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Genodigden Kees de Jongh, Thijs Timmermans, Eric Creemers, Kees Timmermans, Wim Schrijver, 
Bart Atema, Norman van der Ende, Sandra van der Vegt, Bart Tolboom 

Afwezig Philip Makkink, Bernard Meijerink 

Kopie  

Kamer  Teams 

 

Punt Onderwerp:  Actie  

1. Opening en mededelingen 
Norman heeft iedereen welkom. Eric Creemers vervangt Philip Makkink namens 
Natuurmonumenten en Bernard Meijerink is afwezig.  
 

 

2. Vaststelling van de agenda 
Norman heeft een agenda voorgesteld. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
 

 

3.  Voorstelrondje 
Iedereen stelt zich voor.  
 

 

4.  Rol en functie klankbordgroep 
Algemeen 
Norman licht toe waarom het zo lang geduurd heeft alvorens de klankbordgroep 
bijeen is gekomen en constateert dat dit nu wel een goed moment is. Zo is het 
bestemmingsplanproces vertraagd en zijn de uitkomsten van de onderzoeken die 
gedaan zijn en worden voor het bestemmingsplan later uitgevoerd. Deze kunnen 
nu besproken worden.  
 
Het doel van de avond is om een beeld te geven van de ontwikkeling, het proces 
en het ophalen van aandachtspunten. 
 
Norman vraagt naar de onderwerpen en aandachtspunten die bewoners 
meegegeven hebben en die vanavond in ieder geval aan de orde moeten komen.  
Aandachtspunten die vooraf worden genoemd door de klankbordgroep zijn de 
verkeersstromen, ontsluiting en parkeervraag. 
 
Invulling van de klankbordgroep 
Niet voor iedereen is helemaal duidelijk wat er van de klankbordgroep verwacht 
wordt. Norman verwijst daarvoor naar de achtergrondinformatie van de 
klankbordgroep die staat op de website:  
https://www.noordoostpolder.nl/file/7875/download  
 
De rol en functie van de klankbordgroep is in ieder geval:  
- Vertegenwoordiging van direct omwonenden en belangenorganisaties; 
- Het behartigen en vertegenwoordigen van het belang van de inwoners, 

ondernemers of eigenaren in het overleg met de gemeente, door het 
inbrengen van suggesties, ideeën en adviezen en bedenkingen;  

- Kennis nemen van de beschikbare (onderzoeks)informatie, deze doorgeven 
en bespreken met belanghebbenden en de reacties terugkoppelen.  

  
➔ De achtergrondinformatie van de klankbordgroep, de presentatie van 

vanavond en de contactgegevens worden door de gemeente met de 
deelnemers gedeeld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente  

https://www.noordoostpolder.nl/file/7875/download


Terugblik burendag 11 september 2020 
De aanwezigen die de burendag hebben bezocht, hebben deze als positief 
ervaren en een goed beeld bij de werkzaamheden van RDW gekregen. Bart 
Atema geeft aan dat RDW een tweede burendag wil organiseren wanneer de 
coronamaatregelen dit toelaten. 

5.  Ambitie MITC 
Gemeente, RDW en provincie schetsen een beeld van het toekomstige MITC, die 
naast de testbaan van RDW onder meer bestaat uit een Digicity en campus.  
 
Er wordt een aantal vragen gesteld over het dronecenter en de samenhang met 
de zweefvliegclub en flora en fauna. Aangegeven wordt dat hierover afspraken 
zijn vastgelegd tussen NLR en de zweefvliegclub. De drones vliegen alleen boven 
het terrein van NLR. 
 

 

6.  Bestemming en MER: de onderzoeken 
De wijziging van het projectgebied van 7 van 6 kavels wordt toegelicht door 
Norman. Voornaamste redenen om tot deze wijziging te besluiten zijn de 
waterhuishouding, benodigde grondgebied en landschappelijke inpasbaarheid. 
 
Norman geeft aan dat de onderzoeken samen input geven voor het 
bestemmingsplan en samen een integrale ruimtelijke afweging bieden. Hij stipt 
een aantal onderzoeken kort aan als water, flora en fauna, archeologie, ladder 
voor duurzame verstedelijking, externe veiligheid. 
 
Op de voorlopige uitkomsten van een aantal onderzoeken wordt uitgebreider 
ingegaan. Dit zijn: landschap, verkeer, stikstof, geluids-/gevelweringsonderzoek 
 
Landschap 
Bureau Vista heeft onderzoek gedaan naar de landschappelijke inpassing van het 
MITC. In de landschappelijke inpassing wordt het projectgebied van het MITC, 
net als een erf, omzoomd door groen (bomen en struweel). Zodanig dat dit past in 
het landschap van de Noordoostpolder. Het groen vanuit het Voorsterbos wordt 
op deze manier doorgetrokken. Niet alleen landschappelijk, maar ook vanwege 
de instandhouding van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN). Daarnaast heeft het 
groen als functie dat de testbanen visueel worden afgeschermd en in mindere 
mate geluid kan dempen. 
 
De reacties van de klankbordgroep op de landschappelijke inpassing zijn positief, 
waarbij ze wel de verwachting hebben dat het enkele jaren duurt voordat het eruit 
ziet als de impressies tonen. 
 
Verkeer 
Er wordt een toelichting gegeven op het onderzoek dat heeft plaatsgevonden 
naar de vijf ontsluitingsopties voor het MITC. Mede op basis van dit onderzoek is 
als voorkeursoptie voor een hoofdontsluiting via de Repelweg gekozen. Dit is een 
al bestaande ontsluiting van NLR en DNW, die nu niet als hoofdontsluiting wordt 
gebruikt. 
 
Parkeren moet volledig op het terrein van het MITC opgelost worden. 
 
Er wordt een vraag gesteld over het eventuele geluidsoverlast voor de bewoners 
naast de voorkeursoptie op de Repelweg. Dit wordt meegenomen in de 
geluidsonderzoeken. Daarnaast worden de bewoners te zijner tijd geïnformeerd 
over de plannen.  
 
Gevoelsmatig geeft een aantal leden van de klankbordgroep aan dat ze 
ontsluiting op de Repelweg niet de veiligste optie vinden. Als opties worden een 
combinatie van de huidige ontsluiting en een ontsluiting op de rotonde (E) 
genoemd. Een ontsluiting op de rotonde is gegeven de opstoppingen op de 
provinciale wegen die dit tot gevolg heeft echter geen optie. Geconcludeerd wordt 

 



dan de opties D en C de beste ontsluitingsopties zijn.  
 
Stikstof 
Op dit moment lijken er voor het gebruik van het MITC geen belemmering te zijn 
door stikstof. Door Sandra en Bart Atema wordt hier een toelichting op gegeven. 
 
Geluid 
Norman geeft een toelichting op de werking en uitbreiding van het gezoneerde 
bedrijventerrein en bijbehorende geluidszone, met een maximale geluidsbelasting 
van 55 dB. 
Op dit moment wordt modelmatig bekeken welke gevolgen bovenstaande heeft 
voor het gebied dat wordt belast. Bij een overschrijding van de maximale 
geluidsbelasting van 55 dB moet door het bevoegd gezag (gemeente) worden 
gewaarborgd dat de binnenwaarde ten minste 35 dB is. De verwachting is dat dit 
op een aantal woningen van toepassing is, waarvoor een gevelweringsonderzoek 
(onderzoek naar de isolatiewaarden van de gevel) plaats moet vinden. Met de 
betreffende eigenaren van de woningen wordt hierover contact opgenomen. De 
deelnemers van de klankbordgroep geven aan dat ze de communicatie hierover 
per brief voldoende vinden. 
 
Door enkele deelnemers wordt aangegeven dat ze 55 dB niet veel vinden. 
Norman geeft aan dat dit de wettelijk vastgestelde grenswaarde is.  
 

7.  Vervolgproces 
Door Norman wordt het vervolgproces geschetst. Dit leidt tot het ter inzage 
leggen van het ontwerp bestemmingsplan en ontwerp provinciale 
beleidswijzigingen in de zomer van 2021. Het bestemmingsplan, MER en de 
provinciale beleidswijziging wordt naar verwachting eind 2021 vastgesteld. Hierna 
moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Nadat ze is 
afgegeven en onherroepelijk is, kan worden gestart met de 
bouwwerkzaamheden. Grondwerk is al wel mogelijk nadat het bestemmingsplan 
onherroepelijk is en de grond beschikbaar is. 
 
Er is nog niet nagedacht over de bouwbewegingen. Hier wordt door RDW nog 
naar gekeken. 
 
De bouwtijd wordt door RDW geschat op een realisatieduur van 2 jaar (terrein en 
gebouwen. Hierna volgt de doorontwikkeling met de Digicity en campus. 
 
De leden van de Klankbordgroep verzoeken om snel weer een keer bij elkaar 
geroepen te worden. Norman zorgt dat hiervoor een datumprikker wordt 
verstuurd. 
Daarnaast stelt Norman voor dat de leden van de klankbordgroep onderling nog 
een keer samen komen om eventuele vragen en aandachtspunten te bespreken. 
Wanneer hier ondersteuning voor nodig is, dan willen RDW, gemeente en 
provincie hier in ondersteunen. 
 
Norman geeft ook aan dat een nieuwsbrief wordt verstuurd naar de omgeving. 
Daarnaast is informatie te vinden op https://www.noordoostpolder.nl/mitc 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RDW 
 
 
 
 
 
Gemeente 
 
 
 

8. Rondvraag 
- Er wordt een vraag gesteld over de duur van de Regio Deal en de hierbij 

beschikbaar gestelde financiële middelen. Deze middelen blijven beschikbaar 
voor de ontwikkeling en realisatie van het MITC. 

- De vraag wordt gesteld of ook omwonenden van de Repelweg kunnen 
worden toegevoegd aan de Klankbordgroep. Norman geeft aan dat dit 
mogelijk is, maar dat deze zich niet hebben aangemeld. Deze kunnen alsnog 
benaderd worden door ander deelnemers van de klankbordgroep. 

- Bij het volgende overleg is aandacht voor het voorzitterschap en de 
verslaglegging. 

 
 
 
 
 
Klankbordgroep 
 
 
gemeente 

https://www.noordoostpolder.nl/mitc


Norman dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid, inbreng en betrokkenheid 
en wenst iedereen een fijne avond.  

 
 
 


