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1 Bestuur stichting  
 
In het verslagjaar zijn er de volgende veranderingen in de bestuurssamenstelling geweest. Onze 
interim-voorzitter, Jord de Vries, heeft zich na verhuizing definitief teruggetrokken. Wij zijn hem 
dankbaar voor al zijn werk voor de stichting. 
 
De heer H.S. Franssen die al gewoon bestuurslid was met bijzondere akoestische kennis en 
ervaring, is tevens bereid gevonden tijdelijk als onze voorzitter op te treden. Onze penningmeester 
de heer B. Baljé heeft zich tijdelijk teruggetrokken als bestuurslid, maar was gelukkig in staat om 
opnieuw toe te treden. Tevens is toegetreden tot het bestuur de heer J.A. Ros.  
 
Verder bestond het bestuur in het verslagjaar uit A.J.M. den Teuling, secretaris,  H.S. Franssen en 
H. Zingstra (als privépersoon, hoewel hij voor de bestuursvergaderingen gastvrijheid verleent op 
vakantiecentrum Witterzomer). De heer M.F. de Rooij is actief ondersteunende medewerker, 
echter zonder volledig bestuurslid te zijn.  
 
Er is ruim voldoende geld in kas om de contacten te onderhouden, maar mochten er juridische 
procedures noodzakelijk zijn, dan moeten wij een beroep doen op onze begunstigers. Dat zou dan 
de derde keer zijn sinds de oprichting van de stichting in 1993.   
 
Het bestuur heeft vergaderd op 3 februari, 24 maart en 13 november.  
 

2 Bestuurlijk overleg met provincie Drenthe, het Convenant  
 
Na het eerste overleg met de provincie Drenthe op 15 januari 2008 over het opstellen van het 
provinciaal visiedocument omtrent de toekomstige ontwikkeling van het gebied ten zuidwesten van 
Baggelhuizen is het lange tijd stil geweest. In dit visiedocument zouden alle ontwikkelingen rondom 



Assen-Zuid (o.a. defensieactiviteiten, A-28, N-33 en TT) worden meegenomen, dat was althans de 
bedoeling. Het document zou voor oorspronkelijk 1 juli 2008 gereed zijn geweest, maar is 
uiteindelijk zelfs in 2010 niet voltooid.  
 
De Toekomstvisie TT Circuit Assen en omgeving, Belevingsplan voor een uitgebalanceerde 
gebiedsontwikkeling (citeertitel: Belevingsplan), met het bijbehorende Convenant zijn uiteindelijk 
pas op 16 februari 2011 ondertekend en gepresenteerd. In het Convenant zouden alle 
belanghebbenden participeren om zowel de hinder te beperken als economische ontwikkeling van 
het circuit mogelijk te maken. 
  
Het heeft ruime aandacht gekregen in de pers en RTV-Drenthe, waarbij ook onze secretaris is 
geïnterviewd. Traditioneel wordt er bij een dergelijke gelegenheid een staatsieportret gemaakt na 
de ondertekening. Uw secretaris heeft het echter niet op kunnen brengen daaraan mee te doen, 
omdat wij het resultaat voor onze stichting en voor u als begunstigers te mager vonden. 
  
Het Convenant is niet getekend door het Ministerie van Defensie, dat oorspronkelijk wel 
visiepartner is geweest, maar aan de bijeenkomsten niet of nauwelijks heeft deelgenomen, en 
Vakantiecentrum Witterzomer.  
 
Aan deze ceremonie waren nog drie bijeenkomsten (17, 18 en 31  januari) en een uitgebreide e-
mailwisseling voorafgegaan, daar de afspraken van de talloze voorgaande vergaderingen niet 
correct in de beide eindproducten waren verwoord. Het ging met name om de uitgangspunten voor 
de zgn. nulmeting en de toegestane meettolerantie. Op dit laatste punt is in het Convenant aan 
ons bezwaar tegemoetgekomen, het is 1 dB(A) gebleven. 
 
In de loop van het jaar zijn er diverse bijeenkomsten geweest om de afspraken in het Convenant 
uit te voeren of de uitvoering ervan voor te bereiden. Zo moet er een nulsituatie beschreven 
worden, om over enige tijd te kunnen vaststellen of inderdaad de doelstelling van minder hinder 
voor de omgeving bij toename van activiteiten gehaald zou zijn. Daarover is door de 
convenantpartners, namens onze stichting door onze voorzitter, op 28 juni en 16 december 
overlegd. Men is er echter nog niet uitgekomen. 
 
Ook op andere aspecten van het convenant is een paar maal overlegd of zijn er presentaties 
geweest, zoals over het zgn. Soundscape: een verzameling maatregelen om de ervaren 
geluidhinder te beperken, onafhankelijk van de gemeten hoeveelheid geluid.  De bijeenkomsten 
hebben plaatsgehad op 31 maart, 19 mei, 30 juni, 17 oktober en 16 december.  
Een medewerker van de Rijksuniversiteit Groningen heeft in verband met Soundscape een 
internationaal te houden enquête ontwikkeld. Wij hebben meegewerkt aan de proefenquête en 
hebben de deelname door Assenaren bevorderd. 
 
De vergunning voor de 12 UBO-dagen (waarop de geluidsnormen veel ruimer zijn dan de 
eigenlijke wettelijke normen) is door de provincie in procedure gebracht. Onze stichting heeft op 
het ontwerp een zienswijze ingebracht, omdat wij bezwaren hadden tegen een aantal  technische 
formuleringen. Normaal gesproken vormt een zienswijze de opmaat tot een juridische procedure, 
maar als convenantpartner heeft onze stichting deze niet aanhangig gemaakt.  
 
Op 15 december is er buiten de bijeenkomsten met alle convenantpartners een voortgangsoverleg 
geweest met de provincie. Wij hebben bovendien bepleit dat de geluidsmetingen real time en on 
line zouden worden geplaatst, zodat iedereen niet alleen kan horen maar ook kan zien wat er op 
het circuit gebeurt. Verder bepleiten wij het gebruik van geluiddempers voor niet-
publieksevenementen verplicht te stellen.  
 



De gemeente Assen is als toezichthouder verantwoordelijk voor de handhaving van de regels met 
betrekking tot de gehele omgeving, uitgezonderd de aspecten die het TT-circuit betreffen. Totdat 
de nieuwe vergunning is verleend blijft de provincie met dat handhavingstoezicht belast.  
 

3 Handhaving door de provincie Drenthe  
 
Behalve dit regelmatige overleg heeft er nog meermalen contact plaatsgevonden met de provincie.  
 
De provincie heeft de Superleague op 3-5 juni gedoogd, omdat de nieuwe vergunning in procedure 
was (zie boven); er bestond voor die dag helemaal geen vergunning. Vanwege de oostenwind 
ondervonden Bovensmilde en Witterzomer hiervan ernstige hinder. 
   
Ook inzake andere evenementen zoals op 21 augustus en 17 september hebben wij contact 
gehad met individuele klagers en de provincie over extreme overlast. In alle gevallen was de 
provinciale reactie alleen dat de geluidsproductie binnen de normen was gebleven.  
 

4 Bestuurlijk overleg met en handhaving door de gemeente Assen  
 
Door het in werking treden van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) 
berust het gehele toezicht op het gebied rond het TT-Circuit bij de gemeente, uitgezonderd het TT-
circuit zelf. 
  
Zo vallen de evenementen rond de Baggelhuizerplas, maximaal vier per jaar, onder het toezicht 
van de gemeente. Er wordt overigens gewerkt aan een nieuw overheidsinstelling die alle 
milieutoezicht over gaat nemen. Hoe die eruit komt te zien is nog onduidelijk. 
 
Het Open Air Sundance Festival op 28 augustus veroorzaakte veel hinder, maar volgens de 
gemeente bleef alles binnen de normen. Het is gemeentelijk beleid om Assen aantrekkelijk te 
maken voor allerlei festivals. Klachten worden wel meegenomen bij de evaluatie van de 
evenementenbeleid Assen 2009-2012 en de Uitvoeringsnota Evenementen Assen 2010-2012.  
 
Bij het overleg van onze stichting met de gemeente op 19 december bleek dat de gemeente met 
de TT-hal in overleg is om de mogelijkheid van vier dance-evenementen per jaar te organiseren, 
zoals ook in het Convenant staat.  
 

5 TT-Circuit 
 

De activiteiten op het circuit die tot extra overlast hebben geleid zijn hierboven al vermeld. Het gaat 
daarbij niet alleen of juist niet om grote evenementen, maar ook om zogenaamde type-2 
activiteiten, waarbij doorgaans weinig publiek is. 
 
Wij proberen gedaan te krijgen dat voor niet-publieksevenementen geluiddempers verplicht 
worden gesteld. Tot nu toe beroept het Circuit zich echter op Europese regels, die wel strikt 
worden gehandhaafd. Volgens ons heeft het Circuit wel de vrijheid om zelf aanvullende eisen te 
stellen, en technisch is dat ook geen probleem. Over deze regels hebben wij thans contact met de 
Europese Commissie, Directoraat Generaal  Enterprise and Industry, Automotive Industry Unit – 
D5, omdat onze stelling is dat deze regelgeving een tegenstrijdigheid bevat.  
 



Tot onze verbazing verschenen er eind vorig jaar berichten in de pers over de aanleg van een 
Junior Track, een baan waarop kinderen en jonge tieners de eerste schreden in de motorsport 
kunnen beoefenen. Wij vonden en vinden dat het geen pas geeft om dergelijke nieuwe initiatieven 
buiten de convenantpartners om in de publiciteit te brengen; desnoods op de ochtend 
voorafgaande aan de perspresentatie had men ook de partners op de hoogte kunnen brengen. 
 
Het circuit mag op grond van het bestemmingsplan de baan wel aanleggen, maar het gebruik 
ervan is wel degelijk vergunningplichtig. Wij hebben dat ook aan het circuitbestuur geschreven, en 
naar aanleiding daarvan zijn wij uitgenodigd om te komen praten. Dat is een geheel nieuwe 
ontwikkeling, want tot nu toe had het circuitbestuur iedere suggestie voor een gesprek afgewezen.  
 
Het overleg heeft pas in januari 2012 plaatsgevonden. Gesteld werd dat het geluid van de 
voertuigjes niet meer zou zijn dan dat van een Solex in Laaghalerveen. Iedereen weet echter wat 
voor lawaai bijvoorbeeld grasmaaiers kunnen maken, en wij blijven dan ook op onze qui-vive.  
 
Er zijn dit jaar geen juridische procedures aan de orde geweest, waarbij onze stichting partij had 
kunnen zijn. Het feit dat wij na de wetswijziging over de UBO-dagen juridisch zwak staan was een 
reden om aan het visietraject te (blijven) deelnemen. Over de vergunningprocedure is hierboven al 
bericht. De algemene nieuwe vergunning voor het circuit is nog steeds in voorbereiding. 
 
Er zijn het afgelopen jaar geen popfestivals in de open lucht geweest.  
 
Ook het Truckstar Festival gaf geen aanleiding tot bijzondere meldingen. 
 

6 TT-World, TT-hal 
 

Deze zijn hierboven al aan de orde geweest. 
 

7 Recreatieterrein Baggelhuizerplas 
 
Idem 
 

8 Stadsbroek en Bonte Wever  
 
Ten opzichte van vorige jaren is hier niet veel veranderd. Er wordt wel lawaai geproduceerd, maar 
er worden (te) weinig formele klachten ingediend. De gemeente heeft ons gevraagd alert te zijn op 
eventuele overlast, om haar beleid te kunnen baseren op betrouwbare gegevens.  
 
Er wordt een sporthal met wielercentrum gerealiseerd het komende jaar, maar hoe dat eruit zal 
zien is nog niet bekend. De voornaamste bron van geluidhinder is het luidsprekersysteem. De 
Bonte Wever Assen (voorheen De Smelt) lijkt behalve tijdens bouwactiviteiten geen hinder meer te 
veroorzaken. 



9 De Haar-Oost (Eenheidsoefenterrein de Haar) 
 
Het Eenheidsoefenterrein De Haar wordt maar incidenteel gebruikt, o.m. bij een grootscheepse 
oefening met de codenaam Falcon autumn 2011 eind september, en veroorzaakt tot nu toe niet 
veel overlast. Wij hebben de voorlichtingsmiddag op 7 september over deze spectaculaire 
oefening bezocht. 
 
Het terrein maakt deel uit van het natuurgebied Witterveld, dat als Natura 2000-gebied is 
aangewezen. Daarvoor is een natuurbeheersplan vastgesteld. Een voorlichtingsavond daarover op 
7 december is bezocht, om te vernemen of dit beheersplan iets aan bestrijding van geluidhinder 
kan bijdragen. Dat blijkt niet het geval te zijn.  
 

10 Schietterrein Witten  
 
De procedure voor het opstellen van een nieuwe milieuvergunning, die in de plaats van de 
vernietigde milieuvergunning moet komen, loopt nog steeds. Deze blokkeert de verlening van een 
bouwvergunning voor een overkapping.  
 
De vergunningaanvraag is het afgelopen jaar van start gegaan. De stukken hebben ter inzage 
gelegen, en een aantal organisaties, waaronder de provincie en onze stichting, hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Vervolgens bleek dat Defensie en de 
namens haar optredende rijksdienst een procedurefout gemaakt te hebben, waardoor deze moest 
worden overgedaan, en wij dus opnieuw onze zienswijze hebben ingediend.  
 
Bij het visietraject heeft de vertegenwoordiger van Defensie, hoewel formeel deelnemer, zich 
alleen bij de openingssessie en bij de officiële presentatie, dus in februari 2011, laten zien. Het 
Convenant is niet door Defensie ondertekend. 
 

11 Geluidswal A28 
 
De gemeente Assen heeft als convenantpartner op zich genomen een haalbaarheidsstudie 
omtrent een geluidswal naast de A28  te doen uitvoeren. Hierover is op 29 maart een bijeenkomst 
geweest in De Bonte Wever. De effecten van de verschillende oplossingen zijn in het toen 
gepresenteerde rapport doorberekend.  
 
De meerderheid van de aanwezigen sprak zich uit voor de één na goedkoopste variant, een 
geluidswal van 6 meter hoogte met een scherm van 2 meter. De gemeente heeft zich echter 
volgens het convenant niet verplicht om deze ook werkelijk aan te leggen. Zij beroept zich op 
financiële bezwaren (kosten ca 2,8 miljoen) en op mogelijk negatieve effecten doordat de geluiden 
van de schietbaan en het circuit hinderlijker kunnen worden als de achtergronddreun van de A28 
zou verzwakken. Dat moet allemaal nog worden uitgezocht.  
 
De bestrijding van het verkeerslawaai op zich is wel opgenomen in het visietraject, het 
Belevingsplan en het Convenant.  



 

12 Florijn-as, Masterplan Assen-Zuid en A28/N33  
 
Eerder is al melding gemaakt van de eventuele maatregelen tegen geluidsoverlast door de A28.  
 
Intussen is ook de Structuurvisie Hoofdstad Assen en het Masterplan Assen-Zuid door de 
gemeente gepresenteerd. Het eerste onderwerp is de reconstructie van het knooppunt Assen Zuid.  
 
Dit hangt mede af van de ontwikkelingen van het gebied Assen-Zuid. Wij hebben op voorhand 
bepleit om ernst te maken met geluidwerende voorzieningen en tevens bepleit dat de aftakking van 
de N33 in zuidelijke richting naar de A28 niet als fly-over maar als onderdoorgangen wordt 
uitgevoerd, wat niet gehonoreerd is.  
 
Een bestuurslid heeft de voorlichtingsbijeenkomst op 7 maart over dit onderwerp bezocht en de 
stichting heeft ter plaatse ook een zienswijze ingediend. Wij bepleiten nu de fly-over vanaf de N33 
vanaf Gieten naar de A28 richting Beilen zo veel mogelijk als aarden wal uit te voeren.  
 

Conclusie  
 
U merkt dat ook in het jaar 2011 veel aan de orde is geweest, dat echter weinig waarneembare 
resultaten heeft opgeleverd. Uiteraard houden wij u op de hoogte.  
 
Assen, maart 2012  
 
H.S. Franssen, voorzitter; A.J.M. den Teuling, secretaris.  


