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Geachte Commissieleden,

1.Het bestemmingsplan is onvolledig.
In het bestemmingsplan ontbreken de gebieden Deventer Poort en de percelen aan de
Grefteberghoekweg.
De Crisis- en herstelwet is op het gehele gebied van toepassing om de bestemmingsplanprocedure te
versnellen. De ontbrekende delen blijven nu de bestemming “Buitengebied 1996” houden. Dat
bestemmingsplan is niet gedigitaliseerd en voldoet niet aan de wet. We hebben in onze zienswijze
aan u gevraagd om deze gebieden in het bestemmingsplan op te nemen. U bent wettelijk verplicht
om die gebieden te bestemmen (Wro art.3.1 en 3.1a). Het bestemmingsplan dient het hele gebied
Midden te omvatten.
2. Begrippenlijst
In artikel 1 worden begrippen gedefinieerd zoals Leisure en Evenement. De beschrijving van leisure
(art. 1.35) is schimmig. Vrijwel alle publieksactiviteiten zijn evenementen.
Bij evenementen (art 1.23) worden “grootschalige verkoopevenementen” uitgezonderd. Dan dient
“grootschalig verkoopevenement” in de begrippenlijst opgenomen te worden. Ook voor
evenementen uit de buitensporige categorie van de 12 evenementendagen gelden aparte regels.
Dan behoren die ook met een eenduidige naam in de begrippenlijst opgenomen te worden. De
teksten worden dan eenvoudiger en de bedoelingen duidelijker.
3. Evenementen
Race en drift activiteiten worden beperkt tot 400 uur. Bij een race-evenement wordt alleen de
werkelijke tijdsduur van een race geteld. Als er bij een race-evenement op een middag per race een
traject wordt afgelegd in 30 sec., en er gedurende 4 uur eens in de 2 minuten zo’n race wordt
afgewerkt, dan duurt het evenement 4 uur, maar de teller voor de hele middag staat op 1 uur racen.
Er kan dus op 400 dagdelen zo’n soort race-evenement plaats vinden, als het geluid maar binnen de
geluidscontour valt. Binnen de contour is het geluidsniveau hoger naarmate je dichter bij het
evenemententerrein komt.
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Dit geluid is onacceptabel voor de recreant die in de omgeving
wandelt of fietst en voor de omwonenden, maar vooral voor de
fauna. Het gebied binnen de contour wordt vrijwel onbruikbaar
voor de instandhouding van een diersoort met een
gehoorfunctie. De geluidscontour omvat ongeveer de helft van
de nieuwe natuur en een groot gedeelte van de Lonnekerberg
(zie ook infographic). De exorbitant grote geluidscontour is
onacceptabel in deze omgeving.

Er geen tijdlimiet voor de duur van een evenement gesteld. Er is geen sluitingstijd bestemd,
nachtrust voor de fauna en de omgeving is niet gereglementeerd.
4. Flora en fauna
Met betrekking tot de flora: op het evenemententerrein wordt het bos niet beschermd.
Uitgezonderd de kleine stukjes, gemarkeerd met Ecologische waarde, mag op het terrein bos gekapt
worden en ongelimiteerd asfalt aangelegd worden. Bij het berekenen van de geluidscontour is er
zelfs van uit gegaan dat dat gebeurt. Te gek voor woorden.
Tot slot vraag ik uw aandacht voor de vogels in de omgeving van het evenemententerrein tijdens een
evenement uit de buitensporige 12-dagen categorie. Dan ligt de geluidszone op 70dB over vrijwel het
gehele nieuwe natuurgebied en een zeer groot gedeelte van de Lonnekerberg. Binnen die zone is
het geluidsniveau uiteraard hoger naarmate je dichter bij het evenemententerrein komt. Het is dan
zelfs de vraag of de volksgezondheid met onbeschermde oren niet in gevaar gebracht wordt in de
openbare ruimte.
Het schema in punt 3.4.1 e van de regels laat dit genre evenementen toe in het broedseizoen. Dat is
gebaseerd op een rapport van Tauw dat beweert dat de vogelvoortplanting alleen gestoord wordt in
de zogenaamde vestigingsfase. Het rapport Tauw gaat uit van één vestigingsfase in het vroege begin
van het broedseizoen. De Veldleeuwerik heeft minstens twee en veelal drie broedsels nodig voor de
instandhouding van de populatie. Dat betekent twee of drie vestigingsfases achter elkaar. Dat wordt
door Tauw volledig genegeerd. Het is schandalig dat je een rapport met deze onverantwoorde
conclusies kunt kopen, maar het is nog schandaliger dat de gemeente zo’n rapport accepteert.
Ik heb met een paar voorbeelden aangegeven dat er zeer veel aan te merken is op het voorliggende
plan. We verzoeken u het bestemmingsplan in deze vorm niet in behandeling te nemen.

H.Wallinga
Stichting Lonneker land, vz
Email: h.wallinga@kpnmail.nl
Tel. :06 45550952
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Illustratie van slordige formulering
Begrippenlijst
Art. 1.35 Leisure
een permanente commerciële en/of openbare activiteit op of in een permanente voorziening met een
regionaal en/of bovenregionaal verzorgende functie ten behoeve van cultuur en ontspanning,
vrijetijdsbesteding en/of sport, al dan niet in combinatie met ondergeschikte horeca, met
uitzondering van:
- detailhandel;
- een bioscoop;
- een casino;
- een voorziening die gericht is op het gebruik van met verbrandingsmotoren aangedreven
voertuigen.
Is een bioscoop, casino of een voorziening een activiteit? En wanneer is de activiteit permanent?
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