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Aanvraag vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet van de Stichting Circuit van Drenthe, 
aangevuld naar aanleiding van het schrijven van de Provincie Drenthe, kenmerk 15/MB/A32001002758 d.d. 13 
april 2001. 

Gegevens aanvrager 
Naam aanvrager 
Adres 
Postcode 
Telefoon 
Telefax 

Gegevens inrichting 
Naam 
Adres 
Contactpersoon 
Telefoon 
Telefax 

Bestuur van de Stichting Circuit van Drenthe 
Postbus 150 
9400 AD ASSEN 
0592 - 380380 
0592 - 356911 

Circuit van Drenthe 
de Haar9 
dhr W.H. Huiskes 
0592 - 380380 
0592 - 356911 

Onderhavige aanvraag richt zich op het beschermd natuurmonument: het Witterve/d ge/egen in de Gemeente 
Assen. Zij is tevens eigenaar van het gebied. 

Het Witterveld is bij aanwijzingsbeschikking in het kader van de Natuurbeschermingswet d.d 15 maart 1991 
aangewezen beschermd natuurmonument. Gezien de aard en mate van hinder welke het Circuit veroorzaakt naar 
de omgeving, en dus ook het Witterveld, is het circuit verplic11l een aanvraag op grond van artikel J 2 van de Nb
wet te doen bij uitbreiding van de activiteiten op het terrein van het circuit vanwege de exteme werking van de 
wet. 

Huidig gebruik 
Het Witterveld betreft een natuurterrein met hoogveen, natte en droge heide en bos. Het Witterveld is niet 
openbaar toegankelijk vanwege de in het gebied gelegen schietbaan Witten en is bij her tninisterie van_Defensie 
in gebruik als schietterrein. Tijdens evenementen is het terrein door bewaking afgesloten. Verstoringsgevoelige 
fauna betreft zoogdieren en vogels. Zoogdieren komen in het Witterveld nauwelijks voor, vogels broeden er in 
grote getale. Daaronder zijn er enkele bedreigde en zeld7.allle soorten. 

Aard van activiteiten waarop deze aanvraag betrekking heeft: (art. 8.1. van de beschikking: Rechtsgevolgen ex. 
artikel 12) 
De Stichting Circuit van Drenthe vraagt hierbij een vergunning aan voor de activiteiten voor zover dit niet de 
gangbare TI-evenementen betreft. 
Gezien het voomemen van de Stichting nieuwe activiteiten te ontplooien, zoals gesteld in de aanvraag in het 
kader van de Wet rnilieubeheer 2001 onder Deel II: Grootschalige publieksevenementen (niet motorsport 
gerelateerd) richt onderhavige aanvraag zich op deze activiteiten. 



Vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 

Voor onderhavige aanvraag wordt onderscheid gemaakt tussen een tweetal type evenementen: 
a. Een eendaags muziekevenement, gedurende de middag- en avondperiode, waarbij een optreden plaatsvindt 

tot ca 23.00 uur. Hiervoor wordt een podium opgesteld en zal bet publiek in de buitenlucbt staan. Het totaal 
aantal bezoekers zal maximaal 65.000 bedragen. Voor een dergelijk evenement is een concert van 
bijvoorbeeld U2, Tina Turner of Rolling Stones als akoestiscb representatiefte bescbouwen. 

b. Een meerdaags muziekevenement, gedurende drie dagen, waarbij optredens plaatsvinden van vrijdag 15.00 
tot 04.00, zaterdagvan 11.00 tot 04.00 en zondagvan 11.00 tot 19.00 uur. (LOWLANDS) 
Hierbij zijn ca. 8 podia in gebruik, waarvan 1 in de openlucbt en de overige podia in tenten zijn opgesteld. 
Het totaal aantal bezoekers bedraagt maximaal 60.000. Tevens zal er gelegenheid worden geboden voor 
overnacbting nabij bet evenemententerrein. 
Dit evenement zal in de laatste twee weken van augustus plaatsvinden. Naar verwacbting zal voor een 
dergelijk evenement circa 95 ha van bet terrein van de Sticbting (exclusiefparkeerplaatsen) worden 
gebruikt. Als akoestiscb representatief geldt hierbij het 'Lowlands-festival' zoals dat in de huidige vorm 
plaatsvindt in de Flevopolder (Sixflags, Biddingbuizen). 

De stichting TT-circuit Drenthe is voomemens om gedurende vijf dagen per jaar dergelijke evenementen te 
organiseren. Waaronder een evenement gedurende een aaneengesloten periode van drie dagen. 

In bijlage 1 is een plattegrond opgenomen waarop alle voorzieningen zijn aangegeven die zijn opgesteld tijdens 
een meerdaags evenement. Tijdens een eendaags muziekevenement is alleen het hoofdpodium opgesteld en zijn 
er geen overnachtingsmogelijkheden. 

Bij een meerdaags evenement worden meerdere terreindelen als karnpeerterrein ingericht. Van het TT-circuit zal 
dit het terrein ten zuidwesten van de Veenslang zijn. Er is een principeakkoord met Defensie inzake de 
mogelijkheid tot kampeer- en parkeerplaatsen op bet aangrenzende defensieterrein. Een overzicht is opgenomen 
in bijlage 1. 

Peri ode 
De evenementen zullen worden gepland in de maandenjuni tot en met september. De Stichting neemt het 
broedseizoen (lopende van maart t/mjuli) van de in bet Witterveld voorkomende vogels, zoveel mogelijk, in 
acht. Genoemde periode is, gezien de weersomstandigheden, de meest gunstige periode voor openlucht 
evenementen. 

Duur van de evenementen 
Bij een driedaags evenement zullen in de drie weken voorafgaand aan en een week na afloop van het evenement 
geen activiteiten op het circuit kunnen plaatsvinden. Dit in verband met op- en afbouw van de podia, badhuizen, 
restauratieve voorzieningen, etc. 
Bij een eendaags evenement zal dit liggen tussen een week voorafgaand en drie dagen na afloop. 
Het evenement zelf zal plaatsvinden binnen de tijden zoals in de alinea's onder a. en b. aangegeven aan het eind 
van vorige pagina. 

Ge/uidsbe/asting Witterveld 
In bijlage 3 zijn de berekende geluidscontouren weergegeven voor de onderhavige evenementen waarbij 
rekening is gehouden met 10 dB(A) toeslag voor muziekbeleid. Een dee! van het Witterveld zal binnen de 
geluidscontour 70 dB(A) liggen, de 65 dB(A) omvat het gehele Witterveld. Verstorings-gevoelige soorten 
betreffen zoogdieren en vogels. Zoogdieren komen in het Witterveld nauwelijks voor. Gelet op het gegeven dat 
vogels gewennen aan regelmatig terugkerend geluid en dat activiteiten reeds tientallenjaren plaatsvinden voor 
wat betreft het TT-circuit en voor wat betreft het schietterrein kan, onder verwijzing naar de grote getale van in 
het terrein broedende vogels, een lage gevoeligheid voor geluidsbelasting warden verondersteld. 

Bujferzones (vermesting en verdroging) 
In de situatiescbets zijn bufferzones tussen het TI-circuit en het Witterveld aangegeven. De bufferzones zijn in 
het bestemmingsplan De Haar West gedefinieerd als omliggend gebied om de nadelige randeffecten (vermesting 
en verdroging) van de omliggende cultuurgronden op bet Witterveld te verminderen. De bufferzones ten oosten 
van het Witterveld betreffen parkeerterreinen voor het circuit. Uit oogpunt van vermesting en verdroging is geen 
invloed vanuit bet TI-circuit te verwachten. Tijdens grootschalige evenementen zullen de bufferzones en het 
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Vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 

Witterveld door middel van actieve bewaking worden afgescbennd van bet publiek en zullen "ongenode 
evenementenbezoekers" uit bet Witterveld worden geweerd. De aan de bufferzones grenzende kampeerplaatsen 
zullen tevens middels een omheining worden afgeschermd van de evenementenbezoekers. 

De motivatie van uitvoering op deze /ocatie: 
Het terrein van de Sticbting is bet enige terrein in de drie noordelijke provincies dat een dergelijk evenement als 
Lowlands kan berbergen, gelet op de volgende aspecten: 
1. Ontsluiting: 

Het terrein is goed bereikbaar ( ontsluiting Openbaar Vervoer/ A28/N38 l/N34 ). 
2. Grootte: 

Het terrein van de Sticbting is groot, voorzien van goede infrastructuur en nutsvoorzieningen en relatief 
gezien weinig bebouwd, zodat bet terrein naar believen van de organisatie van bet evenement kan worden 
benut; waarbij tevens rekening gebouden kan worden met de omgeving 

3. Omgeving: 
Er is sprake van een lage bevolkingsdicbtheid in bet gebied direct aangrenzend aan de inricbting. 

4. Geluidszonering 
Het terrein van de Sticbting is gelegen op een gezoneerd industrieterrein. De Sticbting is gezien de aanpak 
van de geluidbelasting ten gevolge van de motorsportevenementen sterk gegroeid in de mate van bebeersing 
van geluid. De Sticbting zal bij de opstelling van de podia rekening bouden met de geluidsuitstraling en 
daarmee gepaarde geluidbelasting in het Witterveld. De uitstraling van podia zal in (zuid-) oostelijke 
ricbting plaatsvinden. 

5. Maatscbappelijke argumenten 
Het Lowlandsfestival is bet grootste en populairste cultureel c.q. muziekfestival in Nederland. Het kunnen 
organiseren van een dergelijk evenement in Drenthe betekent en cultureel hoogtepunt voor de provincie 
Drenthe respectievelijk de gemeente Assen. Het biedt met name de jongeren in Noord-Nederland de 
mogelijkheid om dicbtbij buis met de vele facetten van muziek, theater en film kennis te kunnen maken. 
Tevens stellen evenementen als deze mensen in de gelegenheid zicb te kunnen ontspannen en sociale 
banden onderling te versterken. 

Beperking van effecten 
Geluid 
De activiteiten brengen geluidhinder met zich mee, deze kan echter door een juiste opstelling van de podia, een 
juist gebruik van de geluidsinstallaties en een goed bebeersysteem in grote mate worden beperkt. 
Bij een meerdaags evenement worden 8 podia opgesteld, waarvan een openlucbtpodium. Vijf podia worden 
gebruikt voor muzikale optredens, de overige drie zijn voor film en theater en aanverwante acts gereserveerd. De 
periode van 11.00 tot 23.00 uur bevat hoofdzakelijk live-acts. Na 23.00 uur gaan de tenten volledig dicbt en 
zullen dj's muziek draaien. Het openlucbtpodium is na 23 .00 uur gesloten. 
De podia zijn om de geluidbelasting naar de omgeving gunstig mogelijk opgesteld. Dit boudt in: boofdpodium 
nabij de boofdtribune/viprooms, met de geluidsuitstraling naar het oosten. 
Ook de overige podia zijn zoveel mogelijk (zuid)oostelijk gericbt. 

Lichthinder 
De door de Sticbting gerespecteerde bufferzones zullen enige mate van bescberming geven tegen strooilicbt. 
Daarnaast zal de opstelling van verlichting evenals de podia van het Witterveld af worden ingericbt. 

Overige aspecten 
Tijdens de geplande activiteiten zullen extra voorzieningen getroffen worden voor de verzameling, afvoer en 
verwerking van afval, afvalwater en bodempreventie. Hieronder vallen: extra afvalcontainers, extra sanitaire 
voorzieningen, dubbelwandige opslag van brandstoffen bij generatoren. 

Compenserende maatregelen 
Gezien de bestaande geluidbelasting in het Witterveld, de bebeersbaarbeid van de aanvullende belasting en de 
daannee gepaarde mogelijke aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden in bet Witterveld, zijn 
compenserende maatregelen niet nodig. 

Maatregelen 
De Stichting heeft bij de inricbting van de voorgenomen activiteit (grootschalige publieksevenementen) bet 
gebruik van de bufferzone als parkeer- ofkampeerterrein uitgesloten. 
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Vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet (NB-wet) 

Conclusie: 
De Stichting Circuit van Drenthe beschikt, gezien bet maatschappelijk belang, de unieke locatie en de grote mate 
van sturing van de organisatoren van de geplande activiteiten, alsmede de in de loop der jaren opgebouwde 
ervaring met de beheersing van geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten op het Circuit, over alle 
noodzakelijke organisatorische en infrastructurele capaciteiten. 

ASSEN, 19 april 2001 

Biilagen: 

1. Situatieschets 
2. Overzicht opstelling geluidsbronnen 
3. Geluidscontour 
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Globaal overzicht Festivalterrein TT-Circuit Assen 
(Zuidlusvariant) 
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Overzicht van de type 0 activiteiten 
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