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Agenda

1. Opening en welkom

2. Bestemmingsplan

3. RDW testcentrum

4. Rondleiding

5. Politie

6. Afsluiting 



Bestemmingsplan MITC

• Wat is het MITC?

• Het bestemmingsplan en het MER

• Belangrijkste thema’s 

• Planning



Wat het MITC?

• Mobiliteit en Infrastructuur 
Test Centrum

• kans voor Noordelijk 
Flevoland om een nieuw 
innovatief cluster te 
ontwikkelen, dat als vliegwiel 
dient om de economie in de 
regio te versterken.



Wat het MITC?

Een cohesie van drie 
onderdelen:

1. Testcentrum Rijksdienst 
voor het Wegverkeer 
(RDW);

2. Een oefenterrein voor 
politie;

3-4 DigiCity/Campus: Een 
onderzoeksomgeving voor 
innovatieve voertuigen



Wat het MITC?



Wat het MITC?



Het bestemmingsplan en het MER

• Het bestemmingsplan (opgesteld door Rho Adviseurs)
– bepaald hoe gronden gebruikt mogen worden en waar gebouwd mag 

worden;

– vormt straks een toetsingskader voor de vergunningen.

• Het MER (Milieueffectrapportage) (opgesteld door TAUW)
– is een procedure én een onderzoek, dat het milieubelang een 

volwaardige plaats in de besluitvorming geeft;

– beschrijft per voor verschillende thema’s de effecten en manieren om 
deze te beperken.



Het bestemmingsplan en het MER

• De hiervoor gepresenteerde plannen vormen de basis voor het 
bestemmingsplan, maar het plan biedt flexibiliteit op details.

• De plankaart en de regels vormen het juridisch bindende deel;

• De toelichting toetst de ontwikkeling o.a. aan beleid en de omgeving.



Belangrijke thema’s

• Voor het plan is onderzoek gedaan naar natuurwaarden, behoefte, 
bodemgesteldheid, archeologie, water, geluid, verkeer, veiligheid en 
landschap.

• Thema’s die meest relevant zijn voor jullie lichten we eruit:

Landschap en natuur Verkeer en ontsluiting Geluid



Landschap en natuur

• Landschapsplan opgesteld door 
VISTA

• Natuuronderzoeken uitgevoerd 
door Bugel Hajema

• Effecten op natuurwaarden 
compenseren

• Zowel kenmerken landschap en 
inpassing daarin als natuur-
compensatie is onderdeel van het 
landschapsplan

• Ca. 8 hectare aan nieuwe 
bosranden



Verkeer en ontsluiting

• Ontsluiting op de Repelweg

• Onderzoek uitgevoerd door Bono
Traffics

• Onderzocht:

– Hoeveel het verkeer op de belangrijkste 
wegen toeneemt (huidige, autonome 
groei en plan);

– Waar knelpunten kunnen ontstaan;

• Uitgangspunt is een theoretisch worst-
case van enkele duizenden auto’s per 
dag (op basis van het huidige BP is dit 
meer);

• In de praktijk worden enkele 
honderden verwacht;

• Conclusie luidt dat de ontsluitende 
wegen het extra verkeer kunnen 
afwikkelen.



Geluid (aanpak)

• Akoestisch onderzoek verricht door 
DGMR

• Geluidsbelasting van bedrijven 
afzonderlijk en gezamenlijk bepaald 
op een aantal clusters;

• Onderzoek gebaseerd op modellen;

• Uitgangspunt is gelijktijdige, volle 
belasting van alle bedrijven;

• Verschil tussen referentiesituatie en 
plansituatie.

• Voor een beoordeling van het 
geluid worden geluidsklassen 
gehanteerd.



Geluid (conclusie)

• Het geluid van wegverkeer is en 
blijft de maatgevende bron in de 
omgeving. Dit leidt tot een 
geluidsklasse tussen onrustig en 
zeer lawaaiig.

• Bij veel woningen neemt geluid als 
gevolg van bedrijvigheid in de 
omgeving toe;

• Deze toename leidt bij geen enkele 
woning tot een verandering van 
geluidsklasse, doordat 
verkeersgeluid maatgevend is.

• De geluidsbelasting blijft overal 
binnen de normen. Op individueel 
niveau is bij de bedrijven mogelijk 
maatwerk nodig.



Planning - procedure

BP

MER

OP*

* Aanpassing provinciaal beleid (omgevingsprogramma)



RDW Testcentrum

Mark Stuivenvolt



Begin van de RDW testafdeling



Geschiedenis van het Testcentrum

• Testbaan vanaf 1980

• Werkplaatsen en kantoor vanaf 1986

• Lage wrijving ABS baan vanaf 1989

• Derde rijstrook kombaan vanaf 1993



De test baan hoe hij nu is

• Verwarmde geluidmeetvlakte + stabiliteitsvlakte + dynamische meetvlakten 

vanaf 1999

• Trainingslocatie voor Rijvaardigheid vanaf 2004

• 4 x 4 baan vanaf 2006

• Wet-grip baan eind 2009 gereed

• Renovatie kantoren begin 2015 gereed



10 % Diverse remmentesten volgens(vrachtauto/ personenauto/ 

motorfietsen)

• Remtesten lage snelheid(80km/h tot 100km/h)

• Remtesten hoge snelheid (120 km/h tot max 
160km/h)

• Remtesten ABS (Glad/ Stroef/ Spil mu)

Verdeling testen op de baan



10% Passeergeluid meetingen op de geluidmeetvlakte

Vrachtauto’s, Bussen, 

Personenauto’s en 

Motorfietsen 

• Passeergeluid 

• Standgeluid meting (dit is 

voor handhaving)

• Claxongeluid

• Geluidsmetingen stillen 

voertuigen
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40 % Import keuringen voertuigen van buiten EU en zelfbouw 

voertuigen 



20% Testen van componenten bijvoorbeeld banden (voor een 

label), fietsendragers, remblokken/schijven, enz. 

k

Geluidsproductie



10% Testen volgens diverse Richtlijnen
Bijv. Stuurtesten, Elektrische veiligheid, Speedpedelecs enz.



10 % Testen in opdracht van het Ministerie 
Bijv. Emissietesten , Testen bijzondere bromfietsen (Stint, diverse steps)



Naast de testen op de baan

• Begeleiden diverse hoge 

scholen (TU Delft, TU 

Eindhoven, HAN Arnhem, 

Windesheim enz.)

• Vet cool man

• Stichting doe een wens



Vragen ?


