigatie en compensatie worden beoordeeld. 
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Visuele belastinq 

Verlichting kan een verstorend effect op de flora en vegetatie hebben, door- 
dat het ingrijpt op processen als fotosynthese, verdamping, kieming van za- 
den en de inductie van bloei. Dergelijke effecten worden hier verder buiten 
beschouwing gelaten, omdat wordt verwacht dat de lichtsterkte in de na- 
tuurgebieden te zwak is voor het optreden van deze effecten (Van der Vegte, 
2000). 

Verstoring van fauna kan, behalve door verlichting, ook worden veroorzaakt 
door (hoog)bouw en aanwezigheid van mensen. De aanwezigheid van be- 
bouwing is een constante factor die tot gewenning leidt. De verstoring treedt 
vooral op tijdens de bouw en de eerste periode daarna. Verlichting kan nade- 
lige gevolgen hebben voor de fauna in de omgeving, omdat het bijvoorbeeld 
het dag-nachtritme, het tijdstip van broeden, de predatiekans en de opwar- 
ming van het lichaam kan beïnvloeden. Dergelijke effecten zijn bekend bij di- 
verse zoogdieren (o.a. vleermuis, woelmuis en hert), vogels, herpetofauna 
(o.a. adder, watersalamander) en insecten (o.a. nachtactieve vlinders) (Van 
der Vegte, 2000). Ook de aanwezigheid van mensen speelt een rol bij versto- 
ring. De invloed hiervan is waarschijnlijk groter dan die van geluidverstoring 
(RIN, STIBOKA & IMAG, 1985). 

In welke mate er strooilicht rond het plangebied te zien zal zijn is niet be- 
kend. In de huidige situatie is het aantal avonden waarbij het TT-terrein extra 
verlicht is (dus buiten de normale terreinverlichting), beperkt tot één, namelijk 
tijdens het Truckstarfestival. In de voorgenomen activiteit komen er maxi- 
maal 5 avondentnachten bij vanwege de grootschalige publieksevenementen. 
Het beurs- en congrescentrum en de bijbehorende parkeerplaats zullen moge- 
lijk in de avonduren worden verlicht. Op welke manier dit gebeurt en om 
hoeveel avonden het gaat, is onbekend. Aangezien het beurs- en congres- 
centrum zich in de noordlus van het TT-circuit bevindt, en dus op vrij grote 
afstand van de omliggende natuurgebieden, is de verstoring die door de ver- 
lichting optreedt mogelijk beperkt. Ook de voorziene bufferzones zullen enige 
mate van bescherming geven tegen strooilicht. De invloed op het Witterveld 
is vooralsnog moeilijk in te  schatten. 

Bij het aanbrengen van de verlichting kan getracht worden de hoeveelheid 
strooilicht te beperken. Door het stellen van de verlichting, het gebruik van 
afschermende armaturen en het handhaven van een schakelregime ('s nachts 
lichten uit), kan de verstoring worden beperkt (C.R.O.W., 1997). De versto- 
ring tijdens de bouwwerkzaamheden kan worden beperkt door niet te bou- 
wen in het broedseizoen (half maart - eind juli). 

Ruimtebeslaq 

De plaats die de nieuw te bouwen motorcrossbaan, parkeerterrein en beurs- 
en congrescentrum innemen, is niet meer beschikbaar voor de huidige func- 
ties die de gebieden hebben. Er treedt daarom vernietiging van biotopen op. 
In het geval van de motorcrossbaan Ossebroeken gaat er een (klein) stukje 
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polderlandschap verloren, waarin veel weidevogels en diverse water- en oe- 
vervegetatie~ worden aangetroffen. In het geval van het beurs- en congres- 
centrum gaat er een stuk grasland in de noordlus van het huidige TT-circuit 
verloren. Ook hier worden weidevogels aangetroffen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat met name weidevogels een ander 
heenkomen zullen moeten vinden. Aangezien De Haar-Oost wordt omge- 
bouwd tot militair oefenterrein, zal dit gebied niet geschikt zijn voor de wei- 
devogels uit de noordlus en uit Ossebroeken om naar uit te wijken. De vogels 
zullen dus naar locaties verder weg moeten uitwijken. In de wijde omgeving 
van het plangebied zijn vermoedelijk voldoende geschikte locaties aanwezig. 

De versnippering kan toenemen door de aanleg van de motorcrossbaan, het 
parkeerterrein en het beurs- en congrescentrum, indien de door fauna ge- 
bruikte migratieroutes daardoor worden doorsneden. De meest gebruikte mi- 
gratieroutes vanuit het Witterveld lopen echter naar het noordwesten en het 
zuiden van het Witterveld, en niet in oostelijke richting. Uitwisseling tussen 
het Witterveld en bijvoorbeeld Geelbroek is in de huidige situatie al niet mo- 
gelijk vanwege de A28 en de spoorlijn. De nieuwbouw in het plangebied zal 
naar verwachting dan ook geen extra versnippering tot gevolg hebben. 

Striidiaheid met natuurbeleid 

De natuurgebieden die voorkomen in het studiegebied zijn beschermd door 
het (interhationale natuurbeleid. Aantasting van deze gebieden is niet toege- 
staan enlof moet gecompenseerd worden. 

Het Witterveld is beschermd onder de Habitatrichtlijn en de Ecologische 
Hoofdstructuur. Voor het Witterveld geldt het "nee tenzij"-principe (zie ook 
paragraaf 3.1.4). Het optreden van geluid- of visuele hinder of enige andere 
vorm van verstoring in het Witterveld is dus in principe niet toegestaan. 
Daarnaast is het Witterveld een Natuurbeschermingswet-gebied. Voor activi- 
teiten die het gebied beïnvloeden moet een ontheffing worden aangevraagd 
bij het ministerie van LNV. Alleen indien de ontheffing wordt verleend, kan 
de voorgenomen activiteit worden uitgevoerd. 

De overige natuurgebieden maken deel uit van de Ecologische Hoofdstruc- 
tuur (Hijkerveld, Heuvingerveld, Witte Zand, Groote Zand, Geelbroek) of zijn 
aangewezen als Relatienotagebied (Laaghalerveld). In al deze gebieden moet 
verstoring of aantasting van de natuur zoveel mogelijk worden voorkomen en 
moet toegebrachte schade worden gecompenseerd. 

Uit de effectbeschrijving blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de 
voorgenomen activiteit een bepaalde mate van verstoring zal geven in o.a. 
het Witterveld. Het geluidniveau neemt af ten opzichte van de huidige situa- 
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tie met uitzondering van de grootschalige publieksevenementen en mogelijk 
van de motorcross activiteiten, afhankelijk van het samenvallen van wed- 
strijden met activiteiten op het TT-circuit. Het aantal dagen waarbij de ge- 
luidbelasting hoger is dan 47 dB(A) neemt in beperkte mate wel toe (5 dagen 
voor het gehele gebied vanwege de grootschalige muziekfestivals en 20 da- 
gen in een beperkt deel van het Witterveld vanwege de wedstrijddagen op 
het motorsportterrein). De verlichting op het terrein zal toenemen waardoor 
verstoring van fauna door strooilicht kan toenemen. De effecten op het ruim- 
tebeslag zullen met name worden bepaald door de autonome ontwikkelingen 
(aanleg dEOT). De invloed op weidevogels vanwege het vervallen van de 
noordlus van het TT-circuit en door de aanleg van Ossebroeken is beperkt 
ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Met betrekking tot grond- en 
oppervlaktewater, luchtkwaliteit en versnippering worden geen effecten ver- 
wacht. Vanwege de te verwachten effecten is het onderdeel grootschalige 
publieksevenementen binnen de voorgenomen activiteit in strijd met het na- 
tuurbeleid (dit geldt in beperkte mate voor de motorcross activiteiten). 

Recreatie 

Inleiding 

De mogelijke effecten op recreatie bestaan uit barrierewerking, geiuidbelas- 
ting, recreatief areaal, zichthinder, beleving van de ruimte en de toe- of af- 
name in recreatieve voorzieningen als fietsroutes en wandelroutes. Buiten het 
Nulalternatief zijn er geen verschillen in effecten tussen de alternatieven en 
varianten onderling. 

Nulalternatief 

In het nulalternatief zijn er geen effecten ten aanzien van barrierewerking en 
recreatieve voorzieningen. De geluidbelasting verandert niet of weinig. De 
"ruimte" van het gebied neemt af door de beplanting van het dEOT waardoor 
het zicht naar het oosten afneemt. 

Vooraenomen activiteit 

In de voorgenomen activiteit neemt het aantal recreatieve mogelijkheden toe 
(uitbreiding Verkeerspark, motorcrossen, grootschalige publieksevenemen- 
ten). Er treedt geen barrierewerking op, de noord-zuid verbinding blijft ge- 
handhaafd. De geluidbelasting blijft grotendeels gelijk. Het aantal dagen dat 
er activiteiten plaatsvinden neemt wel toe voor de realisatie van het motor- 
crossterrein en de grootschalige publieksevenementen. De ruimte zal anders 
worden beleefd: het TT-circuit- krijgt een minder groen, meer stedelijk karak- 
ter. Dit zal echter alleen op het circuit optreden. Op grote afstand wordt het 
circuit aan het oog onttrokken. De invloed van het dEOT zal veel groter zijn; 
de verandering van een open weidegebied naar een bosgebied. 
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Belevingsaspecten 

Een aantal belevingsaspecten is reeds beschreven in de voorgaande para- 
graaf. Andere aspecten betreffen (de combinatie van) geluidbelasting, lucht- 
verontreiniging en verkeer. De geluidbelasting wijzigt niet noemenswaardig in 
de autonome ontwikkeling of bij de voorgenomen activiteit. De emissies naar 
de lucht in het studiegebied nemen af vanwege de verwachte verbetering 
van de emissies voor voertuigen. De invloed van de A28 is hierbij het 
grootst. De emissies naar de lucht op de planlocatie zelf wijzigen niet of 
nauwelijks. De toename van het verkeer wordt gecompenseerd door de 
emissiereductie. 

De grootste veranderingen wat betreft belevingsaspecten zijn naar verwach- 
ting: 
- het gebruik van de planlocatie krijgt een meer "al1 season" karakter, met 

name vanwege de realisatie van het beurs- en congrescentrum; 
- de planlocatie krijgt een meer stedelijk karakter vanwege de toename van 

bebouwing. Dit zal echter alleen op de planlocatie zo worden ervaren. 
Buiten de planlocatie zal het zicht worden bepaald door de aanplanting 
van het dEOT; 

- het verkeer neemt toe vanwege het beurs- en congrescentrum. Dit ver- 
keer zal grotendeels via de A28 en De Haar verlopen. Buiten het korte 
stuk over De Haar neemt het verkeer niet of nauwelijks toe; 

- in de zomermaanden neemt het aantal grote evenementen toe vanwege 
de grootschalige publieksevenementen. De afwikkeling van dit verkeer 
kan geheel geschieden via De Haar. Het aantal voertuigen bedraagt 
maximaal 10.000 en dit aantal kan via de reguliere aanvoerwegen naar 
de parkeerplaatsen worden gedirigeerd. Afvoer naar het zuiden via Laag- 
halerveen en de N381 naar de A28 zoals dat gebeurt tijdens de wed- 
strijddag van het Ti-weekend, is voor de grootschalige publieksevene- 
rnenten niet noodzakelijk. 
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VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten voor het milieu van de voorgenomen ac- 
tiviteit en de alternatieven vergeleken. De vergelijking vindt in eerste instan- 
tie plaats per milieuaspect op basis van de in hoofdstuk 7 beschreven effec- 
ten. Hierna worden de alternatieven en varianten van de bouwstenen onder- 
ling vergeleken. 

Vergelijking van de alternatieven 

Nulalternatief 

In het nulalternatief is er van uitgegaan dat een groot deel van de voorziene 
wijzigingen op het TT-circuit wel worden uitgevoerd, met uitzondering van 
de verlegging van de noordlus. Verder bestaat het nulalternatief uit een on- 
gewijzigd Verkeerspark en het niet doorgaan van de realisatie van het motor- 
crossterrein, het beurs- en congrescentrum en worden er geen grootschalige 
publieksevenementen georganiseerd. De belangrijkste autonome ontwikkelin- 
gen bestaan uit de aanleg van het dEOT en de verwachte verhoging van de 
verkeersintensiteit op de A28. De verwachte effecten worden hierna kort 
samengevat per milieucomponent. 

Geluid 
De geluidbelasting neemt ten opzichte van de huidige situatie in beperkte 
mate af. 

Verkeer 
Het verkeer op de A28 neemt toe van nu 41.000 voertuigen per uur naar ca. 
55.000 in 2010. De verkeersintensiteit op de lokale wegen zal naar ver- 
wachting geleidelijk toenemen, maar dit wordt niet veroorzaakt door activitei- 
ten op het TT-circuit. 

Lucht 
De luchtkwaliteit zal naar verwachting de landelijke trend volgen, namelijk 
een lichte verbetering voor S02, sterke verbetering voor NOx en CO en sta- 
biele ontwikkeling voor fijn stof en zwarte rook. De emissie van C02 zal toe- 
nemen vanwege de toename van het verkeer. 

Bodem en water 
Er zijn geen effecten op bodem behoudens vergraven tijdens de aanleg van 
enkele voorzieningen .op het TT-circuit. Het grondwaterpeil wordt positief 
beïnvloed door het aangebrachte scherm ten zuiden van de planlocatie. Ver- 
droging wordt hierdoor tegengegaan. Effecten op oppervlaktewater bestaan 
uit de wijzigingen die zijn voorzien voor het Witterdiep bij realisatie van het 
dEOT (positief effect, autonome ontwikkeling buiten de planlocatie). 
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Landschap 
De effecten op het landschap worden volledig bepaald door de aanleg van 
het dEOT (autonome ontwikkeling). Het gebied verandert van een open land- 
schap naar een bebost meer besloten landschap. Op de planlocatie zelf wor- 
den geen effecten verwacht. 

Ecologie 
Voor ecologie geldt hetzelfde als voor landschap. In het plangebied worden 
geen effecten verwacht behalve de gevolgen die optreden als gevolg van de 
aanleg van het dEOT. Het betreffende gebied zal minder aantrekkelijk wor- 
den voor weidevogels, maar meer aantrekkelijk voor bosvogels. De verminde- 
ring van de verdroging in het Witterveld heeft een positief effect op de flora 
en fauna. 

Recreatie 
Er worden weinig effecten verwacht voor recreatie in het Nulalternatief. Ten 
zuiden van het plangebied wordt een beter ontsluiting verwacht voor fiet- 
sers. 

Inrichtingsvarianten geluidwering TT-circuit 
Voor het TT-circuit zijn inrichtingsvarianten beschouwd waarbij geluidweren- 
de voorzieningen zijn onderscheiden. De verschillen tussen de varianten be- 
staan uit de optredende geluidbelasting en, in mindere mate, de landschap- 
pelijke invloed. De overige aspecten worden niet (direct) beïnvloed door de 
inrichtingsvarianten. Er kan wel sprake zijn van verschillen in effecten op 
ecologie vanwege verschillen in optredende geluidbelasting. De verschillen in 
geluidniveau zijn klein terwijl het geluidniveau in alle gevallen hoog is zodat 
er geen grote verschillen in effecten worden verwacht tussen de inrichtings- 
varianten onderling. Daarbij geldt natuurlijk wel: hoe minder geluid, hoe min- 
der verstoring. 

Geluid 
De verschillen in geluidbelasting tussen de varianten zijn opgenomen in tabel 
8.2.1. Hierbij is uitgegaan van de representatieve bedrijfssituatie (type 2 ac- 
tiviteit). Uit de tabel blijkt dat van de varianten de voorgenomen activiteit de 
minst hoge geluidbelasting geeft. In hoofdstuk 4 en 7 is ingegaan op de ver- 
schillen tussen de berekende en gemeten geluidniveaus. Voor de onderlinge 
vergelijking heeft dit geen gevolgen aangezien de eventuele afwijking in gelij- 
ke mate doorwerkt. 
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Landschap 
De verschillen in landschappelijke inpassing bestaan uit de hoogte van de 
geluidwerende voorzieningen. Het geluidscherm van 12,5 m hoogte zal een 
duidelijk element zijn indien het boven de gemiddelde boomhoogte uitsteekt. 
De andere varianten hebben geen hoog scherm en zullen daardoor niet of 
nauwelijks zichtbaar zijn van buiten de planlocatie vanwege de begroeiing. 
De effecten in het nulplusalternatief zijn verwaarloosbaar omdat de nieuwe 
geluidwering binnen de huidige geluidwallen wordt gerealiseerd terwijl de 
huidige geluidwallen blijven gehandhaafd. 

Overige aspecten 
Zoals gesteld zijn er geen verschillen te verwachten tussen de inrichtingsva- 
rianten onderling. 

Verplaatsing locatie hondensportterrein en modelvliegterrein 
De locaties van het hondensportterrein en het modelvliegterrein zouden kun- 
nen worden verplaatst in de richting van het motorcrossterrein of de par- 
keerplaats. Een verplaatsing heeft mogelijk het effect dat de effectiviteit van 
de bufferzone tussen het circuit en het Witterveld wordt verbeterd omdat de 
geluidbelasting ter plekke wordt verminderd. Uit de geluidberekeningen blijkt 
dat de geluidbelasting ten gevolge van de hondensport en het modelvliegen 
beperkt is. Toch zal een verplaatsing een positief effect geven omdat mense- 
lijke activiteit ter plekke wordt verminderd. Andere aspecten worden niet 
beïnvloed. 

Verplaatsing parkeerterreinen tijdens de TT-wedstrijddag en grootschalige 
publieksevenementen 
Bovenstaande geldt eveneens voor de parkeervoorzieningen. Het aantal da- 
gen dat van deze locaties gebruik wordt gemaakt is echter teer beperkt. Het 
positieve effect zal dus gering zijn, zeker gezien de aanwezigheid van grote 
aantallen bezoekers op die dagen. Andere aspecten worden niet beïnvloed 
door de verplaatsing. 
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Voor het Verkeerspark is een inrichtingsvariant beschouwd waarbij een ge- 
luidwerende voorziening in de vorm van een aarden wal is opgenomen langs 
de noordwest zijde van het huidige parkeerterrein en langs het nieuwe par- 
keerterrein. Tevens is het nieuwe parkeerterrein kleiner van omvang vanwege 
de bescherming van de archeologische vindplaats. 

Het effect van de geluidwal is zeer beperkt en op ruimere afstand van het 
Verkeerspark verwaarloosbaar. De optredende geluidbelasting vanwege par- 
keren is overigens al laag. Het andere effect is dat het archeologisch bodem- 
archief niet aangetast wordt. 

Locatie ~ o d i a  arootschaliae ~ublieksevenement 

Er zijn drie locaties beschouwd voor de locaties van podia tijdens de drie- 
daagse grootschalige publieksevenementen, de Rennerskwartier, de Veen- 
slang en de Zuidlus variant. De locaties hebben invloed op de richting waarin 
de grootste geluidbelasting plaats vindt. De Rennerskwartier variant geeft 
een lagere geluidbelasting in de wijk Baggelhuizen. De geluidbelasting is in 
alle varianten dusdanig hoog dat er naar verwachting weinig verschillen on- 
derling zijn op de effecten op ecologie (verstoring). De varianten geven geen 
verschillen op de andere milieucompartimenten. Er zijn wel voor- en nadelen 
verbonden aan de drie locaties wat betreft de logistieke organisatie. 

Vergelijking nulalternatief, voorgenomen activiteit en indchtingsvadanten 

Alqemeen 

In deze paragraaf worden de alternatieven en varianten onderling vergeleken 
per onderscheiden aspect. Voor geluid is een kwantitatieve vergelijking ge- 
maakt waarbij tevens de vastgestelde MTG's zijn meegenomen. Ook voor 
verkeer zijn kwantitatieve gegevens vergeleken. Voor de overige aspecten is 
een meer kwalitatieve vergelijking opgenomen. 

Geluid 

In tabel 8.3.1 is de vergelijking opgenomen van de optredende geluidbelas- 
ting vanwege type 2-activiteiten op het TT-circuit bij de onderscheiden alter- 
natieven en varianten. Dit betreft de representatieve bedrijfssituatie van het 
TT-circuit. De optredende geluidbelasting komt overeen met de gecumuleer- 
de geluidbelasting. De geluidbelasting wordt dus (bijna) volledig bepaald door 
de activiteiten op het TT-circuit. 
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Tabel 8.3.1 : Geluidbelasting vanwege Type 2-activiteiten in de bestaande 
situatie (tevens nulalternatief), de voorgenomen activiteit, en 
MTG's 

antiecentrum 

Op basis van de rekenresultaten kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 
- De geluidbelasting vanwege de representatieve bedrijfssituatie (type 2) 

neemt in de voorgenomen activiteit af ten opzichte van de bestaande si- 
tuatie; 

- De geluidbelasting vanwege type 2-activiteiten in de voorgenomen activi- 
teit is lager of gelijk aan de geluidbelasting vanwege type 2 in de voor- 
keursvariant van het saneringsonderzoek (nulplusalternatief); 

- De geluidbelasting vanwege type 2-activiteiten in de voorgenomen activi- 
teit voldoet aan de zonegrens en de MTG's. De nulplusvariant voldoet 
eveneens aan de zonetoets en de MTG's. Het Vamin-alternatief voldoet 
niet op alle punten aan de MTG's, maar wel aan de zonegrens. 

Verkeer en vervoer 

Het aspect verkeer en vervoer verschilt niet binnen de onderscheiden varian- 
ten, maar wel ten opzichte van de autonome ontwikkelingen. De vergelijking 
tussen het nulalternatief en de overige alternatieven is opgenomen in tabel 
8.3.2. 

Tabel 8.3.2: Vergelijking verkeer en vervoer tussen nulalternatief en overige 
alternatieven (aantal voertuigen per jaar) 
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Lucht 

De emissies naar de lucht worden bepaald door het verkeer van bezoekers en 
gebruikers van de planlocatie en door het verkeer op de A28. Het verkeers- 
aanbod neemt toe in de voorgenomen activiteit vanwege het beurs- en con- 
grescentrum, het motorcrossterrein en de grootschalige publieksevenemen- 
ten. Het beurs- en congrescentrum levert de grootste bijdrage. De emissies in 
de voorgenomen activiteit nemen daardoor toe ten opzichte van het nulalter- 
natief. De emissies nemen echter af ten opzichte van de huidige situatie in 
verband met de verwachte verbetering van verbrandingsmotoren. De emis- 
sies zijn opgenomen in tabel 8.3.3. Er zijn geen verschillen in emissies tussen 
de onderscheiden varianten. 

Tabel 8.3.3: Vergelijking emissies naar de lucht in het nulalternatief en de 
voorgenomen activiteit 

Component Huidige situatie I I 

Bodem en water 

ICO 
vos 
S02 

NO. 
Fijn stof 

C02 

BaP 
Benzeen 

Totaal 

990 

21 5 

30 

734 

30 
48.61 2 

696 
3.5 

De effecten op bodem en water zijn in alle situaties zeer beperkt. In de voor- 
genomen activiteit vinden graafwerkzaamheden plaats ten behoeve van de 
bouw van voorzieningen, maar effecten worden niet verwacht. Indien (tijde- 
lijke) bronbemaling wordt toegepast, strekt de verlaging van de grondwater- 
stand zich uit over een beperkt gebied en wordt het Witterveld of het Witter- 
diep hier niet door beïnvloed. Zowel in het nulalternatief als in de voorgeno- 
men activiteit vindt een relatieve verbetering plaats ten opzichte van de hui- 
dige situatie vanwege de beperking van de verdroging door het aangebrachte 
scherm ten zuiden van de planlocatie. 

Landschap, cultuurhistorie en archeoloaie 

De effecten op landschap, cultuurhistorie en archeologie zijn tweeledig; de 
belangrijkste effecten treden op door de aanleg van het dubbele eenheidsoe- 
fenterrein (dEOT) waarbij het gebied ten oosten van de planlocatie wijzigt 
van een open weide landschap in een meer besloten bebost terrein. Het TT- 
circuit wordt hierdoor op termijn gedeeltelijk aan het zicht onttrokken door de 
beplanting. Het TT-circuit zelf krijgt een meer stedelijke karakter vanwege de 
toename van bebouwing. Dit zal alleen op het terrein zo worden ervaren. De 
inrichting van het terrein van het TT-circuit biedt wel de mogelijkheid het 
groene karakter te behouden door aan te brengen beplanting rond de gebou- 
wen en het parkeerterrein. Het meeste oostelijke deel van het voorziene par- 
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keerterrein van het Verkeerspark maakt deel uit van een archeologische 
vindplaats en dient beschermd te blijven. 

Ecoloaie 

Er zijn verschillen in geluidbelasting tussen de varianten en alternatieven. De 
47 dB-contouren in de representatieve bedrijfssituatie voor drie situaties 
worden getoond in figuur 8.3.1. De onderlinge verschillen zijn echter klein en 
de geluidbelasting relatief hoog dus het is de vraag of de verschillen zich ook 
uiten in verschillen in verstoring. Ten opzichte van het nulalternatief neemt in 
de voorgenomen activiteit het aantal dagen toe (van 244 naar 249) dat de 
waarde van 47 dB(A) in het Witterveld wordt overschreden vanwege de 
grootschalige publieksevenementen. De motorcross activiteiten veroorzaken 
op wedstrijddagen een geluidniveau hoger dan 47 dB in een deel van het 
Witterveld. Deze dagen komen te vervallen indien blijkt dat de berekende 
geluidbelasting 2 dB(A) te  hoog zijn. 

Er worden geen of weinig effecten verwacht met betrekking tot grond- en 
oppervlaktewater. In alle alternatieven en varianten wordt uitgegaan van een 
vermindering van de verdroging vanwege het scherm ten zuiden van het Wit- 
terveld (positief effect). Effecten op ecologie vanwege lucht emissies worden 
niet verwacht. Emissies naar de lucht zijn in de voorgenomen activiteit wel 
hoger dan in het nulalternatief, maar de effecten treden zeer lokaal (dichtbij 
de bron) op. 

Het aantal dagen dat het TT-terrein 's avonds verlicht is, neemt toe in de 
voorgenomen activiteit zodat verstoring toe kan nemen. De bufferzones kun- 
nen dit effect wellicht beperken. De locaties van het hondensportterrein / 
modelvliegen en van het parkeerterrein kunnen beter verder weg van het 
Witterveld worden geplaatst, omdat de alternatieve locaties minder lichtge- 
voelig zijn dan het Witterveld. Voor het beurs- en congrescentrum, het Ver- 
keerspark en het motorcrossterrein geldt dat het nulalternatief de minste vi- 
suele verstoring tot gevolg heeft. 

De effecten op de mate van versnippering zijn nihil. Er is geen onderscheid 
tussen de alternatieven en varianten. 

Het ruimtebeslag is het kleinst bij het nulalternatief. In geval van realisatie 
van het beurs- en congrescentrum en het motorcrossterrein Ossebroeken, zal 
weidevogelsgebied verloren gaan. 

Recreatie 

De verschillen voor het onderdeel bestaan uit een uitbreiding van de voorzie- 
ningen in de voorgenomen activiteit ten opzichte van het nulalternatief (en 
ook de huidige situatie). De uitbreiding betreft het Verkeerspark, het motor- 
crossterrein en de grootschalige publieksevenementen. De overige voorzie- 
ningen blijven gelijk. 
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De verschillen tussen het nulalternatief en de voorgenomen activiteit wat be- 
treft de belevingsaspecten bestaan uit een toename van het gebruik van het 
TT-terrein gedurende het jaar (al1 season karakter), toename van het verkeer, 
beleving van de ruimte en een toename van grootschalige evenementen tij- 
dens de zomermaanden. De toename van het verkeer heeft een beperkt ef- 
fect aangezien dit verkeer met name vanaf de A28 via De Haar direct naar de 
planlocatie wordt afgewikkeld. Het TT-terrein krijgt een meer stedelijk karak- 
ter, maar dit is waarschijnlijk alleen op het terrein zelf merkbaar. Een belang- 
rijke ontwikkeling is de beleving van de ruimte, de verandering van het naast 
gelegen weidegebied in een meer bebost besloten gebied (autonome ontwik- 
keling). 

Mitigerende maatregelen 

De volgende mitigerende maatregelen kunnen worden genoemd: 

TT-circuit: 
geluidwerende voorzieningen in vorm en materiaal laten aansluiten op 
omringend landschap; 
hoogte van geluidwerende voorzieningen beneden gemiddelde boomhoog- 
te (1 0 meter) houden (indien mogelijk); 
andere elementen (zoals lichtmasten en zendmasten en dergelijke) luch- 
tig, niet massief vormgeven; 
het grote parkeerterrein aan de oostzijde voorzien van een brede bos- 
strook, of laten parkeren onder bomen. Hierdoor sluit ook de parkeerruim- 
te meer aan op het omliggende landschap met de bosstroken rondom het 
dEOT; 
verlichting zodanig regelen dat lichtverstrooiing naar het Witterveld wordt 
vermeden; 
tijdens de grotere evenementen het gebruik van de parkeerplaatsen langs 
het Witterveld zoveel mogelijk beperken; 
het modelvliegterrein en het hondensportterrein verplaatsen naar Osse- 
broeken of het nieuwe parkeerterrein; 
de muziekuitvoeringen tijdens grootschalige publieksevenementen (live en 
elektronisch) in de avond- en nachtperiode zoveel mogelijk beperken. 

Beurs- en congrescentrum: 
- parkeerterrein drainerend uitvoeren zodat hemelwater in de bodem kan 

dringen (zie verder onder TT-circuit); 
- een aanvullende Archeologische Inventarisatie, op die delen van het ter- 

rein die een niet verstoorde ondergrond hebben; 
- het congresterrein zal een minder stedelijke uitstraling hebben als meer 

aansluiting op het omliggende landschap gezocht wordt. Mogelijkheden 
hiervoor zijn: een bosachtige rand rondom het terrein, of een bosachtige 
inrichting van het terrein zelf; 

- verlichting zodanig regelen dat lichtverstrooiing naar het Witterveld wordt 
vermeden. 
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Motorcrossterrein: 
- crossterrein voorzien van een beboste rand; 
- de vormgeving van geluidwallen en taluds laten aansluiten op het omrin- 

gende landschap; 
- hoogte van geluidwerende voorzieningen tot het noodzakelijke minimum 

beperken. 

Verkeerspark: - een Aanvullende Archeologische Inventarisatie uitvoeren op het parkeer- 
terrein; - eventueel archeologische vindplaatsen opnemen in het Verkeerspark, al 
dan niet als onderdeel van een thema (geschiedenis van de weg etc.); 

- groene omzoming van het verkeerspark aan de zijde van het Witterdiep, 
waardoor bebouwing aan het zicht onttrokken wordt; 

- Een open strook met vochtig grasland realiseren langs het Witterdiep (bui- 
ten de planlocatie). 

Meest milieuvriendelijke alternatief 

Het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA) bestaat uit de onderdelen 
waarbij de minste emissies optreden dan wel de effecten zo klein mogelijk 
zijn. Tevens dient het MMA reëel te zijn en te voldoen aan de beleidskaders. 
In principe is het Nulalternatief aangevuld met het aanbrengen van geluidwe- 
rende voorzieningen rond het TT-circuit het MMA. Het is echter de vraag of 
dit een reëel alternatief is en passend binnen de beleidskaders. Eén van de 
beleidspunten van de provincie Drenthe is het concentreren van lawaaispor- 
ten op het TT-circuit. Het niet realiseren van een regionaal motorcrosscircuit 
op Ossebroeken past dus niet binnen die beleidskaders. 

Als het nulalternatief niet als MMA kan worden aangemerkt, bestaat het 
MMA uit: 
- inrichten van de noordius van het TT-circuit als in de voorgenomen activi- 

teit (o.a. scherm van 12,5 m hoogte); 
- geen grootschalige publieksevenementen houden (gedurende de nacht- en 

avondperiode). Indien dit evenement doorgaat, het hoofdpodium in het 
Rennerskwartier plaatsen; 

- geen motorcross activiteiten op Ossebroeken als er geen activiteiten op 
het TT-circuit zijn; 

- opnemen van alle mitigerende maatregelen. 

Samenvattende vergelijking 

In deze paragraaf wordt een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen de on- 
derscheiden alternatieven. De inrichtingsvarianten zijn niet meegenomen, de- 
ze zijn in de voorgaande paragrafen reeds onderling vergeleken. De vergelij- 
king is opgenomen in tabel 8.6.1. De waardering is gegeven ten opzichte van 
de huidige situatie (O). 
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Tabel 8.6.1 : Kwalitatieve vergelijking alternatieven 

Milieuaspect I~ulalternatiaf Ivoorgenomen activiteit I ~ e e s t  milieuvriendelijke alternatief 

O Geen verschil ten opzichte van de huidige situatie 
- (klein) negatief effect ten opzichte van de huidige situatie 
+ (Klein) positief effect ten opzichte van de huidige situatie 

Geluid 
Verkeer 

Lucht 

Bodem en water 

Landschap 

Ecologie 

Recreatie 
Doelstelling voornemen 

Beleidskader 

Uit de tabel blijkt dat de onderlinge verschillen klein zijn. De geluidbelasting 
neemt in de voorgenomen activiteit af zodat dit als (+ )  is gewaardeerd. Het 
aantal dagen dat sprake is van een geluidbelasting van meer dan 47 dB(A) 
neemt echter toe zodat bij ecologie de voorgenomen activiteit als (-) is ge- 
waardeerd. De effecten op verkeer zijn alle negatief vanwege de verwachte 
groei van het verkeer. Bij realisatie van met name het beurs- en congrescen- 
trum neemt de lokale verkeersdrukte toe. De onderlinge verschillen voor het 
aspect lucht zijn niet of amper onderscheidend. Ditzelfde geldt voor bodem 
en water en landschap. De effecten op ecologie zijn zowel positief als nega- 
tief: de verdroging neemt af (positief), de geluidbelasting neemt af (positief), 
maar het aantal dagen dat de geluidbelasting meer dan 47 dB(A) bedraagt 
neemt toe. Ook de invloed van licht neemt toe. Ecologie is om deze redenen 
als (-) beoordeeld in de voorgenomen activiteit ten opzichte van ( + )  in het 
nulalternatief. Gezien de onzekerheid over de actuele geluidbelasting en de 
gevolgen daarvan voor verstoring, kan niet met zekerheid worden gesteld dat 
de verstoring verandert. De mogelijkheden voor recreatie nemen toe in de 
voorgenomen activiteit. De doelstellingen worden gerealiseerd in de voorge- 
nomen activiteit en het MMA, maar niet in het nulalternatief. 

De voorgenomen activiteit en het MMA passen binnen de beleidskaders met 
uitzondering van de grootschalige publieksevenementen die niet passen bin- 
nen het natuurbeleid vanwege de toename van de verstoring. 

O 

(-1 
+ 
+ 
O 

( + l  
O 
- 
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LEEMTEN IN KENNIS EN INFORMATIE 

In dit MER zijn enkele leemten in kennis en informatie geconstateerd: 
- De geluidniveaus zijn berekend met behulp van een model. Metingen uit 

1997 en 2000 wijken significant af van de modelberekeningen (metingen 
gaven een 4 tot 14 (1997) en 5 tot 10 dB(A) (2000) lager geluidniveau 
aan tijdens motorsport activiteiten). De vraag is of een modelcorrectie 
noodzakelijk is; 

- De afwijking heeft ook gevolgen voor de beschouwing over verstoring. Er 
is weinig inzicht in de mate van verstoring van fauna in het Witterveld die 
momenteel optreedt. Gezien de historie zal een zekere gewenning aan 
geluid zijn opgetreden. In dit MER is een grens van 47 dB(A) aangehou- 
den als maat voor verstoring. Deze maat is afgeleid van onderzoek naar 
verstoring van weidevogels langs snelwegen. Het is dus de vraag of deze 
maat toepasbaar is voor het T-circuit. Daarnaast blijft de vraag of een 
modelcorrectie noodzakelijk is; 

- In de voorgenomen activiteit zal meer verlichting van het terrein optreden. 
Het is niet duidelijk wat hiervan het effect is op fauna in het Witterveld; 

- E6n van de gevolgen van bovenstaande is dat niet met zekerheid kan 
worden beoordeeld of de voorgenomen activiteit binnen alle beleidskaders 
past. De grootschalige publieksevenementen passen hier niet in vanwege 
de toename van de verstoring in het Witterveld. Voor de motorcross acti- 
viteit kan dit niet worden beoordeeld. 
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AANZET TOT EEN MONITORINGSPROGRAMMA 

Het bevoegd gezag zal de milieugevolgen van het uit te voeren alternatief 
(voorkeursalternatief of voorgenomen activiteit) volgen door middel van een 
monitoringsprogramma of evaluatieonderzoek. In dit onderzoek worden de 
voorspelde milieueffecten vergeleken met de daadwerkelijk opgetreden effec- 
ten en getoetst aan de bij het besluit gestelde voorwaarden. De daadwerke- 
lijk opgetreden effecten kunnen afwijken van de voorspelde effecten, o.a. 
door leemten in kennis en informatie. 

Het bepalen van de werkelijke geluidniveaus en de doorwerking naar versto- 
ring is het belangrijkste onderdeel van een monitoringsprogramma. Een der- 
gelijk programma zou de volgende aspecten kunnen bevatten: 
- meten van de werkelijke geluidniveaus in de omgeving van het plangebied 

en vergelijken met de berekende geluidbelasting. Indien noodzakelijk dient 
het model te worden aangepast en moeten de modelberekeningen op- 
nieuw worden uitgevoerd; 

- beoordelen van de mate van verstoring die nu en in de toekomst optreedt 
op fauna in het Witterveld. Er is op mondiale schaal weinig bekend over 
verstoring van fauna door geluid. Het is daarom niet realistisch te verlan- 
gen van het TT-circuit een dergelijk onderzoek uit te (laten) voeren. 
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Initia tie fnemer: 

Stichting Circuit van Drenthe 
Postbus 150 
9400 AD Assen 
Contactpersoon: de heer W. Huiskes, directeur 
Telefoon: 0592-380380 
Telefax: 0592-35691 1 

Bevoegd gezag: 

De gemeenteraad van Assen (tevens coördinerend bevoegd gezag) 
Postbus 3001 8 
9400 RA Assen 
Contactpersoon: mevr. mr. E. Kuiperlmevr. G. Venema 
Telefoon: 0592-366220 
Telefax: 0592-366231 

Het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Drenthe 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
Contactpersoon: dhr. G. Gjaltema 
Telefoon: 0592-365827 
Telefax: 0592-36521 6 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

A 
De toevoeging A bij dB(A) of LAeq duidt er op dat een frequentie-afhankelijke 
correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van het menselijk oor. 

Achtergrondconcentratie 
Het concentratieniveau van een verontreiniging in een gebied, zonder dat 
daar de voorgenomen activiteit plaatsvindt. 

Alternatief 
Mogelijke oplossing: meestal een samenhangend pakket van maatregelen. 

Autonome ontwikkeling 
De ontwikkeling, die plaatsvindt in het geval dat de voorgenomen activiteit 
niet doorgaat. 

Bestemmingsplan 
Plan(ontwerp) betreffende bestemming van een terrein; eveneens de daar- 
mee verband houdende voorschriften. 

Bevoegd gezag 
Een of meerdere overheidsinstanties die bevoegd zijn om over de activiteit 
van de initiatiefnemer het besluit te nemen waarvoor het milieueffectrapport 
wordt opgesteld. 

Commissie voor de milieueffectrapportage (Cmerl 
Een landelijke commissie van onafhankelijke milieudeskundigen uit diverse 
disciplines. Deze commissie geeft advies over de richtlijnen aan het bevoegd 
gezag en toetst het milieueffectrapport op juistheid en volledigheid. 

Contour 
Lijn die (immissie)punten met elkaar verbindt waarop dezelfde waarde wordt 
gemeten. 

dB 
Eenheid waarin het geluiddrukniveau Lp wordt uitgedrukt. Lp = 10 log p2/po2 
waarin p de effectieve geluiddruk in Pascal is en po de referentiedruk, 2.10m5 
Pascal. 

Depositie 
Hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per tijdseenheid en per oppervlakte- 
eenheid. 

Droge depositie 
Depositie (zie daar) zonder tussenkomst van neerslag. 
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Ecologie 
Wetenschap die zich bezig houdt met eigenschappen en relaties tussen le- 
vende systemen (planten, dieren, levensgemeenschappen) en hun omgeving. 

Ecologische Hoofdstructuur IEHSI 
Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszo- 
nes waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven en uitbreiden. Dit 
netwerk krijgt prioriteit in het natuur- en landschapsbeleid van de overheid. 

Emissie 
Uitstoot of uitworp van stoffen naar bodem, water en lucht. 

Equivalent geiuidsniveau 
Het geluiddrukniveau in dB of dB(A), energetisch gemiddeld over een bepaal- 
de periode, ook wel Leq of Laeq 

Etmaalwaarde (van het equivalent geluidsniveau) 
De hoogste waarde van het Laeq tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode); 
tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode) + 5 dB; tussen 23.00 en 07.00 
uur (nachtperiode) + 10 dB 

Geluidsbelasting 
De grootheid op grond waarvan getoetst wordt aan wettelijke regels betref- 
fende geluidshinder, doorgaans de etmaalwaarde van het equivalent geluids- 
niveau. 

Geluidsimmissie 
Het geluid ter plaatse van een waarneempunt, bijvoorbeeld een woning in de 
omgeving van een industrieterrein. 

Geohydrologisch 
Het grondwater betreffend. 

Geomorfologie 
De wetenschap die zich bezig houdt met de ontstaanswijze, vorm en op- 
bouw van het aardoppervlak. 

Grondwa terbeschermingsgebied 
Gebied bestaande uit 60dagenzone, waterwingebied en grondwaterbe- 
schermingszone (en eventueel boringsvrije zone). 

Hydrologie 
Wetenschap die zich bezig houdt met het voorkomen, gedrag en fysische en 
chemische eigenschappen van het water op de aarde. 

In filtra tie 
Infrastructuur 
Systeem van voorzieningen en verbindingen als autowegen, spoorwegen, 
vaarwegen, hoogspanningsleidingen, waterleidingen e.d. 
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Immissie 
Concentratie op leefniveau. 

Initia tie fnemer 
Een natuurlijk of privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon (particulier bedrijf 
instelling of overheidsorgaan) die een bepaalde activiteit wil (doen) onderne- 
men en daarover een besluit vraagt. 

Keileem 
Keileem in de grond vormt een ondoorlatende laag van klei, leem, zand, grind 
en stenen 

Landschap 
Een complex van relatiestelsels, tezamen een herkenbaar deel aardoppervlak 
vormend, dat in stand wordt gehouden wordt door de wederzijdse beïnvloe- 
ding en de samenhang van levende en niet-levende natuur (incl. de mens). 

Lam 
Zie equivalent geluidsniveau. 

Lmax 
Hoogste geluiddrukniveau dat kan optreden of gemeten wordt. Het aanwijs- 
gedeelte van een meetinstrument dient daarbij de gestandaardiseerde eigen- 
schappen te hebben volgens de omschrijving "fast" van de IEC-regels. 

Lw 
Akoestisch bronvermogen; de totale geluidenergie die door een bron wordt 
uitgestraald in dB of dB(A). Lw = 10 log W W O  waarin W het geluid- 
vermogen van de bron in Watt is en Wo het referentievermogen, 10-12 Watt. 

Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMAI 
Alternatief opgesteld met het doel zo min mogelijk schade aan het milieu toe 
te brengen, dan wel, uitgaande van de probleemstelling, zoveel mogelijk 
verbetering te realiseren. 

Milieu 
Het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, planten, 
dieren en goederen. 

Milieueffectrapport (MER) 
Rapport waarin de belangrijkste milieugevolgen van een voorgenomen activi- 
teit en reële alternatieven en varianten in hun onderlinge samenhang op een 
systematische en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven. 

Milieueffectrapportage (m.e.r.1 
Procedure die bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een MER 
en achteraf het evalueren van de werkelijke effecten op het milieu bij de uit- 
voering van de op basis van het MER genomen besluit. 

H1 280.AOIR027lHJUllP februari 2001 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-WestlTT-circuit 

Na tuurgebied 
Een gebied met duidelijke natuur- en landschapswaarden die in hun planolo- 
gische functieaanduiding (mede) tot uiting komen. 

Nulalterna tie f 
Alternatief waarbij niets op of aan de bestaande infrastructuur wordt gedaan. 
Dit alternatief dient als referentiekader voor de effectbeschrijvingen. 

Startnotitie 
Een notitie waarin het 'wat', 'waar', 'waarom' en 'hoe' van de plannen is 
beschreven. De startnotie vormt de formele start van een m.e.r.-procedure. 

Studiegebied 
Het gebied waarbinnen effecten te verwachten zijn bij realisatie van ben van 
de alternatieven. De omvang van het gebied kan verschillen per aspect. 

Voorkeursalternatief 
De wijze waarop de initiatiefnemer het voornemen wenst te realiseren. 

"Worst case " 
Voorspelling van milieueffecten in het ergste voorspelling geval (dat wil zeg- 
gen, als de invoergegevens en de methode zo worden gekozen dat ze re- 
sulteren in de meest pessimistische voorspelling). 

Wm 
Wet milieubeheer. 

WVO 
Wet verontreiniging oppewlaktewateren. 
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BIJLAGE D 

Overzicht van onderwerpen in de richtlijnen en verwijzing naar hoofdstukken 
en paragrafen waar deze onderwerpen in het MER worden behandeld. 

I ONDERWERP IN RICHTLIJNEN ( BEHANDELD IN MER 
- 

Algemeen 
- Modernisering TT-circuit 
- Motorcrossterrein Ossebroeken 
- Aanleg beurs- en congrescentrum 
- Verkeerspark 
- Grootschalige publieksevenementen 
Emissies en mitigerende maatregelen 
- Geluid 
- Lucht 

1 1 1 -  
2.2 
3 

l I - Bodem en water 

11 3.2 1 Keuzelafbakening van de alternatieven 

Probleemstelling en doel 
Besluitvorming 
Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.2.1 1 Ecologische hoofdstructuur 
3.2.2 1 Habitat- en Vogelrichtlijn 

Hoofdstuk 1 en 2 

Hoofdstuk 3 
Hoofdstukken 4 en 5 

U 3.3 1 Alternatieven 
1 3.3.1 1 Nulalternatief 

2 1 Meest milieuvriendelijke alternatief 
1 Bestaande toestand van het milieu, autonome ontwikke- 

4. l 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
Hoofdstuk 7 

7.5 
Hoofdstuk 5 
3.1.3, 3.1.4, 
3.1.4, 6.8 
Hoofdstuk 5 
5.2 
. . 

Hoofdstukken 6 en 7 

I I gen 
9 1 Samenvatting van het MER I Samenvatting 

4.1 

4.2 
4.3 
4.4 
4.5 
4.6 
5. 
6 
7 
8 
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lingen en milieugevolgen 
Geluid en lucht 

Reli&f, bodem en water 
Flora, fauna en ecologische relaties 
Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Belevingsaspecten 
Externe veiligheid 
Vergelijking van de alternatieven 
Leemten in kennis en informatie 
Evaluatieprogramma 
Vorm en presentatie 

Geluid: 6.3, 7.2, bijlage H 
Lucht: 6.5, 7.3, bijlage I 
6.6, 7.5 
6.8, 7.8, bijlage F 
6.7, 7.7, bijlage E 
7.10 
7.9 
Hoofdstuk 8 
Hoofdstuk 9 
Hoofdstuk 10 
Samenvatting, MER en bijla. 
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GESCHIEDENIS VAN HET LANDSCHAP 

Geomorfologie 

De vorm van het landschap in het studiegebied is grotendeels ontstaan tij- 
dens de laatste twee ijstijden. In het Saalien, de voorlaatste ijstijd werd het 
Drentse keileemplateau gevormd. Dit keileemplateau bestaat uit een dik pak- 
ket zand met een laag keileem van &n tot enkele meters dik. 
In het Witterveld is het de keileem in de ondergrond, die de juiste condities 
schept voor veengroei. (STIBOKA, 1 991 ). 

Aan de westzijde van het Witterveld zijn twee pingoruïnes aanwezig, waar- 
van de grootste en diepste niet verstoord is en vol gegroeid is met hoogveen. 
Deze Pingoruïnes zijn ontstaan gedurende de laatste ijstijd. Het zijn de resten 
van kegelvormige heuvels met een ijslens erin die na het wegsmelten in de 
navolgende warmere periode een kuil met daaromheen een ringwal achterlie- 
ten (vegetatiekartering Witterveld, bureau Bakker, 1993). 

Gedurende de laatste koude periode is ook het uitgebreide beekdalenstelsel 
op het Drents plateau ontstaan. Het dal van de Drentse Aa is &n van de 
GEA-objecten in de provincie Drenthe (Gongrijp, 1984). Het Witterdiep is een 
zijloop van de Drentse Aa. Het dal is vooral herkenbaar aan de zuidrand van 
het studiegebied. Steilranden geven daar de overgang van beekdal naar kei- 
leemplateau duidelijk aan. Meer naar het noorden, dichter bij het plangebied 
is het beekdal aanmerkelijk breder, en de overgang naar het aangrenzende 
keileemplateau is veel geleidelijker. (Witteveen en Bosch 1 995) 

Be woningsgeschiedenis 

Het landschap in het studiegebied kent een zeer lange bewoningsgeschiede- 
nis. Uit vondsten in de omgeving van het studiegebied blijkt dat het gebied 
waarschijnlijk al bewoond is sinds de Late Oude Steentijd. 

De oudste aan het oppervlak duidelijke zichtbare sporen van akkerbouw date- 
ren uit de overgang van de Bronstijd naar de IJzertijd, circa 700 voor Chr.. 
Het zijn de Celtic Fields of Raatakkers, min of meer raatvormige akkercom- 
plexen, waarvan de afzonderlijke akkers (1 5-40 are) waren omgeven door 
walletjes die ca. 25-75 cm. hoog en 5-15 meter breed zijn. 
Direct ten noorden van het Witterveld zijn de resten van een dergelijk Celtic 
Field aanwezig. 

Uit de Romeinse tijd is relatief weinig bekend. De bewoning in het zandge- 
bied bleef geconcentreerd in kleine nederzettingen met aan de rand een 
brink, die toen als nachtverblijfplaats voor het vee diende. 
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De veengroei die in het gebied rond Smilde tot ontwikkeling was gekomen, 
werd in de drogere periode rond de IJzertijd enigszins geremd. Een aantal 
zandruggen ten oosten van Smilde staken nog boven het veen uit, en werden 
met elkaar verbonden door veenbruggen, die dienden voor de jacht of voor 
de verbinding van nederzettingen. (STIBOKA 1991 

Enkele eeuwen na de jaartelling werd het klimaat weer vochtiger en de veen- 
groei nam sterk toe. De veenbruggen en ook de zandruggen in de omgeving 
werden overgroeid met veenmosveen. (STIBOKA, 1991 1 

In de middeleeuwen is in het zandgebied een aanzet gegeven tot de aanleg 
van essen, met de bijbehorende landschapsstructuur. Dit landbouwsysteem 
bestond uit drie delen, de essen, woeste gronden en de groenlanden. De es- 
sen werden bemest met mest uit de Potstal. Deze mest bestond uit een 
combinatie van mest met heide- of veenplaggen van de woeste gronden. 

De woeste gronden werden in de Late Middeleeuwen een waardevol bezit 
voor de boerengemeenschap. Het gebruik van de gemeenschappelijke gron- 
den werd schriftelijk vastgelegd in de marke-organisatie. iedere belangheb- 
bende grondbezitter kreeg een aandeel in de Marke. (STIBOKA, 1991 ). Door 
de invloed van de Marke-organisatie is de oppervlakte woeste grond in Dren- 
the groter geweest dan in vergelijkbare gebieden in Nederland. 

Ook de groenlanden waren werden in eerste instantie gemeenschappelijk ge- 
bruikt. In de meeste gevallen werden zij echter al in de zeventiende eeuw 
verdeeld onder de boeren (Bouwer 1970, in Witteveen en Bosch 1995). 

In 1866 veranderde het Markesysteem, bij instelling van de Markewet wer- 
den de heidegronden onder de boeren verdeeld (Bouwer, 1975 in Witteveen 
en Bosch 1995). Na 1900 is ook de landbouw ingrijpend veranderd en wer- 
den grote delen van de woeste gronden ontgonnen. Dit was mogelijk door 
het gebruik van kunstmest, en (deels) mechanisatie. Deze veldontginningen 
zijn ook in het studiegebied aanwezig. 

Het hoogveengebied in het studiegebied is relatief laat ontgonnen. Het veen- 
gebied maakt deel uit van het hoogveengebied rond Smilde en de Drentse 
Hoofdvaart. Het veengebied rond het Witterveld is grotendeels tussen 1900 
en 1950 ontgonnen, met enkele stukjes van voor 1900. De verveningen zijn 
gestopt bij het Witterveld, omdat het gebied een militaire functie kreeg en de 
vraag naar turf was afgenomen. (Bureau Bakker, 1 993 en STIBOKA, 1 991 ) 

H1 280.AOIR027lHJUIIP februari 2001 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER D. H~+W--dr~uit 

BIJLAGE F 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-Westill-circuit 

Rode Lijst-soorten van het Witterveld 

Ruige veldbies X 
Dal kruid X 
Koningsvaren X 
Grote veenbes X 
Kleine veenbes X 
Gewone salomonszegel X 
Kruipwilg X 

N.B. Het Witterveld is een goed biotoop voor Rietzanger, Oeverzwaluw, Grutto, Grauwe 
Klauwier, Klapekster en Groene Specht (allen Rode Lijst-soonen), maar deze vogels zijn 
hier nog niet waargenomen. 
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Amf ibiei3n I Rode I Habitatricht- I Grootste bedreiging I Opmerkingen 

Heiki kker X (bijlage IV) 

en doelsoort 
EHS 

Versnippering, ver- 
zuring, vermesting 
vergrassing. verdro- 

Bruine Kikker 
Kleine Watersalamander 
Alpenwatersalamander 

Adder 

Hazelworm 

X (bijlage V) 

Zandhagedis 

Levendbarende hagedis 

ging 
thans niet bedreigd 
thans niet bedreigd 
thans niet bedreigd 

licht vermesting en 

i-soort NDT 
i-soort NDT 
i-soort NDT 

Dagvlinders Rode Lijst 

Heideblauwtje 

Heidegentiaanblauwtje 

Veenhooibeestje 

Grootste bedreiging 

ongunstig beheer, versnippering, verdwijning biotoop, intensivering 
landbouw (o.a. verdroging) 
ongunstig beheer, versnippering, verdwijning biotoop (o.a. ontgin- 
ning veen - en heidegebieden), intensivering landbouw (o.a. ver- 
droging) 
ongunstig beheer, verdwijning biotoop (o.a. ontginning veen - en 
heidegebieden), intensivering landbouw (o.a. verdroging) 

Heivlinder I ongunstig beheer, intensivering landbouw (o.a. verdroging) 

Tangpantseruff er 
Maanwaterjuffer 
Koraaljuff er 
Glassnijder 
Smaragd li bel 
Noordse witsnuitlibel 
Venwitsnuitlibel 
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LIJST VAN KAMPEERTERREINEN 
WEEKEND EN TRUCKSTARFESTIVAL 

m - - z;, i ' .  
I. - . - 



TT CAMPINGS 1999 

2 stadsbroek ACV J. 
Horstra Stadsbroek 

4 F.C. Assen F. 
Mattezing 
Sradsbroek 

5 W Sudosa 
tegenover Wittenomer 3a 

6 Eurocamping 
Mevr. Rijthe-Stoffers 
Europaweg- zuid 

8 Camping Semen S. 
Semen Witterhaar 
9 

10 K. Kamping-Buutkamp 
Witterhaar 6 

12 J. de Boer 
Wittenomer 20 

15 Camping Snippe 
Mevr. PA. Snippe-Koops 
Wiîkrhaar l5 

16 Camping De Wedder J. 
Oeben Witlerhaar2 1 

18 TT campmg De Haar E.E. 
Bnllns Witterhaar 

19 Campmg Jan en Berk 
J.Eggens witterbroek 1 

20 TT camping Oostra F. 
Hommes De Haar 

22 St. Circuit van Drentc De 
Haar 

24 Campmg Smomdr3t 
W.A.T. Eisses 

NS staüon-verkeersr>srk v. v B 
woensdag 9.OCF21.00 uur 
donderdag 9.00-21.00 uur 
Q. W. 00 uur zateniag O. W.00 
Uur 

17G.deGraaf 
Witterhaar 23 
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AKOESTISCH ONDERZOEK 
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INLEIDING 

Algemeen 

In opdracht van de Stichting Circuit van Drenthe is door HASKONING BV een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld voor het Bestemmingsplan De Haar- 
West van de gemeente Assen. Dit akoestisch onderzoek maakt onderdeel uit 
van het MER. 

In dit MER worden de volgende vijf activiteiten behandeld die alle een be- 
paalde mate van geluiduitstraling hebben: 
1. De modernisering van het bestaande TT-circuit van Assen; 
2. De realisering van een nieuwe (regionaal) motorcrossterrein Ossebroeken; 
3. De realisering van een nieuw beurs- en congrescentrum; 
4. De uitbreiding van Verkeerspark Assen; 
5. De realisering van grootschalige publieksevenementen op het TT-circuit. 

In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de methode van onderzoek. Ver- 
volgens worden voor de bestaande situatie en de voorgenomen activiteit de 
te onderscheiden activiteiten aangegeven. Tevens wordt stilgestaan bij de 
beschouwde alternatieven. 
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bedrijfssituaties in de bestaande 
situatie, de voorgenomen activiteit en de alternatieven. 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de modelvorming. Hoofdstuk 4 bevat de 
resultaten van de overdrachtsberekeningen. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan 
op de cumulatie van geluidbelasting vanwege verschillende activiteiten. In 
hoofdstuk 6 worden de geluidbelastingen vanwege de verschillende activitei- 
ten getoetst aan de normstelling. 
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de relatie tussen meten en rekenen en op 
monitoring. Hoofdstuk 8 bevat een opsomming van de gebruikte literatuur. 

Methode van onderzoek 

Richtliinen MER 
De methode van onderzoek wordt voor een groot gedeelte bepaald door de 
richtlijnen die door het bevoegd gezag zijn opgesteld. 
In deze richtlijnen is aangegeven dat met betrekking tot geluid in de voorge- 
nomen activiteit de volgende aspecten beschreven dienen te worden: 
- de geluidemissie naar de (woon)omgeving ten gevolge van de activiteiten 

op het TT-circuit, het motorcrossterrein, het (uitgebreide) Verkeerspark 
en het beurs- en congrescentrum: aangegeven dient te worden welke 
geluidbronnen tijdens welke activiteit gelijktijdig voorkomen of afzonder- 
lijk en in  welke frequentie; 

- de geluidsemissie door de activiteiten zelf (waaronder muziekevenemen- 
ten) en door afgeleide activiteiten (waaronder ook het door de activiteiten 
gegenereerde verkeer); 

H1 280.AO/R029/NVDOllP - 1 -  Eindrapport februari 2001 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-West l Tl-circuit 

- de te treffen maatregelen ter beperking van de geluidemissie (waaronder 
bestrijding aan de bron) en geluidsoverdracht naar de (woon)omgeving, 
daarbij dienen tenminste de maatregelen uit het saneringsprogramma ex 
Wgh te worden beschouwd; 

- de wijze van monitoren van de geluidemissie. 

Voor de bestaande toestand dienen bij de relevante geluidgevoelige bestem- 
mingen geluidimmissieniveaus (zowel equivalent als maximaal) te worden 
bepaald ten gevolge van afzonderlijke inrichtingenlactiviteiten en .van gelijk- 
tijdig plaatsvindende activiteiten. Daar waar relevant dienen straffactoren 
voor tonaal karakter van het geluid of voor herkenbaar muziekgeluid te wor- 
den toegepast. Van belang daarbij is de cumulatie ten gevolge van de inrich- 
ting op het gezoneerde (of te zoneren) terrein. 

Tevens wordt in  de richtlijnen opgemerkt dat de berekeningen dienen te 
worden uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industriela- 
waai, IL-HR-13-01 uit 1981 of de Handleiding meten en rekenen uit 1999. 
De Handleiding uit 1981 dient te worden toegepast voor de berekening van 
de geluidemissie en -immissie voor de inrichtingen op het van rechtswege 
gezoneerde terrein teneinde vergelijkingen met de resultaten van berekenin- 
gen ten tijde van zonering en sanering te kunnen maken. In alle andere ge- 
vallen dient de Handleiding uit 1999 te worden toegepast. 

In afwijking van het bovenstaande omtrent de toepassing van de twee ver- 
schillende handleidingen is in overleg met de Provincie Drenthe besloten om 
in het onderhavige akoestisch onderzoek uitsluitend de Handleiding uit 1981 
toe te passen. De redenen hiervoor zijn gelegen in de volgende feiten: 
- Binnen het plangebied vinden nagenoeg alle activiteiten plaats op het ge- 

zoneerde industrieterrein. De enige activiteit die niet op het gezoneerd in- 
dustrieterrein plaatsvindt, wordt gevormd door het Verkeerspark; 

- In het MER dient aandacht besteed te worden aan de cumulatie van ge- 
luidbelasting vanwege verschillende activiteiten en inrichtingen. Cumula- 
tie van met verschillende handleidingen berekende geluidbelastingen is 
niet mogelijk; 

- door dgmr raadgevende ingenieurs BV is ten behoeve van de aanvraag 
om vergunning een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse is 
gebleken dat de verschillen in resultaten van de berekeningen uitgevoerd 
conform beide handleidingen niet significant zijn (< 1dB). 

Aan~ak onderzoek 

In het plangebied wordt een aantal verschillende activiteiten uitgevoerd die 
akoestisch relevant zijn. De geluidbelasting vanwege deze activiteiten dient 
voor zowel de bestaande toestand, de voorgenomen activiteit als de alterna- 
tieven in kaart te worden gebracht. Voor een groot gedeelte van de activitei- 
ten en inrichtingen zijn, met name voor de bestaande situatie, akoestische 
onderzoeken verricht. Waar mogelijk wordt in dit akoestische onderzoek ge- 
bruik gemaakt van die bestaande onderzoeken. 
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Voor het TT-circuit is gebruik gemaakt van de volgende rapportages: 
Gemeente Assen/Grontmij/TNO (1993). Milieustudie TT-circuit Assen 
t.b.v. bestemmingsplan gemeente Assen ; 
TNO (1 995). Hinder door geluid in wijken bij het TT-circuit in Assen; 
dgmr (1 997). Akoestisch onderzoek t.b.v. de zonevaststelling en de ver- 
gunningaanvraag in het kader van de Wet milieubeheer voor het Circuit 
van Drenthe. Uitgevoerd door raadgevende ingenieurs, rapportnummer 
R.96.0798.AI 14 maart 1997; 
dgmr (1 997). Saneringsonderzoek in het kader van de Wet geluidhinder 
voor het Circuit van Drenthe. Uitgevoerd door dgmr raadgevende ingeni- 
eurs, rapportnummer R.96.0798.B, 1 5 september 1 997; 
NAA (1 998). Akoestisch onderzoek ter vaststelling van de geluidsuitstra- 
ling ten gevolge van diverse activiteiten op het Circuit van Drenthe. Uit- 
gevoerd door het Noordelijk Akoestisch Adviesbureau BV (NAA) in op- 
dracht van de provincie Drenthe; 
NAA (1 995). Akoestisch onderzoek Verkeerspark Assen ten behoeve van 
de vaststelling van de zone rond het park. Uitgevoerd door het Noordelijk 
Akoestisch Adviesbureau BV (NAA) in opdracht van de gemeente Assen; 
dgmr (1998). Akoestisch onderzoek ten behoeve van de aanvraag van 
een revisievergunning voor het Circuit van Drenthe. Uitgevoerd door dgmr 
raadgevende ingenieurs, rapportnummer R.96.0798.E; 
dgmr (2000). Geluidsmetingen op en rond het Circuit van Drenthe in 
1997 en 2000 (concept). Uitgevoerd door dgmr raadgevende ingenieurs, 
rapportnummer R.96.0798.FI in opdracht van Stichting Circuit van Dren- 
the (december, 2000); 
dgmr (2001). Akoestisch onderzoek t.b.v. de aanvraag voor een oprich- 
tingsvergunning voor het Circuit van Drenthe. Rapport R.96.0798.G. 

Voor de voorgenomen activiteit en de alternatieven wordt onder andere ge- 
bruik gemaakt van informatie die beschikbaar is uit andere projecten. Voor 
het Regionale Motorcrossterrein Ossebroeken wordt gebruik gemaakt van 
gegevens van het regionale motorcrossterrein Nieuw-Zevenbergen, gemeente 
Berghem, Noord Brabant. 
De gegevens voor het popfestival zijn overgenomen uit de onderzoeken die 
zijn verricht ten behoeve van het Lowlands festival gehouden te Walibi Flevo 
(Peutz, 1998). Gegevens met betrekking tot de inrichting van het terrein zijn 
verkregen bij LOC7000. 
Voor de activiteit modelvliegen is gebruik gemaakt van randvoorwaarden 
voor deelname aan wedstrijden die worden gesteld door de FIA (Fédhratione 
Ahronautique Internationale) en van een onderzoek dat door TNO is uitge- 
voerd (FIA,1997; TNO 1 992). 
Aannames ten behoeve van het hondensportterrein zijn gedaan op basis van 
een artikel uit het blad. Geluid (jaargang 1998, nummer 1). 
Voor het Verkeerspark is gebruik gemaakt van het onderzoek: Akoestisch 
onderzoek Verkeerspark Assen ten behoeve van de vaststelling van de zone 
rond het park, dat door NAA is uitgevoerd (1 995). 
Van het totaal aan activiteiten is een akoestisch rekenmodel gemaakt. Met 
dit model is het mogelijk om de geluidbelasting zowel per individuele activi- 
teit als gecumuleerd te bepalen. 
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Tenslotte is gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek dat in de 
zomer van 2000 is uitgevoerd door dgmr: dgmr 2000: Geluidsmetingen op 
en rond het Circuit van Drenthe in 1997 en 2000, rapport R.96.0798.F. In 
dit onderzoek wordt geconstateerd dat er significante verschillen bestaan 
tussen berekende en gemeten geluidsniveaus in de omgeving van het Circuit 
van Drenthe. In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de resultaten van dit 
onderzoek. 

Bestaande situatie 

In de bestaande situatie worden de volgende activiteiten onderscheiden: 

TT-circuit: type 1 activiteit: grote activiteiten waarvoor de Grand PrixTTT 
als representatief voor dit type is te beschouwen; 
TT-circuit: type 2 activiteit: NK-wedstrijden en akoestisch vergelijkbare 
evenementen. Dit zijn de voor de geluidbelasting vanwege het circuit re- 
presentatieve evenementen; 
TT-circuit: type 3 activiteit: Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
motoren en akoestische vergelijkbare evenementen; 
TT-circuit: type 4 activiteit: Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
auto's en andere voor de geluidbelasting van de omgeving minder rele- 
vante activiteiten; 
TT-circuit: type 5 activiteit: evenementen die voor de geluidbelasting 
vanwege het circuit niet relevant zijn, zoals wieler en skeelerwedstrijden; 
Verkeerspark: Normale dagen (A); 
Verkeerspark: Topdagen (B); 
Verkeerspark: Partycentrum (C); 
Schietbaan Witten; 
Hondensport; 
Modelvliegen. 

In de onderstaande tabel is weergegeven welke activiteiten (in theorie) gelijk- 
tijdig kunnen plaatsvinden. 
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= valt samen met zichzelf 
= kunnen niet samenvallen 
= kunnen wel samenvalkn 

Er is een aantal verschillende bedrijfssituaties gedefinieerd waarbij meerdere 
activiteiten plaatsvinden. De tweede letter van de codering geeft aan of het 
gaat om de bestaande situatie (B) danwel de voorgenomen activiteit (V). De 
onderstaande bedrijfssituaties zijn voor de bestaande situatie gedefinieerd: 

AB: TT circuit type 1, geen andere activiteiten; 
BB: TT circuit type 2, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
modelvliegtuigterrein in werking; 
CB: TT circuit type 3 en 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in be- 
drijf, schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking; 
DB: TT circuit type 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking; 
EB: Verkeerspark op topdag, partycentrum in werking, schietbaan, hon- 
densportterrein en modelvliegterrein in werking; 
FB: Verkeerspark normaal in werking, partycentrum in werking, schiet- 
baan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking; 
GB: Verkeerspark uitsluitend partycentrum in werking, schietbaan, hon- 
densportterrein en modelvliegterrein in werking. 

Bij het beschouwen van mogelijke voorkomende gecumuleerde bedrijfssitua- 
ties is uitgegaan van: 

- de combinatie Verkeerspark onder normale omstandigheden en Verkeers- 
park op topdagen kan niet voorkomen, bij cumulatie is ervan uitgegaan 
dat het Verkeerspark als op topdagen in werking is; 

- de bedrijfssituaties schietbaan enlof hondensportterrein enlof modelvlieg- 
terrein in werking en Verkeerspark en TT circuit niet in werking, zijn niet 
relevant en zullen niet worden beschouwd. 

Voorgenomen activiteit 

Ten opzichte van bestaande toestand zijn toegevoegd TT circuit type 0, mo- 
torcrossterrein en het beurs- en congrescentrum. 
In de voorgenomen activiteit worden de volgende activiteiten onderscheiden: 
- TT-circuit: type 1 activiteit: grote activiteiten waarvoor de Grand PrixITT 

als representatief voor dit type is te beschouwen; 
- TT-circuit: type 2 activiteit: NK-wedstrijden en akoestisch vergelijkbare 

evenementen. Dit zijn de voor de geluidbelasting vanwege het circuit re- 
presentatieve evenementen; 

- TT-circuit: type 3 activiteit: rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
motoren en akoestische vergelijkbare evenementen; 

- TT-circuit: type 4 activiteit: rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
auto's en andere voor de geluidbelasting van de omgeving minder rele- 
vante activiteiten; 

- TT-circuit: type 5 activiteit: evenementen die voor de geluidbelasting 
vanwege het circuit niet relevant zijn, zoals wieler- en skeelerwedstrijden; 
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TT-circuit: type O activiteit: grootschalige publieksevenementen, zoals 
concerten en meerdaagse popfestivals; 
Motorcrossterrein A: normaal gebruik; 
Motorcrossterrein B: wedstrijden; 
Verkeerspark: Normale dagen (A); 
Verkeerspark: Topdagen (B); 
Verkeerspark: Partycentrum (C); 
Beurs- en congrescentrum: gemiddeld gebruik; 
Beurs- en congrescentrum: topdagen; 
Schietbaan; 
Hondensport; 
Modelvliegen. 

In de onderstaande tabel is, in verband met cumulatie, de mogelijke gelijktij- 
digheid van de verschillende activiteiten aangegeven. 

Wedstrijden 

Partycentrum m 
Beun en congnscen- n ]I* Normaal 1 

= valt samen met zichzelf 

- = kunnen niet samenvallen 
+ = kunnen wel samenvallen 

Er is een aantal verschillende bedrijfssituaties gedefinieerd waarbij meerdere 
activiteiten plaatsvinden. De tweede letter van de codering geeft aan of het 
gaat om de bestaande situatie (B) danwel de voorgenomen activiteit (V). De 
onderstaande bedrijfssituaties zijn voor de voorgenomen activiteit gedefini- 
eerd: 
- AV: TT circuit type 1, geen andere activiteiten; 
- BV: TT circuit type 2, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 

modelvliegtuigterrein in werking; 
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CV: TT circuit type 3, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking, motor- 
crossterrein op wedstrijddag, beurs- congrescentrum gemiddelde dag; 
DV: TT circuit type 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking motor- 
crossterrein op wedstrijddagen, beurs- en congrescentrum op topdagen; 
EV: TT circuit type 5, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking motor- 
crossterrein op wedstrijddagen, beurs- en congrescentrum op topdagen; 
FV: TT circuit type 0, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegen in werking, beurs- en 
congrescentrum gemiddeld in bedrijf; 
GV: Motorcrossterrein op trainingsdagen, Verkeerspark topdag, partycen- 
trum in werking, schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in 
werking, beurs- en congrescentrum op topdag; 
HV: Motorcrossterrein op wedstrijddagen, Verkeerspark topdag, party- 
centrum in werking, schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein 
in werking, beurs- en congrescentrum op topdag; 
IV: Verkeerspark op normale dag, partycentrum in werking, schietbaan, 
hondensportterrein en modelvliegterrein in werking, beurs- en congres- 
centrum op topdagen; 
JV: Verkeerspark op topdag, partycentrum in werking, schietbaan, hon- 
densportterrein en modelvliegterrein in werking, beurs- en congrescen- 
trum op topdagen; 
KV: Partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein, modelvlieg- 
terrein in werking, beurs- en congrescentrum op topdagen; 
LV: Beurs- en congrescentrum op gemiddelde dagen, schietbaan, hon- 
densoortterrein en modelvliegterrein in werking; 
MV: Beurs- en congrescentrum op topdagen, schietbaan, hondensportter- 
rein en modelvliegterrein in werking. 

Bij het beschouwen van mogelijk voorkomende gecumuleerde bedrijfssitua- 
ties zijn verder de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
- de combinatie Verkeerspark in normale omstandigheden en Verkeerspark 

op topdagen kan niet voorkomen, bij cumulatie is uitgegaan van topda- 
gen; 

- de bedrijfssituatie schietbaan enlof hondensportterrein enlof modelvlieg- 
terrein in werking en Verkeerspark en TT circuit en beurs- en congrescen- 
trum en motorcrossterrein niet in werking, zijn niet relevant en zullen niet 
worden beschouwd; 

- de combinatie beurs- en congrescentrum onder normale omstandigheden 
en op topdagen kan niet voorkomen. Bij cumulatie is uitgegaan van top- 
dagen; 

- de combinatie motorcrossterrein op trainingsdagen en op wedstrijddagen 
kan niet voorkomen. Bij cumulatie is uitgegaan van wedstrijddagen. 
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Alternatieven 

Binnen het kader van het MER wordt een aantal alternatieven beschouwd. 
Deze alternatieven hebben met name betrekking op de inrichting en het ge- 
bruik van het circuit. Met betrekking tot het regionale motorcrossterrein en 
het beurs- en congrescentrum worden geen alternatieven beschouwd die 
akoestische consequenties hebben. 

Beschouwde alternatieven 
In de voorgenomen activiteit worden de volgende alternatieven beschouwd: 
1. Nulplus alternatief; 
2. Vamin alternatief; 
3. Verkeerspark plus; 
4. Zuidlusvariant (inrichtingsvariant type 0); 
5. Veenslangvariant (inrichtingsvariant type O). 

Ad 1. Nulplusalternatief 
Voor wat de ligging en het gebruik van de baan komt het Nulplusalternatief 
overeen met de bestaande situatie. In het nulplusalternatief zijn echter de in 
het saneringsprogramma opgenomen maatregelen doorgevoerd, conform 
voorkeursvariant G. Dit betekent dat de type-2 activiteiten worden uitge- 
voerd met gebruik van de nationale bocht. Rond dit gedeelte van het circuit 
zijn afschermende maatregelen uit het saneringsprogramma toegepast. Te- 
vens is een exploitatiebeperking ter grootte van 2 dB doorgevoerd en is 2 dB 
op de rekenresultaten in mindering gebracht in verband het verschil tussen e 
gemeten en de berekende geluidbelastingen op de immissiepunten. 

Ad 2. Vamin alternatief 
Het Vamin alternatief wijkt op het volgende punt af van de voorgenomen ac- 
tiviteit: in de nieuwe noordlus wordt geen extra afscherming aangebracht. De 
grondwal rond de nieuwe noordlus wordt wel aangebracht. Het geknikte 
scherm met een hoogte van 12.5 meter wordt niet aangebracht. 

Ad 3. Verkeerspark plus 
In het alternatief Verkeerspark plus wordt extra afscherming gecreëerd rond 
de uitbreiding van de parkeerplaats van het Verkeerspark. Deze extra af- 
scherming wordt gevormd door een grondwal met een hoogte van 4 meter, 
gelegen aan de noordzijde van de parkeerplaats. 

Ad 4 en 5 Inrichtingsvarianten type O 
Met betrekking tot grootschalige publieksevenementen (=  type 0) wordt een 
tweetal varianten beschouwd. Achtereenvolgens gaat het om de Zuidlusvari- 
ant en de Veenslangvariant. Het onderscheid tussen deze varianten wordt 
gevormd door de locatie van de verschillende podia en tenten. 
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BEDRWFSSITUATIES 

Bestaande toestand 

TT-circuit tvDe 1 activiteit 
Maximaal 7 dagen per jaar, tijdens de Dutch Grand Prix en het WK- 
Superbike, wordt het gehele circuit door motoren gebruikt. Daar dit minder is 
dan 12 dagen per jaar wordt deze activiteit aangemerkt als bijzondere be- 
drijfssituatie. 
In het saneringsonderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de Wet geluid- 
hinder is voor deze activiteit in de dagperiode een totaal geluidvermogen van 
152.6 dB(A) gehanteerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van dit 
bronvermogen. Voor een beschrijving van de bepaling van het totale vermo- 
gen wordt verwezen naar het saneringsonderzoek van dgmr (1 997). Eenmaal 
per jaar vindt er in de avondperiode een type 1 activiteit plaats. Het totale 
geluidvermogen van deze activiteit bedraagt 155.2 dB(A). Dit geluidvermo- 
gen is echter niet toegepast ten behoeve van het saneringsonderzoek en 
wordt derhalve ook binnen het kader van dit MER niet toegepast. 

TT-circuit tvDe 2 activiteit 
Gedurende 27 dagen per jaar vinden op het circuit NK-wedstrijden en akoes- 
tisch vergelijkbare evenementen plaats. In het saneringsonderzoek is een to- 
taal geluidvermogen voor deze evenementen vastgesteld van 147.9 dB(A). 

TT-circuit tvoe 3 activiteit 
65 dagen per jaar wordt het circuit gebruikt voor rijvaardigheidsopleidingen 
met gekentekende motoren en akoestisch vergelijkbare evenementen. In het 
saneringsonderzoek is een totaal geluidvermogen voor deze evenementen 
vastgesteld van 135.6 dB(A). 

TT-circuit tvDe 4 activiteit 
Type 4 activiteiten bestaan uit rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
auto's en akoestisch vergelijkbare evenementen. Aan deze activiteit is een 
totaal geluidvermogen verbonden van 129.4 dB(A). Het aantal malen dat de- 
ze activiteit jaarlijks kan plaatsvinden is niet beperkt. 

TT-circuit tvDe 5 activiteit 
Type 5 activiteiten worden gevormd door activiteiten die voor de geluidbelas- 
ting van de omgeving niet van belang zijn. Hierbij kan gedacht worden aan 
skeeler- of wielerwedstrijden. 

Binnen het Verkeerspark wordt onderscheid gemaakt tussen een drietal acti- 
viteiten. Achtereenvolgens gaat het dan om: 
- Normale dagen; 
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- Topdagen; 
- Partycentrum. 

In het Verkeerspark kan een aantal verschillende akoestisch relevante activi- 
teiten plaatsvinden. Achtereenvolgens gaat het om: 
- Parkeren op het parkeerterrein aan de noordzijde van het terrein. De par- 

keerplaats wordt in de dagperiode gebruikt door circa 2500 bezoekers. 
Deze bezoekers arriveren met personenauto's entof autobussen. Voor de 
akoestisch maatgevende situatie is uitgegaan van de volgende situatie: in 
de dagperiode parkeren circa 600 auto's. In de avondperiode arriveren de 
bezoekers voor Partytown. Er parkeren dan eveneens 600 auto's. Het 
gros van deze auto's vertrekt in de nachtperiode; 

- In het noordoostelijke gedeelte van het terrein ligt een circuit waar met 
karts gereden kan worden. De kartbaan is voor publiek geopend tussen 
10.00 en 18.00 uur. Tegen betaling kunnen ritten worden gemaakt die 3 
minuten duren. Op drukke dagen worden circa 1000 ritten gemaakt. In 
de avondperiode kunnen tussen 19.00 en 22.00 uur 10 karts worden ge- 
reserveerd voor perioden van 1 uur; 

- Zuidelijk van de kartbaan ligt een circuit waar met jeeps kan worden ge- 
reden. Op dit gedeelte rijden gedurende de openingstijden 15 jeeps. Er is 
aangenomen dat de jeeps gedurende deze periode continu rijden; 

- In het zuidwestelijke deel van het park ligt een parcours waar met trapau- 
to's rond gereden kan worden. Op dit gedeelte van het Park bevindt zich 
een omroepinstallatie. Er is aangenomen dat de installatie gedurende 50 
% van de tijd in werking is; 

- In het uiterste zuid-westen van het park ligt een speelplaats met speel- 
toestellen. Rond de speelplaats en het verkeersgedeelte loopt een spoor- 
lijntje waarop een dieseltreintje rijdt. Het treintje rijdt gedurende de ope- 
ningstijden continu rond; 

- In het park bevindt zich een restaurant; 
- In het park bevindt zich "Partytown": dit is een hal waarin regelmatig ac- 

tiviteiten plaatsvinden waarbij live-muziek ten gehore wordt gebracht. De 
activiteiten beginnen om 20.00 uur en eindigen om 02.00 uur. 

Het Verkeerspark is in de periode van april-oktober dagelijks geopend van 
10.00 uur tot 18.00 uur. De kartbaan kan ook 's avonds in gebruik zijn van 
19.00 tot 22.00 uur. Het restaurant is geopend tijdens de openingsuren van 
het park. Bezoekers ten behoeve van activiteiten in Partytown (gehele jaar 
open) arriveren doorgaans om 20.00 uur en vertrekken om uiterlijk 02.00 
uur. Tenslotte is aangenomen dat dagelijks twee vrachtwagens zorg dragen 
voor de aan- en afvoer van goederen. 

Voor een verdere beschrijving van de activiteiten binnen het Verkeerspark 
wordt verwezen naar het onderzoek: "Akoestisch onderzoek Verkeerspark 
ten behoeve van de vaststelling van de zone rond het park" uitgevoerd door 
het Noordelijk Akoestisch Adviesburo (1 995). 
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Schietbaan 

Ten noorden van het TT-circuit bevindt zich de Schietbaan Witten te Assen. 
In het kader van vergunningverlening is door TNO-TPD een akoestisch onder- 
zoek uitgevoerd naar de geluidproductie van de inrichting (TNOKPD, 1995). 
In dit onderzoek zijn de beoordelingsgrootheden Lknal en Lr bepaald. Deze 
beoordelingsgrootheden kunnen niet met equivalente geluidniveaus en maxi- 
male geluidniveaus worden gecumuleerd. Voor de kwantitatieve beoordeling 
van cumulatieve effecten is de schietbaan dan ook buiten beschouwing gela- 
ten. 

Ten behoeve van de representatieve bedrijfssituatie voor het hondensportter- 
rein zijn de volgende aanname gedaan: 
- Het hondensportterrein wordt op zaterdag gebruikt door 10 honden tus- 

sen 10.00 en 16.00 uur. De honden blaffen gedurende 5 % van deze pe- 
riode; 

- 's avonds wordt het terrein gebruikt tussen 19.00 en 21 .O0 uur door 10 
honden. De honden blaffen gedurende 5 % van deze periode. 

Modelvlieaen 

De representatieve bedrijfssituatie voor de Modelvliegclub is overgenomen uit 
een milieustudie die in opdracht van de gemeente Assen is uitgevoerd (TNO, 
1992). Uit deze studie blijkt dat het vliegveld door de Radio Control Model- 
bouwclub Assen als volgt wordt gebruikt: 
- Zaterdag van 13.00 tot 17.30 uur: 2 tot 3 modelvliegtuigen in de lucht; 
- Zondagochtend: 2 tot 3 hefschroefvliegtuigen in de lucht; 
- Zondag van 13.00 tot 1 7.30: 2 tot 3 modelvliegtuigen in de lucht; 
- Maandag tot en met vrijdag overdag: 1 modelvliegtuig in de lucht?; 
- Dinsdag van 18.00 tot 21.00: 3 tot 5 modelvliegtuigen in de lucht. 

De modelvliegtuigen bevinden zich meestal op een hoogte van 50 tot 100 
meter boven de grond. 
De representatieve bedrijfssituatie is als volgt samengesteld: 
- Dagperiode: gebruik van het terrein als op zondag; 
- Avondperiode: gebruik als op dinsdagavond; 
- Nachtperiode: geen gebruik van het terrein. 

Voorgenomen activiteit 

In de voorgenomen activiteit treedt een aantal wijzigingen op ten opzichte 
van de bestaande situatie. Tevens wordt een aantal nieuwe activiteiten toe- 
gevoegd. 
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Wiiziainaen ten o~zichte van de bestaande situatie 

TT-circuit 
Met betrekking tot het TT-circuit geldt dat een modernisering van het circuit 
wordt doorgevoerd. In tabel 1 zijn de belangrijkste aanpassingen (modernise- 
ring) voor de geluidbelasting opgenomen. 

Tabel 1 : Modernisering TT-circuit 

1. Circuit I a. Verleggen van de baan; 

b. Inkorten Noordlus; 

Zeker 1 : l Onzeker 

c. Aanpassing zuidlus. 200 1 -2002 Zeker 

2. Rennerskwartier a. Uitbreiding rennerskwartier. 200 1 -2002 Zeker 

3. Pitstraat en pit- a. Verbreding pitstmat; Gerealiseerd - 
boxen b. Verplaatsing (361 pitboxen in zuidoostelijke 

richting met als bovenbouw kantoorruimte 

I en perscentrum; I 
c. Vergroting pitboxen 

4. Technocenter Bouw van nieuw Technocenter in verlengde Gerealiseerd - 
van de pitboxen 

5. Tankstation Verplaatsing van tankstation naar nieuwe loca- 2001 -2002 Zeker 

tie 

6. Gebouw TD Het voormalig technocenter zal worden ver- 2001-2002 Zeker 

plaatst en dienst doen als nieuw onderkomen 

voor de Technische Dienst. 

7. Wasplaats Nabij het nieuwe TD gebouw zal een wasplaats 2001 -2002 Zeker 

voor eigen materieel worden gerealiseerd. De 

( vloer van de wasplaats zal vloeistofdicht wor- l 
I den uitgevoerd. Tevens zal een oliewaterslib- l 
afscheider worden aangelegd. 

8. Racecontrol Nieuwe Race-control geïntegreerd met nieuwe Gerealiseerd - 
pitboxen 

9. Medisch Centrum Verplaatsing medisch centrum naar Renners- Gerealiseerd - 
kwartier I 

10. VIP-rooms en Nieuwbouw van VIP-rooms en restaurant langs Gerealiseerd - 

Voor een nauwkeurige beschrijving van de aanpassingen die in het kader van 
de modernisering worden doorgevoerd wordt verwezen naar deelrapport 1 
van dit MER. 

Tevens vinden er wijzigingen plaats in het gebruik van het circuit. Zo wordt 
er in de voorgenomen activiteit onderscheid gemaakt in gebruik van het ge- 
hele circuit, de Strubbenbaan en de Mandeveenbaan. In Tabel 2 is het ge- 
bruik van het circuit in de huidige situatie en voorgenomen activiteit weerge- 
geven. 
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Tabel 2: Gebruik van het circuit 

Type O activiteiten vinden plaats over het gehele circuitterrein 

Verkeerspark 
Ten opzichte van de bestaande situatie vindt in de voorgenomen activiteit 
een aantal wijzigingen plaats. Deze wijzigingen hebben betrekking op: 
- Uitbreiding parkeergelegenheid; 
- Uitbreiding van de kartbaan; 
- Uitbreiding van de speeltuin. 

Uitbreiding parkeerplaatsen 
Ten noordoosten van het huidige parkeerterrein is in uitbreiding voor par- 
keergelegenheid voorzien. Er is uitgegaan van een capaciteit van 500 auto's. 

Uitbreiding kartbaan 
De uitbreiding van de kartbaan is geprojecteerd in het gebied ten zuidoosten 
van de bestaande kartbaan. In voorgenomen activiteit is uitgegaan van uit- 
breiding die gelijk is aan de bestaande kartbaan. Voor de bedrijfstijden en het 
aantal karts zijn gelijke uitgangspunten gehanteerd als voor de bestaande 
kartbaan. 

Uitbreiding speeltuin 
In zuidoostelijke richting is een uitbreiding van de speeltuin geprojecteerd. 
Deze uitbreiding komt overeen met een verdubbeling van de speeloppervlakte 
ten opzichte van de huidige situatie. 

Nieuwe activiteiten in de vooraenomen activiteit 

Type O: Grootschalige publieksevenemen ten 
Voor het bepalen van de geluidbelasting tijdens grootschalige publiekseve- 
nementen wordt uitgegaan van 6én of meerdaagse muziekfestivals. Binnen 
het kader van dit onderzoek is er voor gekozen om de effecten van een eve- 
nement dat maximaal .mogelijk is te beschouwen. Een evenement dat maxi- 
maal mogelijk is komt qua opzet overeen met het evenement Lowlands zoals 
dat in Walibi Flevo wordt gehouden. 
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Er is uitgegaan van de volgende opzet: 
In vijf tenten zullen live-optredens plaatsvinden en zal mechanische mu- 
ziek ten gehore worden gebracht. Tevens zal er 66n openluchtpodium in 
gebruik zijn; 
Het openluchtpodium is in de dag- en avondperiode (van 12.00 tot 23.00 
uur) in gebruik. De tenten zijn in de dag-, avond-, en nachtperiode (van 
1 1 .O0 tot 04.00 uur) in bedrijf; 
Ter plaatse van het modelvliegterrein en hondensportterrein, alsmede ten 
zuiden van het circuit is plaats gereserveerd ten behoeve van kamperen; 
In totaal wordt uitgegaan van de permanente aanwezigheid van circa 
50.000 bezoekers per dag; 
Aan- en afvoer van bezoekers vindt met name plaats met openbaar ver- 
voer. Verder wordt er uitgegaan van 8.000 auto's; 
Voor de bedrijfsduur- en brongegevens is gebruik gemaakt van gegevens 
die betrekking hebben op de evenementen Lowlands Paradise 1998 en 
Lowlands 2000 te Walibi Flevo; 
De inrichting van het terrein is vanuit akoestisch oogpunt bezien gunstig: 
dit betekent onder andere dat het hoofdpodium nabij de hoofdtribune is 
geplaatst waarbij de voorzijde van het podium naar het Zuidwesten is ge- 
richt; 
Voor een eendaags grootschalig evenement is aangenomen dat de ge- 
luidbelasting overeenkomt met geluidbelasting vanwege een meerdaags 
evenement. De eindtijd van een eendaags evenement zal echter om 
23.00 uur zijn: de nachtperiode kan dan ook buiten beschouwing blijven. 

Regionaal motorcrossterrein Ossebroeken 
Ten zuiden van het circuit is een regionaal motorcrossterrein geprojecteerd. 
De bedrijfsduurgegevens en de lay-out van de baan is in dit stadium nog niet 
nauwkeurig bekend. Er is daarom gebruik gemaakt van gegevens van een 
vergelijkbaar regionaal crossterrein gelegen in de Provincie Noord-Brabant. 
Op dit crossterrein wordt onderscheid gemaakt tussen twee bedrijfssituaties, 
te weten: 
- Bedrijfssituatie tijdens trainingen; 
- Bedrijfssituatie op wedstrijddagen. 

Trainingen 
Bepalend voor de geluidbelasting vanwege trainingsactiviteiten is de zondag. 
In Tabel 3 is aangegeven welke klassen op zondag trainingen houden. Te- 
vens is de duur per klasse en het aantal rijders aangegeven. 

Tabel 3: Gebruik van het motorcrosscircuit tijdens trainingen 
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Wedstrijden 
In de onderstaande tabel is per klasse het aantal rijders en de rijtijd weerge- 
geven zoals dat op wedstrijddagen is aangenomen. 

Tabel 4: Gebruik van het motorcrosscircuit op wedstrijddagen 

Beurs- en congrescentrum 
Op het terrein dat vrijkomt vanwege de inkorting van de noordlus is een 
beurs- en congrescentrum geprojecteerd. Dit centrum zal bestaan uit een 
drietal hallen met een oppervlakte van respectievelijk 22500 m2 en tweemaal 
20000 m2. In het planvoorstel zijn de hallen dusdanig gesitueerd dat deze 
tegelijkertijd als geluidwerende voorziening en overdekte tribune ten behoeve 
van het circuit kunnen functioneren. 

Klasse 
125 cc junioren 
250 cc junioren 
250 cc promotie 
250 cc senioren 
500 cc promotie 
500 cc senioren 
Zijspan 
Tntaal 

Ten behoeve van het beurs- en congrescentrum is een parkeerplaats gepro- 
jecteerd met een oppervlakte van circa 175.000 m2. Deze parkeerplaats zal 
een capaciteit hebben van circa 5000 auto's. In de grootste van de drie hal- 
len is voorzien in het houden van concerten. Deze concerten kunnen plaats- 
vinden in de avondperiode. Voor de bepaling van de geluiduitstraling is een 
halniveau van 100 dB(A) als uitgangspunt gehanteerd. 

Alternatieven 

~ a n t a l  rijders per klasse 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
245 

De wijzigingen in de beschouwde alternatieven hebben betrekking op het al 
of niet aanbrengen van afscherming. De bedrijfssituaties van de verschillende 
activiteiten wijzigen niet ten opzichte van de hiervoor beschreven situaties. 

Rijtijd per klasse in minuten 
1260 
1260 
1680 
1890 
1680 
1890 
1890 

1 1550 f 192.5 uur) 

Met betrekking tot grootschalige publieksevenementen ( =  type 0) wordt een 
tweetal varianten beschouwd. Achtereenvolgens gaat het om de Zuidlusvari- 
ant en de Veenslangvariant. Het onderscheid tussen deze varianten wordt 
gevormd door de locatie van de verschillende podia en tenten. 
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MODELVORMING 

Algemeen 

Ten behoeve van de bepaling van de geluidbelasting vanwege de verschillen- 
de activiteiten is een akoestisch rekenmodel opgesteld. Dit rekenmodel is 
opgesteld conform de regels zoals opgenomen in de "Handleiding meten en 
rekenen industrielawaai", IL-HR-13-01 uit 1981. 

In dit rekenmqdel zijn bronnen opgenomen die representatief zijn voor de ac- 
tiviteiten die in de verschillende inrichtingen worden uitgevoerd. Tevens zijn 
objecten en beoordelingspunten ingevoerd. 

Bronsterkten 

De in dit onderzoek gehanteerde bronsterkten zijn overgenomen uit verschil- 
lende onderzoeken zoals genoemd in paragraaf 1.2.2. 

In de onderstaande tabellen zijn de gehanteerde bronsterkten per activiteit 
weergegeven. De weergegeven bronsterkten hebben betrekking op de totale 
activiteit: het bedrijfsduur gecorrigeerde equivalente geluidvermogen. 

Tabel 5: Bedrijfsduur gecorrigeerde bronsterkten per activiteit 

Categorie I Omschrijving I Equivalent Geluidverrno- 

. . 
I kes) I I 1 

Type 2 I NK-wedstrijden en akoestisch vergelijkbare l 147.9 1 
WK-wedstrijden (Grand Prix l TT en Superbi- 

I evenementen I I I 
T V D ~  3 1 Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende ( 135.6 1 - 

I motoren e n  akoestisch-vergelijkbare evenemen- I 

gen in dB(A) 
Dag 

152.6 

I ten I 1 I 
I Evenementen die voor de geluidbelasting van l -- I 

Avond I Nacht 
155.2' 1 - 

ten 
Rijvaardigheidsopleidingen met gekentekende 
auto's en akoestisch vergelijkbare evenemen- 

1 29.4 

I speeltuin en parkeerplaatsen) I I I 
Beurs en congres- I ( 108.1 1 114.3 1 99.4 

Type O 
RMC Ossebroeken 
RMC Ossebroeken 
Verkeerspark 
Verkeerspark 
Verkeerspark 
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de omgeving niet relevant zijn 
Grote publieksevenementen 
Trainingen 
Wedstrijden 
Bestaande situatie 
Partytown 
Toekomstige situatie (na uitbreiding kartbaan, 

centrum 
RCM Assen 
Hondensport 

142.2 
133.7 
138.2 
113.7 

11 5.0 

'6th keer per jaar vinden in de avondperiode type 1 activiteiten op het circuit plaats 

Modelvliegclub 

142.2 135.2 

110.0 96.1 
109.9 109.9 
1 12.8 96.1 

108.6 
86.6 

109.9 
86.6 
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Teneinde het maximale geluidsniveau (Lx) vanwege de activiteiten op het 
TT circuit te bepalen worden twee situaties onderscheiden: - De start van een wedstrijd, gelijktijdig optrekken van 25 rijders; 
- Gedurende de wedstrijd, rekening houdend met de passage van groepjes 

van 5 rijders. 

Voor de activiteiten op het motorcrosscircuit wordt op dezelfde wijze het Lrnuc 
bepaald. Hier wordt echter uitgegaan van 35 rijders die bij de start gelijktijdig 
optrekken. 

In de onderstaande tabel zijn de gehanteerde piekgeluidvermogens per type 
activiteit weergegeven. 

Tabel 6: Gehanteerde piekgeluidvermogens in dB(A) 

start dens de wedstrijd 
Type 1, Dutch TT Zijspan 156.3 149.3 
Type 2, NK Zijspan 149.0 142.0 
Type 3, rijvaardigheid Supersport 138.8 1 24.8 
motoren I I I 
Type 4, rijvaardigheid I Gekentekende auto's I 131.8 127.8 I 
auto's I I I 
Motorcross 1 125 cc Crossmotor 140.0 132.0 I 

Voor de overige activiteiten is het Lmax op basis van het berekende Li bepaald. 

Objecten 

Woningen, bedrijfsgebouwen en dergelijke zijn in het rekenmodel ingevoerd 
als reflecterende en afschermende objecten. De situering van deze objecten 
is door middel van absolute coördinaten ingevoerd in het rekenmodel. Het 
model bevat tevens informatie met betrekking tot de hoogte en reflectiecoëf- 
f iciënten van objecten. 

Het brongebied wordt gevormd door het gezoneerde industrieterrein van het 
Circuit van Drenthe en het terrein van het Verkeerspark Assen. Het bronge- 
bied is voor wat betreft de verharde gedeelten als reflecterend ingevoerd. 
Het ontvangstgebied bestaat uit openbare weg, weilanden, openbaar groen 
en woongebieden en kan dus reflecterend of absorberend van karakter zijn. 

Beoordelingspunten 

De berekeningen zijn verricht op beoordelingspunten die ten opzichte van het 
maaiveld een hoogte kennen van 5 meter. Voor één punt geldt dat de geluid- 
belasting tevens op een hoogte van 2 meter ten opzichte van het maaiveld is 
bepaald. De immissiepunten zijn weergegeven in figuur 1. Dit geldt voor het 
beoordelingspunt ter plaatse van de camping Witterzomer De beoordelings- 
punten zijn overgenomen uit het onderzoek dat in het kader van de sanering 
vanwege de Wet geluidhinder voor het circuit van Drenthe is uitgevoerd. Aan 
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deze punten is 66n punt toegevoegd. Dit extra beoordelingspunt bevindt zich 
in het Witterveld en kan als representatief voor de optredende geluidbelasting 
van dit natuurgebied worden beschouwd. 

Toeslagenlcorrectiefactoten 

Ter beoordeling van de geluidbelasting vanwege de activiteiten die binnen 
het plangebied worden uitgevoerd kunnen toeslagen worden gehanteerd. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de volgende toeslagen: 
- Toeslag voor de etmaalperiode; 
- Toeslag voor het type geluid. 

Toeslag voor de etmaalperiode 
De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau in dB(A) vanwege de ac- 
tiviteiten is de hoogste van de volgende drie niveaus: 
- LA- dag dag: 07.00 - 19.00 uur; 
- LAm avond + 5 dB(A) avond: 19.00 - 23.00 uur; 
- LAm nacht + 10 dB(A) nacht: 23.00 - 07.00 uur. 

Het zwaartepunt van de activiteiten die binnen het plangebied worden uitge- 
voerd ligt in de dagperiode. De uitzonderingen hierop worden gevormd door: 
het modelvliegen, de hondensport, Partytown en type O-activiteiten. 

Toeslag voor het type geluid 
Voor de beoordeling van de geluidbelasting wordt voor bepaalde typen geluid 
een strafcorrectie toegepast. Deze toeslag bedraagt 5 of 10  dB en wordt 
toegepast voor herkenbaar geluid (tonaal, impulsachtig en muziekgeluid). 

Een correctie van 5 dB is toegepast voor de volgende activiteiten: alle race- 
activiteiten op het TT-circuit, de motorcrossactiviteiten, de hondensport, het 
modelvliegen. 
Een correctie van 1 0  dB is toegepast voor de concertactiviteiten (type O) en 
voor de muziek die in Partytown ten gehore wordt gebracht. Voor deze acti- 
viteiten is tevens geen bedrijfsduurcorrectie toegepast. 
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REKENRESULTATEN 

Bestaande situatie 

De geluidbelasting in de bestaande situatie vanwege de (race)activiteiten op 
het TT-circuit zijn overgenomen uit het saneringsondenoek dat door dgmr is 
uitgevoerd. In de onderstaande tabel zijn de geluidbelastingen vanwege de 
verschillende typen activiteiten weergegeven. 

Tabel 7: Equivalente geluidniveaus in de dagperiode in dB(A) (inclusief straf- 
factor 5 dB) in de bestaande situatie 

1 1 ( Wierbroek l I 65 1 7 1 1 6 5 1 5 2 1 4 9 1  - 1 36 1 - 1 5 1 38 1 - - - - -  1 2 6  1 - 1  6 1 4 0  

In de avondperiode vinden er uitsluitend activiteiten plaats op het honden- 
sportterrein, bij het modelvliegterrein en in het Verkeerspark bij Partycen- 
trum. In de onderstaande tabel zijn de vanwege deze activiteiten optredende 
geluidniveaus opgenomen. 

Tabel 8: Equivalente geluidniveaus in de avondperiode in dB(A) (indien van 
toepassing: inclusief straffactor 5 1 10 dB) in de bestaande situatie 
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In de nachtperiode vinden uitsluitend activiteiten vanwege Partytown plaats. 
In de onderstaande tabel zijn equivalente geluidniveaus vanwege Partytown 
weergegeven. De resultaten zijn gepresenteerd exclusief toeslag van 10  dB 
vanwege de etmaalperiode. 

Tabel 9: Equivalente geluidniveaus in de nachtperiode in dB(A), exclusief 
toeslag 10 dB (inclusief straffactor 10 dB vanwege muziekgeluid) in 
de bestaande situatie 

Tabel 10: Maximale geluidniveaus in de bestaande situatie, exclusief C m  en 
inclusief tieslag voor tonaal of muziekgeluid, in de bestaande si- 
tuatie 

Omschrijving d 
Baggelhuizen (rand woonwijk1 

Graswijk 18 

Oude tol-Asserweg 19 

Laaghaieween 32 

Laaghaieween 33 

Cerushoeve-Eekhoutswijk 9 

t Hoedveen-Duikersloot 4 

Witterweg 51 

Camping-Wittenomer 7 (2mI 

Camping-Witterzomer 7 (5m) 

Witterbroek l 

50 I~ i t tewe ld  I 61 76 
De camping betreft geen geluidsgevoelige bestem 

'S' is tijdens de start en 'R' 6 tijdens het Gden 

neie gduidsc 

Type 2 

S R 

ing 

ukniveaus (dB(A11 

T n e  3 1 T m 4  
-- 

S R I S  R 
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Voorgenomen activiteit 

Na het doorvoeren van de wijzigingen vanwege de voorgenomen activiteit 
zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd. 

De wijzigingen die zijn doorgevoerd bestaan uit: 
- modernisering van het TT-circuit; 
- inkorten noordlus; 
- verleggen van de Veenslang; 
- aanbrengen afscherming in de nieuwe noordlus (geknikt scherm, 12.5 m 

hoog). Voor de berekeningen die betrekking hebben op de grootschalige 
publieksevenementen is dit scherm &t meegenomen; 

- nieuwbouw hoofdtribune met geluidscherm. 

De resultaten van deze overdrachtsberekeningen zijn in de onderstaande ta- 
bellen opgenomen. 
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Tabel 11 : Equivalente geluidniveaus in de dagperiode in dB(A) (inclusief straffactor 5 dB, voor type 0: 1 0  dB), in de voorgeno- 
men activiteit 

Punt Omschrijving Type Regionaal crossterrein Verkeers- Beurs en con- Honden- Model- 
park grescentrum sport vliegen 
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Tabel 12: Equivalente geluidniveaus in de avondperiode in dB(A), exclusief 
periodetoeslag 5 dB (indien van toepassing: inclusief straffactor 5 
1 10 dB), in de voorgenomen activiteit 

Punt ( Omschrijving I Type0 

1 Baggelhuizen 69 
(rand woonwijk) 

2 Graswijk 18 68 
3 Oude tol- Asser- 68 

weg 19 
4 Laaghaieween 32 67 
5 Laaghale~e~n 33 64 
6 Cerushoeva Eek- 60 

houtswijk 9 
7 t Hoedveen- 64 

I Duikersloot 4 I 
8 ( Witterweg 51 I 64 
9 1 Cam~ino Winer- I 63 

zomer 7 (5m) 

70 

BCC I Partytown I Honden- I Modelvliegen 
spon 

46 37 c c 33 

Tabel 13: Equivalente geluidniveaus in de nachtperiode in dB(A), exclusief 
periodetoeslag 10 dB (inclusief straffactor 10 dB vanwege mu- 
ziekgeluid), in de voorgenomen activiteit 
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Tabel 14: Etmaalwaarden in dB(A) (inclusief straffactor 5 dB, voor type 0: 10 dB), in de voorgenomen activiteit 

Witterzomer 7 (2m) 

(a) = avondperiode bepalend voor de etmaalwaarde 
(n) = nachtperiode bepalend voor de etmaalwaarde 
Verkeerspark: dag maatgevend, Partycentrum nacht maatgevend 
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Tabel 15: Maximale geluidniveaus in de voorgenomen activiteit, exclusief C m  
en inclusief toeslag voor tonaal of muziekgeluid. 

S = maximale geluidniveaus vanwege de start 
W = maximale geluidniveaus vanwege de wedstrijd 
RMC = Regionaal motorcrossterrein Ossebroeken 

Tabel 16: Maximale geluidniveaus in de voorgenomen activiteit, exclusief C m  
en exclusief toeslag voor tonaal of muziekgeluid. 

BCC = Beurs- en congrescentrum 
VP = Verkeerspark 
PT = Partytown 

Alternatieven 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten voor de overdrachtsberekeningen 
voor Nulplusalternatief aangaande type 2-activiteiten weergegeven. In de ta- 
bel zijn eveneens de resultaten van de voorgenomen activiteit opgenomen. 
Voor wat de ligging en het gebruik van de baan komt het Nulplusalternatief 
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overeen met de bestaande situatie. In het nulplusalternatief zijn echter de in 
het saneringsprogramma opgenomen maatregelen doorgevoerd. Dit betekent 
dat de type-2 activiteiten worden uitgevoerd met gebruik van de nationale 
bocht. Rond dit gedeelte van het circuit zijn afschermende maatregelen uit 
het saneringsprogramma toegepast. Tevens is een exploitatiebeperking ter 
grootte van 2 dB doorgevoerd en is 2 dB op de rekenresultaten in mindering 
gebracht in verband het verschil tussen de gemeten en de berekende geluid- 
belastingen op de immissiepunten. 

Tabel 17: Geluidniveaus ten gevolge van type 2 in het nulplusalternatief 
en de voorgenomen activiteit, inclusief toeslag herkenbaar ge- 
luid. 

Punt Omschriivin~ Q 

Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidniveaus in het nulplusalternatief 
toenemen ten opzichte van de voorgenomen activiteit. Deze toename wordt 
veroorzaakt door onder andere de verlegging van de Veenslang en de nieuwe 
noordlus. 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de overdrachtsberekeningen 
voor het Vamin-alternatief, aangaande type 2-activiteiten weergegeven. Ter 
vergelijking zijn in de tabel eveneens de resultaten van de voorgenomen acti- 
viteit opgenomen. 
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Tabel 18: Geluidniveaus ten gevolge van type 2 in het Vamin-alternatief 
en de voorgenomen activiteit, inclusief toeslag herkenbaar ge- 
luid. 

) Punt I Omschrijving I Vaminalternatief I Voorgenomen I Verschil t.o.v. voorge- i 

10 camping Witterzomer 7 (Sm) 53 52 + 1 
11 Wierbroek 1 60 57 +3 
Fin Wittrnrrlrl 61 60 + 1 

Uit tabel 18 blijkt dat op het Vamin-alternatief op zes rekenpunten een hoger 
geluidniveau, op één rekenpunt een lager niveau heeft, op vijf rekenpunten 
een vergelijkbaar geluidniveau. 

Inrichtinasvarianten arote ~ublieksevenementen 

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de overdrachtsberekeningen 
voor de inrichtingsvarianten met betrekking tot grote publieksevenementen 
opgenomen. Ter vergelijking zijn in de tabel eveneens de resultaten van de 
voorgenomen activiteit ( = rennerskwartiervariant) opgenomen. 

Tabel 19: Etmaalwaarde van de geluidbelasting vanwege grootschalige 
publieksevenementen in dB(A), inclusief toeslag van 10 dB 
voor muziekgeluid 

I Referentiepunt Inrichtingsvariant I :::::;:i- I 
I teit I 

Omschrijving I Renners- I Veenslang I Zuidlus 
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Uit de tabel 19 blijkt dat de beide inrichtingsvarianten met name ter plaatse 
van Baggelhuizen een lager geluidbelasting dan de voorgenomen activiteit ten 
gevolg hebben. Ter plaatse van de solitair gelegen bebouwing aan met name 
de zuidzijde van de het circuit is de geluidbelasting vanwege type O activitei- 
ten in de inrichtingsvarianten hoger. 

Wegverkeerslawaai 

Het omgevingsgeluid wordt mede bepaald door wegverkeerslawaai en dan 
met name door wegverkeerslawaai afkomstig van de Rijksweg A28. Op deze 
Rijksweg is tevens de invloed merkbaar van een aantal activiteiten dat wordt 
uitgevoerd op het TT-terrein. De activiteiten die een verkeersaantrekkende 
werking hebben die op de A28 merkbaar is zijn Type 1, Type 2 en Type O 
activiteiten. De verkeersaantrekkende werking van de overige activiteiten is 
akoestisch gezien niet relevant. 

Teneinde een indicatie te kunnen geven van de geluidbelasting vanwege 
wegverkeerslawaai zijn berekeningen uitgevoerd conform Standaardrekenme- 
thode I. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de Rijksweg A28, de Haarweg 
en de Streek. Deze laatste weg wordt gebruikt voor de afvoer van het ver- 
keer na afloop van type 1 activiteiten (de TT). Met deze rekenmethode is de 
afstand bepaald van de respectievelijke contouren 50, 55 en 60 dB(A) tot 
aan de as van de weg. De berekeningen zijn uitgevoerd voor peiljaar 2010. 
Op de resultaten is een aftrek ex artikel 103 Wgh toegepast. 

Tabel 20: Afstand van de as van de weg tot aan 50, 55 en 60 dB(A) 
contouren 

Omschrijving I Afstand tot contour [ml 

I 5 0  dB(A) I 55 dB(A) I 6 0  dB(A) 1 
-v- - .- ..- 

Haarweg 6 0  25 8 
De Streek 43 16 5 

q inclusief verkeersaantrekkende werking vanwege type 1 
A 28  1220 690 360  
Haarweg 420 21 O 100 
De Streek 280 140 6 0  

Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking voor type O activiteiten 
wordt uitgegaan van circa 8.000 auto's. De verkeersaantrekkende werking is 
kleiner van een type 1 activiteit. 
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CUMULATIE 

Algemeen 

De gecumuleerde geluidbelasting is bepaald voor de in paragraaf 1.3 en 1.4 
weergegeven mogelijk samenvallende activiteiten. In de tabellen 21 en 22 
zijn de gecumuleerde geluidbelastingen gearceerd weergegeven waarin type 
2-activiteiten bepalend zijn. 

Bestaande situatie 

Tabel 2 1 : Gecumuleerde geluidbelasting in dB(A) voor de bestaande situ- 
atie, inclusief toeslagen voor herkenbaar geluid 

- CB: TT circuit type 3 en 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, hon- 
densportterrein en modelvliegterrein in werking; 

- DB: TT circuit type 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking; 

- EB: Verkeerspark op topdag, partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein en mo- 
delvliegterrein in werking; 

- FB: Verkeerspark normaal in werking, partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein 
en modelvliegterrein in werking; 

- GB: Verkeerspark uitsluitend partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein en mo- 
delvliegterrein in werking. 

Voorgenomen activiteit 

Tabel 22: Gecumuleerde geluidbelasting in dB(A) in de voorgenomen ac- 
tiviteit, inclusief toeslagen voor herkenbaar geluid 
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CV: Ti circuit type 3, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking, motorcrossterrein op wedstrijddag, beurs- con- 
grescentrum gemiddelde dag; 
DV: Ti circuit type 4, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking motorcrossterrein op wedstrijddagen, beurs- en 
congrescentrum op topdagen; 
EV: TT circuit type 5, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegterrein in werking motorcrossterrein op wedstrijddagen, beurs- en 
congrescentrum op topdagen; 
FV: TT circuit type 0, Verkeerspark op topdag, partycentrum in bedrijf, schietbaan, honden- 
sportterrein en modelvliegen in werking, beurs- en congrescentrum gemiddeld in bedrijf; 
GV: Motorcrossterrein op trainingsdagen, Verkeerspark topdag, partycentrum in werking, 
schietbaan, hondensporttenein en modelvliegterrein in werking, beurs- en congrescentrum op 
topdag; 
HV: Motorcrossterrein op wedstrijddagen, Verkeerspark topdag, party-centrum in werking, 
schietbaan, hondensportterrein en modelvliegterrein in werking, beurs- en congrescentrum op 
topdag; 
IV: Verkeerspark op normale dag, partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein en 
modelvliegterrein in werking, beurs- en congrescentrum op topdagen; 
JV: Verkeerspark op topdag, partycentrum in werking, schietbaan, hondenspomerrein en mo- 
delvliegterrein in werking, beurs- en congrescentrum op topdagen; 
KV: Partycentrum in werking, schietbaan, hondensportterrein, modelvliegterrein in werking, 
beurs- en congrescentrum op topdagen; 
LV: Beurs- en congrescentrum op gemiddelde dagen, schietbaan, hondensoortterrein en model- 
vliegterrein in werking; 

MV: Beurs- en congrescentrum op topdagen, schietbaan, hondensportterrein en modelvliegter- 
rein in werking. 
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TOETSING REKENRESULTATEN 

Toetsingskader algemeen 

In het kader van de toetsing van de rekenresultaten dient onderscheid ge- 
maakt te worden naar verschillende typen: 
- Toetsing van de nieuwe inrichtingen aan de voorkeursgrenswaarde. Dit 

zijn het regionaal motorcrossterrein en het beurs- en congrescentrum; 
- Toetsing van de activiteiten die op het industrieterrein plaatsvindend aan 

de geluidzone; 
- Toetsing van de activiteiten die op het industrieterrein plaatsvinden aan 

de in het kader van het saneringsprogramma vastgestelde MTG's; 
- Toetsing in het kader van laag-frequent geluid vanwege grootschalige pu- 

blieksevenementen. 

Toetsing van de nieuwe inrichtingen aan de voorkeursgrenswaarde 

In het kader van dit onderzoek zijn twee nieuwe inrichtingen beschouwd, het 
regionale motorcrossterrein en het beurs- en congrescentrum. Deze inrichtin- 
gen worden voor wat betreft het equivalente geluidniveau getoetst aan de 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. Voor wat betreft Lmix 

wordt een grenswaarde gehanteerd van 60 dB(A). 

Regionaal motorcrossterrein Ossebroeken 
De berekende geluidbelasting en de grenswaarde zijn opgenomen in tabel 23. 
Uit toetsing van de geluidbelasting vanwege het motorcrossterrein aan de 
voorkeursgrenswaarde blijkt dat op alle immissiepunten wordt voldaan aan 
de grenswaarden voor het equivalente geluidniveau en voor het maximale 
geluidniveau. 

Tabel 23: Geluidbelasting vanwege RMC Ossebroeken tijdens trainingen 
en op wedstrijddagen, inclusief toeslag herkenbaar geluid 
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Tabel 24: Maximale geluidniveaus vanwege RMC Ossebroeken tijdens 
trainingen en op wedstrijddagen 

Beurs- en congrescentrum 
De berekende geluidbelasting en grenswaarde zijn opgenomen in tabel 25. 
Uit toetsing van de geluidbelasting vanwege het beurs- en congrescentrum 
aan de grenswaarden voor equivalente en maximale geluidniveaus blijkt dat 
in de dagperiode aan de grenswaarden wordt voldaan. In de avondperiode 
treden overschrijdingen tot maximaal 4 dB op. Deze overschrijding wordt 
veroorzaakt door de live optredens die in de grote hal plaatsvinden. 

Tabel 25: Geluidbelasting (inclusief 10 dB toeslag vanwege muziekgeluid) 
vanwege het Beurs- en congrescentrum op topdagen vergele- 
ken met de grenswaarde 

I Punt 1 Omschrijving I Beurs- en congrescentrum I Grenswaarde I 

10 Camping Wittenomer 7 (5m) 15 42 50 45 
11 Witterbroek 1 22 49 50 45 
50 Witterveld 20 45 

Toetsing aan de geluidzone 

Het industrieterrein Circuit van Drenthe is van rechtswege gezoneerd in het 
kader van Wet geluidhinder. De geluidbelasting die vanwege de op het indu- 
strieterrein uitgevoerde activiteiten optreedt, mag niet meer bedragen dan 50 
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dB(A) op de zonegrens. Ter controle van de zone is de geluidbelasting be- 
paald die maximaal op discrete punten mag optreden zonder dat de zone 
wordt overschreden. 

Voor het uitvoeren van de zonetoets is gebruik gemaakt van de waarden die 
van toepassing zijn op de zone. Vervolgens is vastgesteld of deze waarden 
worden overschreden bij het gelijktijdig uitvoeren van activiteiten. Hierbij zijn 
de tabellen met mogelijk gelijktijdig voorkomende activiteiten gebruikt. 

Tabel 26: Vergelijking geluidbelasting op discrete punten vanwege zone- 
grens en representatieve bedrijfssituatie 

Uit de tabel blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (kolom BV in tabel 
22) de zone wordt gerespecteerd. 

In de berekende geluidbelasting voor situatie BV is het Verkeerspark meege- 
nomen. Het Verkeerspark behoeft echter niet getoetst te worden aan de zo- 
ne. De bijdrage van het verkeerspark is echter zeer beperkt ten opzichte van 
de activiteiten op het TT-circuit. De berekende geluidbelasting voor situatie 
BV is daarom gebruikt als zonetoets. 

Toetsing aan de MTG's (saneringsprogramma) 

Uit toetsing van de type 2 activiteiten (representatieve bedrijfssituatie) aan 
de MTG's blijkt dat in de voorgenomen activiteit wordt voldaan aan de 
MTG's (zie tabel 27). Vanwege de overige activiteiten, uitgezonderd Type O 
en Type 1, treden lagere geluidbelastingen op en wordt dus eveneens vol- 
daan aan de MTG's. 
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Tabel 27: Geluidbelasting vanwege Type 2-activiteiten in de voorgeno- 
men activiteit en MTG's 

Vergelijking geluidbelasting vanwege Type 2 - activiteiten op het TT-circuit 

In tabel 28 is de vergelijking opgenomen van de optredende geluidbelasting 
vanwege type 2-activiteiten op het TT-circuit bij de onderscheiden alternatie- 
ven en varianten. 

Tabel 28: Geluidbelasting vanwege Type 2-activiteiten in de bestaande 
situatie, de voorgenomen activiteit, het nulplusalternatief, Va- 
min-alternatief en MTG's 

Toetsing in het kader van laag-frequent geluid vanwege grootschalige 
publieksevenementen 

De grootschalige publieksevenementen die in het kader van dit onderzoek 
worden beschouwd bestaan met name uit meerdaagse muziekevenementen. 
Bij deze evenementen.wordt zowel live- als mechanische muziek ten gehore 
gebracht. Deze evenementen kunnen geluidhinder veroorzaken. Deze hinder 
kan in het audiogebied of in het laag-frequent gebied optreden. Onder laag- 
frequent geluid wordt geluid verstaan dat hoorbare componenten bevat met 
frequenties in de tertsbanden tussen 20 en 100 Hz. 
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Vanwege het ontbreken van formeel juridisch toetsingskader met betrekking 
tot laagfrequent geluid wordt veelal voor beoordeling van laagfrequent geluid 
gebruik gemaakt van de NSG-richtlijn laagfrequent geluid. In deze richtlijn 
wordt de hoorbaarheid van laagfrequent geluid gehanteerd als beoordelings- 
maatstaf. Teneinde de hoorbaarheid te kunnen objectiveren is in de richtlijn 
een referentiecurve opgenomen. 

Er is echter geen informatie beschikbaar omtrent de geluidemissie vanwege 
muziekoptredens in de lage frequenties. In de onderzoeken die ten behoeve 
van Lowlands door Adviesbureau Peutz zijn uitgevoerd vormt de 63 Hz oc- 
taafband de ondergrens. Deze informatie is niet toereikend om een kwantita- 
tieve toetsing aan voornoemde referentiecurve uit te voeren. 

Tenslotte wordt opgemerkt dat de kans dat hinder vanwege laag-frequent 
geluid ten gevolge van grootschalige publieksevenementen zal optreden niet 
groot zal zijn: het hoorbare geluid in het audiogebied zorgt voor een maske- 
rend effect. Mocht hinder vanwege laag-frequent geluid optreden dan beho- 
ren maatregelen tot de mogelijkheden. Bij deze maatregelen kan gedacht 
worden aan limiters die het geëmitteerde niveau in de lage frequenties (be- 
neden 100 Hz) verlagen. Bij deze verlaging dient wel rekening gehouden te  
worden met "het gevoel" van de muziek. Met name de lage frequenties zor- 
gen namelijk voor het gevoel die het bijwonen van concerten tot een ervaring 
maken. 

Op basis van de rekenresultaten kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 
- De geluidbelasting vanwege de representatieve bedrijfssituatie (type 2) 

neemt in de voorgenomen activiteit af ten opzichte van de bestaande si- 
tuatie; 

- De geluidbelasting vanwege type 2-activiteiten in de voorgenomen activi- 
teit is lager of gelijk aan de geluidbelasting vanwege type 2 in de voor- 
keursvariant van het saneringsonderzoek (nulplusalternatief); 

- De geluidbelasting in de voorgenomen activiteit vanwege het motor- 
crosscircuit op wedstrijddagen komt overeen met type 3-activiteiten. 
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METEN EN REKENEN 

Algemeen 

Teneinde de geluidbelasting naar de omgeving toe vanwege de verschillende 
activiteiten op en rond het TT-circuit te bepalen zijn akoestische rekenmo- 
dellen opgesteld. Met deze modellen zijn overdrachtsberekeningen uitge- 
voerd. Er zijn eveneens metingen ter bepaling van de geluidimmissie uitge 
voerd. Een vergelijking van de resultaten van de modelberekeningen met de 
resultaten van de immissiemetingen leidt tot de conclusie dat er significante 
verschillen bestaan tussen de gemeten niveaus en berekende niveaus. 

Onderstaand wordt ingegaan op de opzet en de resultaten van het onderzoek 
waarin de metingen zijn uitgevoerd. Vervolgens wordt ingegaan op de con- 
clusies van het onderzoek en worden aanbevelingen gedaan. 

Opzet onderzoek: Geluidsmetingen op en rond het Circuit van Drenthe in 
1997 en 2000 

Door dgmr raadgevende ingenieurs BV is een akoestisch onderzoek uitge- 
voerd teneinde inzicht te krijgen in de geluidniveaus in de omgeving van het 
circuit van Drenthe. Het doel van dit onderzoek bestaat uit het vaststellen 
van de volgende relaties: 
. Het verband tussen de geluidemissie van het Circuit en de geluidsniveaus 

ter plaatse van de woningen; 
. Het verband tussen de geluidsemissie van de motoren en het geluidsni- 

veau op de permanente meetmast langs de baan bij de Veenslang; 
. Het verband tussen de geluidsniveaus bij de woningen en het geluidsni- 

veau op de permanente meetmast op het circuit. 

Teneinde voormelde verbanden vast te kunnen stellen zijn in de periode van 
mei 1997 tot en met september 1997 en in de periode van 20 mei tot en 
met 5 juni 2000 geluidsmetingen op en rond het circuit van Drenthe uitge- 
voerd. In die perioden zijn drie soorten metingen uitgevoerd: 
1. Metingen langs de baan ter bepaling van bronvermogen van de verschil- 

lende voertuigen; 
2. Metingen op de permanente meetmast langs de baan; 
3. Metingen op diverse locaties in de omgeving van het circuit. 

De metingen in 1997 zijn uitgevoerd tijdens Type 1, 2 en 3 activiteiten. De 
metingen in 2000 zijn uitgevoerd tijdens Type 2 en 3 activiteiten. 

De resultaten van de metingen zijn vergeleken met de geluidniveaus die zijn 
berekend met behulp van akoestische modellen die zijn opgesteld in het ka- 
der van zonerings-, sanerings- en vergunningsonderzoeken. 
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Conclusies onderzoek: Geluidsmetingen op en rond het Circuit van Drenthe 

Metinaen in de ~eriode van mei 1997 tot en met se~tember 1997 

Op basis van de resultaten van de metingen die zijn uitgevoerd in de periode 
van mei 1997 tot en met september 1997 wordt het volgende geconclu- 
deerd: 
- De verschillen tussen de gemeten en berekende geluidsniveaus ter plaat- 

se van de meetmast variëren tussen -1 en 4 dB. Hierbij wordt opgemerkt 
dat op de gemeten geluidsniveaus neen meteocorrectie is toegepast. De- 
ze correctie is als gevolg van de locatie van de meetmast in het midden 
van het circuit niet eenduidig vast te stellen, maar ligt tussen de 0.4 en 1 
dB; 

- De gemeten geluidsniveaus in de omgeving van het circuit waren tussen 
4 en 14 dB lager dan de berekende niveaus 

Metinaen in de ~er iode van 20 mei 2000 tot en met 5 iuni 2000 

Op basis van de metingen die zijn uitgevoerd in de periode tussen 20 mei en 
5 juni 2000 kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 
- De verschillen tussen de gemeten en berekende geluidsniveaus ter plaat- 

se van de meetmast variëren tussen -2 en 2 dB. Hierbij wordt opgemerkt 
dat op de gemeten geluidsniveaus aeen meteocorrectie is toegepast. De- 
ze correctie is als gevolg van de locatie van de meetmast in het midden 
van het circuit niet eenduidig vast te stellen, maar ligt tussen de 0.4 en 1 
dB. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van de metingen 
uit 1997; 

- De gemeten geluidsniveaus in de omgeving van het circuit waren tijdens 
de verschillende races significant lager dan de berekende niveaus. Bij de 
aanvang van de race en tegen het einde van de race waren de verschillen 
tussen het berekende en het gemeten niveau groter dan tijdens de rest 
van de race. Tijdens de rest van de race bedroeg het verschil gemiddeld 5 
dB. Over de gehele race bedroeg het verschil 10 dB. 

Conseauenties resultaten meetonderzoek voor het MER 

Op basis van de door dgmr en NAA uitgevoerde geluidmetingen wordt ge- 
constateerd dat er mogelijk significante verschillen zijn tussen de berekende 
en gemeten geluidsniveaus in de omgeving van het circuit. Er bestaat een 
aantal mogelijke oorzaken voor dit verschil. In het rapport van dgmr (2000) 
wordt het volgende genoemd: 
- De geluiddemping over grote afstanden is hoger dan op basis van het re- 

kenmodel wordt geprognosticeerd. Dit geldt met name voor de effecten 
in de bodemdemping door de lage ligging van de geluidsbron en de over- 
dracht over een absorberende bodem; 

- De luchtdemping is in de praktijk groter dan volgens Handleiding IL-HR- 
13-01. 
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Gezien de resultaten van de geluidmetingen, en de al eerder geconstateerde 
verschillen, is het dan ook niet mogelijk om de absolute geluidbelasting van- 
wege de activiteiten op en rond het circuit naar de omgeving toe met zeker- 
heid vast te stellen. Het bepalen van het effect van de doorgevoerde moder- 
nisering en een onderlinge vergelijking van alternatieven en varianten is ech- 
ter wel mogelijk. Het geconstateerde verschil maakt het tevens moeilijk uit- 
spraken te doen over de daadwerkelijke geluidbelasting in het Witterveld en 
de daaraan gerelateerde verstoring. 

Aanbevelinaen 

Tussen de resultaten van de metingen en de berekeningen is een significant 
verschil geconstateerd. De gemeten niveaus in de omgeving liggen lager dan 
de berekende niveaus. In de rapportage wordt een aantal mogelijke oorzaken 
aangegeven. In een monitoringsprogramma kunnen deze oorzaken nader on- 
derzocht worden. 

Het meetprogramma dat onderdeel uitmaakt van het monitoringsprogramma 
dient bij voorkeur te worden uitgebreid met meetpunten gelegen in en, indien 
doelmatig, aan de westelijke en zuidelijke rand van het Witterveld. Dit meet- 
programma heeft tot doel de daadwerkelijk optredende geluidbelasting tijdens 
de diverse activiteiten op TT-circuit in beeld te brengen. Tevens kan dan een 
modelcalibratie worden uitgevoerd. 
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FIGUUR 1 

LIGGING IMMISSIEPUNTEN 
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Figuur 6.3.3: 
Ligging   punt cm bep8iing geluidbelasting 

l - Baggolhuiron 
2 - Graswijk 18 
3 - Oude to l -  Asrorwog 19 
4 - Laaghalornon 32 
S - Laaghalonwan 33 
6 - Corushoovo- Ookhoutsauijk 9 
7 - 't Roodvaan- Duikorsloot 
8 - Wittonteg 51 
9 - Camping Wittorsomor 7 (2m) 
10 - Camping Wittorsomor 7 (Sm) 
11 - Wittorbrook 1 
12 - Goluidmoat~~st TT-baan 
50 - Wittrrvrld 

- . .- :, " , HASKONING 
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FIGUUR 2 

SANERINGSCONTOUR 
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FIGUUR 3 

TYPE 1 
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Figua 721 
V o o r g e n a ~ i e n ~ : t y p e 1  
(indusitd toeslag tonaal geluid, degperiode) 
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FIGUUR 4 

TYPE 2 
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figur7.22 
voorgena~ien-type2 
(indus& toeslag twisd geluid, dagpetiode) 
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FIGUUR 5 

TYPE 3 
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FIGUUR 6 

TYPE 4 
GEHELE CIRCUIT 
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Figuur 7.24 
v o o Q m m m m t y p e 4  
(indusief toeslag tonad geluid, -) 
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FIGUUR 7 

TYPE O 
GROOTSCHALIGE PUBLIEKSEVENEMENTEN, 
ETMAALWAARDEN 
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guur 7.2.7 
duidconb#iren Type O 
dusief toeslag voor muziek geluid, etrriaahnaarde 

Rcijed : HI280AO 

Tekeriirigr.: H1280AiD727 

m 214-2Wl 

Schaal : 1:50.m 
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FIGUUR 8 

VERKEERSPARK 

H 1280.AO/R029/NVDO/IP Eindrapport februari 2001 





buur 7 2 5  
dukkontouren RMC -, 

wciuclief toedag torml gduM) dagperiode 

. . "-' .. . . . - . HASKONING 
-..:.?j :t- 

..-.. 2." ..- . a.. Ingenieurs- en 
: Architectenkireau 



Stichting Circuit van Drenthe 
MER De Haar-West I TT-circuit 

FIGUUR 9 

RMC OSSEBROEKEN, TRAININGEN 
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BIJLAGE I 

OVERZICHT OMLIGGENDE NATUURGEBIEDEN 
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Laaghalerveen 

Korte karakterisering 
Het Laaghalerveen maakt geen onderdeel uit van de EHS. Waarschijnlijk is 
het een voortplantings- en broedgebied voor de Adder, de Hazelworm en de 
Levendbarende Hagedis (Witteveen + Bos, 1995). De Adder en Hazelworm 
zijn Rode Lijst-soorten. 

Gevoeligheid voor geluid 
Nog geen informatie bekend over aanwezige vogels en zoogdieren. 

Geelbroek 

Korte karakterisering 
Het weidevogelreservaat Geelbroek is aangewezen als kerngebied in de EHS 
en is in bezit van Staatsbosbeheer. Het is een gradihtrijk, vochtig, open 
graslandgebied met ecologisch belangrijke sloten en een hoge weidevogel- 
dichtheid. In het gebied wordt een grote variatie in planten- en diersoorten 
aangetroffen die aan vochtige omstandigheden en kwel gebonden zijn (Wit- 
teveen + Bos, 1995; Ministerie van LNV, 1995). 

Gevoeligheid voor geluid 
De aanwezige weidevogels zijn gevoelig voor geluid. Op basis van de studie 
van Reijnen et al. wordt de 47 dB(A)-contour aangehouden als verstorings- 
contour. 

Heuvingenand, Witte Zand en Groote Zand 

Korte karakterisering 
Het Heuvingerzand, Witte Zand en Groote Zand zijn kerngebieden in de EHS. 
Het zijn stuifzandgebieden die overwegend bebost zijn. Het Witte Zand en 
het Groote Zand zijn eigendom van Het Drentse Landschap. Het Heuvinger- 
zand is eigendom van Staatsbosbeheer (Witteveen + Bos, 1995; Ministerie 
van LNV, 1995). 

Gevoeligheid voor geluid 
Geen gegevens beschikbaar. 

Hijkerveld 

Algemene karakterisering 
Onder het natuurgebied Hijkerveld vallen een aantal kleinere gebiedjes: Laag- 
halerveld, Laaghalerveen, Kortewegse Bos, Noorderveld, Noord Hijkenand en 
Diependal. Het is een complex met onder meer droge en natte heide, een 
aantal dobben en bos en bestaat voor een groot deel uit stuifzand met een 
open heidevegetatie. Het Hijkerveld is aangewezen als kerngebied in de EHS. 
Het Hijkerveld is voor veel trekvogels een belangrijke pleisterplaats. In de 
zomer fungeert het gebied als slaapplaats voor diverse vogelsoorten. In totaal 
zijn in het gebied 187 soorten waargenomen, waaronder diverse bijzondere 
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soorten. Er komen enkele zoogdieren voor, waaronder Ree, Wezel, Bunzing 
en Vos. Daarnaast is het Hijkerveld waarschijnlijk een voortplantings- en 
broedgebied voor de Adder, de Hazelworm en de Levendbarende Hagedis, 
die alle drie op de Rode Lijst vermeld staan (Witteveen + Bos, 1995; .Landin- 
richtingscommissie Ruilverkaveling Laaghalen, 1 997). 

Gevoeligheid voor geluid 
Voorkomende geluidgevoelige organismen zijn vogels en zoogdieren. Voor 
deze organismen geldt hetzelfde als vermeld voor het Witterveld: de geluid- 
gevoeligheid is niet exact vastgesteld en kan per soort en per individu ver- 
schillen. 
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EMISSIEFACTOREN 

Tabel I. 1 : (Afgeleide) emissiefactoren voor diverse voertuigen 1 995 

Luchtverontreiniging, emissies door wegverkeer, CBS, 1 993 

Ui: pilotstudie lokale luchtkwaliteit voor vijf autosnelweglocaties in Noord-Holland (1 995 en 20101, 

TNO-MEP, 1998. Weergegeven getallen gelden voor 1995. 

Afgeleid van grlvrtgkm en gemiddeld brandstofverbruik 

Emissiefactoren voor bromfietsers 

s) In mglvrtgkm 

Tabel 1.2: (Afgeleide) emissiefactoren voor diverse voertuigen 201 0 

H l  280.AO/R028/HJUllP februari 2001 

Zware vrachtwagensa 

120 kmlhr 

[Grlvrtgkml 

3.1 

1,1 

0,27 

11,3 

0,16 

837 

1.4 

0,014 w 

Middel-zware vrachtwagensu 

120 kmlhr 

[Grlvrtgkml 

23 

0,96 

0.26 

8.5 

0,16 

828 

1.4 

0,014 

Emissiecomponent 

CO 

VOS 

S02 

Nox 

f ijnstof 

C02 

BaP 

Benzeen 

Personenvoeiniigen2) 

120 kmlhr 

[Grlvrtgkml 

0,63 

0, 1 

0,026 

0.7 

0,032 

158 

1.2 

0.006 
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GEBRUIK Tl-CIRCUIT 

Tabel 1.3: Gebruik van het TT-circuit 

Motortme I Dagen I Uur I Brandstofverbruik I Aantal 

KENMERKEN A28 

Jaarlijks verbruik . . 

1 
2 
3 
4 
5 

Tabel 1.4: Etmaalintensiteiten A28, 1 999 

per jaar 

7 
27 
65 
145 
20 

TOTAAL 

EMISSIES HUIDIGE SITUATIE 

Per dag 

8 
8 
8 
8 
8 

978.600 

Categorie 
Lichte motorvoertui~en 
Middelzware motorvoertuigen 
Zware motorvoertuigen 

Totaal 

Tabel 1.5: 

Aantal per dag 

33.000 
3.000 
5.000 

41 .O00 

Emissies huidige situatie (tonijaar) 

Uuur-vrtg-' 

15 
15 
15 
10 
1 O 

EMISSIE AUTONOME ONTWIKKELING 

Tabel 1.6: 

voemiigen 

30 
35 
40 
40 
40 

Emissies autonome ontwikkeling (tonijaar) in 201 0 

Ujaar 
25.200 
1 13.400 
31 2.000 
464.000 
64.000 
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Uitklaptabel: Overzicht voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten: 
bouwstenen, onderdelen en beschouwde milieuaspecten MER De Haar- 

Modernisering TTcircuit - Inkorten noordlus 
- Aanpassen zuidlus 
- Aanbrengen geluidscherm en 

geluidwerende taluds 
- Verplaatsing parkeerplaatsen 
- Handhaven terrein modelvlii- 

Alle aspecten 

I gen en hondensport I 
Grootschaliae publieks- I - Meerdaags muziekfestival l Met name ge- 

- 7  

I I evenementen op terrein - ~6ndaa& muziekfestivals luid, verkeer- & 
TTcircuit vervoer, ecolo- 

Motorcrossterrein 

Beurs- en congrescen- 
trum 

Uitbreiding Verkeerspark 

gie, recreatie 
- Locatie Osebroeken Met name ge- 
- 180-2500 m onverhard par- luid, landschap 

- Locstie noordlus TTcircuit - Ca. 6 ha beurs- en congres- 
ruimte 

- Gemeenschappelijk gebruik 
parkeewoorziening met TT- 
circuit 

Met name ver- 
keer & vervoer, 
landschap, 
geluid en lucht 

; U i d i n g  en verplaatsing I Met name ge- 
parkeewooniening luid, verkeer & 
Uitbreiding recreatieve functie vervoer 
Mogelijke realisatie hotelfacilii 
teit 

Wieweld I - Bufferzones 1 Met name eco- 
I I logie 

Ticircuit I Zoals bij voorgenomen activiteit l Alle aspecten 

I met uitzonde& van inkorten 
noordlus, verplaatsen parkeerter- I 

I rein plus autokme on&ikkelingen 
Grootschalige publieks- I Worden niet gerealiseerd 
evenementen, motor- 
cross-terrein, beurs- en I 
congrescentrum I I 

TTcircuit I - VAMIN aitematief: als voor- I 
genomen activiteit, zonder 
geluidscherm - Nulpius-aitematief: handha- Geluid en land- 
ving Nationale bocht met g a  schap 

I luidwerende voorzieningen I 
TT-circuit I Vedaatsen modelvliierrein en l Met name ae- 

hondensportterrein luid en ecologie 
Verkeerspark - Minder grote uitbreiding par- Met name ar- 

keervoorziening cheologie en 
- Aarden wallen voor verminde- geluid 

ring geluidbelasting 
Grootschalige publieks- - Veenslang-variant; Geluid 
evenementen I - Zuidlus-variant. I 
Motorcrossterrein, beurs- I Geen varianten of alternatieven 
en congrescentrum I I - 
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