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Assen, 25 mei 2018 
 
 
Gedeputeerde staten van Drenthe 
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9400 AC Assen 
 
Onderwerp:  Omgevingsvisie 2018 
 
 
Geacht college, 
 
De afgelopen week is er een uitgebreide presentatie geweest betreffende het 
bovenvermelde onderwerp in hotel Meursing in Westerbork. Wij hebben daaraan 
deelgenomen, en hebben in afwachting daarvan niet formeel gereageerd. Intussen blijkt 
de formele inspraaktermijn echter verstreken te zijn.  
Tot ons genoegen en hopelijk mede tot uw profijt is ons echter van diverse zijden 
meegedeeld dat ook opinies die formeel te laat zijn aangeleverd constructief zullen worden 
bekeken. Vandaar deze reactie.  
 
 
Als Stichting Geluidhinder Baggelhuizen maken wij ons ernstig zorgen om de 
geluidhinder die wij als omwonenden ervaren ten gevolge van race-activiteiten 
op het TT circuit en die in de toekomst lijkt toe te nemen i.p.v. af te nemen.  
 
In de OMGEVINGSVISIE DRENTHE 2018 worden een aantal zaken genoemd 
zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 4.4.2.3 : 
 
"Door aandacht te schenken aan de randvoorwaarden van de Wet geluidhinder 
en de ruimtelijke inpassing van geluidsport en motorsport (o.a. door het geluid 
te concentreren) proberen wij een zo laag mogelijke geluidsbelasting op 
woningen door geluidsport en motorsport te realiseren.  
 
Voor ons als omwonenden klinkt "concentreren van geluid" niet als een 
prettige ontwikkeling. 
 
In hoofdstuk 5.1.2.6 van de OMGEVINGSVISIE DRENTHE 2018 wordt het 
convenant genoemd, en zoals u zegt:  
 
De kern van het convenant is:  
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• De ondernemingen die in het plangebied aanwezig zijn, moeten zich, ook uit 
exploitatieoverwegingen, voldoende kunnen ontwikkelen; 
• De geluidhinder die in het plangebied wordt ervaren, moet afnemen; daartoe 
zou in 2012 een enquête naar ervaren hinder worden gehouden, die in 2017 
zou worden herhaald. Deze wordt hieronder besproken. 
Het convenant is een in 2012 van kracht geworden contract tussen de 
overheden en  belanghebbenden, waaronder omwonenden. Wij hebben echter 
de stellige indruk dat tot nu (van 2012 - 2018) het onderdeel  afname 
geluidhinder bij het TT-circuit geen uitgangspunt is van de provinciale 
gebiedsvisie en plannen. Dit is duidelijk door het gebrek aan voortgang met 
betrekking tot het door de provincie mede ondertekende convenant, maar ook 
zijn tot nu vele miljoenen euro's aan provinciale subsidies besteed aan de 
upgrading van het TT-circuit (o.a. tribunes) zonder een toets op afname 
geluidhinder, terwijl daar wel mogelijkheden waren. Wij hebben hier eerder 
met U over gecommuniceerd. 
Om aan te geven dat er een geluidhinderprobleem is met betrekking tot het 
circuit volgen hier wat recente gegevens. 
 
Enquête 
In november 2017 zijn de resultaten bekend geworden van de zogenaamde 1-
meting, een herhaling van de identieke enquête van 2012 die wij in de boeken 
hebben staan als 0-meting. De enquête is over 2800 huishoudens verspreid. 
De respons op de enquête wordt door de gekwalificeerde onderzoekers zeer 
hoog genoemd, en mag bij gevolg representatief worden geacht voor de 
bevolking. Het hpuden van de beide enquêtes maakt deel uit van het 
bovenvermelde convenant. 
 
De belangrijkste conclusie is dat vergeleken met 2012 de geluid hinder gelijk 
gebleven is: circa 30% van de bewoners van Assen-West geeft aan hinder dan 
wel  ernstige hinder te ervaren van het TT-Circuit. Op de tweede plaats wordt 
onverminderd de A28 genoemd, ondanks het deels gereedkomen van de 
geluidswal naast de A28. 
  
Ook geeft het rapport aan dat  de ervaren geluidhinder van de activiteiten op 
het TT-circuit veel groter dan op basis van geluid modellen verwacht kan 
worden. Dit heeft mogelijk te maken met het middelen van geluid niveaus in 
de tijd  en het jankkarakter van het geluid (hoogfrequent tonaal geluid). Het 
akoestisch model dat wordt gevoed door  metingen van de meetmast op het 
TT-circuit en waar de vergunning op gebaseerd is, is blijkbaar niet geschikt om 
de hinderbeleving in de omgeving weer te geven. 
 
Eigen waarneming 
De ervaren overlast in de wijk in het afgelopen jaar 2017 is door stichting 
geluidhinder Baggelhuizen bijgehouden: meer dan 90 van de ca 250 vergunde 



dagen is er geluidhinder geweest: dagen dat je met goed fatsoen niet 
aangenaam buiten kunt vertoeven. De meeste van deze dagen waren in het 
"raceseizoen" tussen eind maart en eind oktober: dit betekent  meer dan 40% 
van alle dagen in die periode. Dit geeft aan dat het geluidhinder probleem niet 
alleen veroorzaakt wordt door de grotere evenementen (die o.a. onder  de 
twaalfdagenregeling vallen) maar juist ook door verhuur van het circuit aan 
bedrijven, clubs en privé personen. Het is dus  geen 12-dagen- maar een 90-
dagenprobleem. 
 
Aangezien door geen van de  convenantpartners anders dan de gemeente 
Assen maatregelen tot vermindering van de geluidhinder zijn genomen was 
bovenstaand  resultaat ook te verwachten. Wij hebben als stichting binnen  het 
convenant over de jaren voorstellen van allerlei aard gedaan maar zonder 
resultaat. 
 
F1-discussie 
In dit verband is het tevens van belang de aandacht te vestigen op de 
discussie rond de eventuele komst van de Formule-1 autoraces. 
 
Deze autoraces zullen een grote extra lawaaioverlast met zich meebrengen, 
naar verwachting vele malen meer dan een evenement als de jaarlijkse TT.  
 
Het convenant laat nieuwe activiteiten op het Circuit wel toe, maar deze 
zouden gepaard moeten gaan met vermindering van de overlast.  
Dat betekent dat de komst van de F1 door concrete maatregelen dient te 
worden gecompenseerd. Met dat effect wordt vreemd genoeg tot nu toe geen 
rekening gehouden. 
 
Op zichzelf juichen wij het houden van evenementen die veel publiek 
aantrekken toe, dus zelfs de F1. Belastinggeld daarvoor is goed besteed, en 
het is goed voor de Asser economie. Maar voor de directe omgeving dient daar 
iets tegenover te staan. Ook de kwaliteit van de woonomgeving dient te 
worden gerespecteerd en dat kan niet zonder maatregelen. Daarvoor zijn 
onzerzijds diverse suggesties aangedragen, die weinig geld behoeven te kosten 
maar die tot nu toe niet de verdiende aandacht hebben gekregen.  
 
Maatregelen 
Gaarne zouden wij van de  Staten Fracties en gedeputeerden willen horen met 
welke concrete maatregelen zij de geluidhinder willen terug dringen en dat dan 
ook aangeven in de OMGEVINGSVISIE DRENTHE 2018.   
Wij zijn gaarne bereid om ons verhaal aan statenfracties en gedeputeerden  
verder toe te lichten.  
 
 
 
S. Engelsman (voorzitter)    A.J.M. den Teuling  (secretaris) 
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