
Aan de leden van Provinciale Staten van  

de provincie Flevoland, 

Per adres de Griffie,  

Postbus 55, 

8200 AB Lelystad. 

 

Cc Wethouder Mevr. Korting van de gemeente Dronten 

 

Onderwerp: Geluidhinder langs de Biddingringweg ter hoogte van Dronten 

 

Dronten: 13 februari 2019 

Geachte leden van Provinciale Staten, 

De provincie heeft een plan gemaakt ter vermindering van de geluidhinder door verkeer op een 
aantal plaatsen op provinciale wegen.  Op een aantal plaatsen zijn verbeteringsmaatregelen in het 
vooruitzicht gesteld. Zo niet ter hoogte van de woonbebouwing van  Dronten langs de 
Biddingringweg. De bewoners van de onderhavige woningen zijn zeer teleurgesteld en hebben een 
zienswijze ingediend om op deze plek geluidswerend maatregelen uit te voeren. Het betreft het 
gedeelte tussen de rotonde aan de Wissel en de Dronterweg , of nog preciezer tussen de aansluiting 
van de Haringweg en de Dronterweg. 

Onze bezwaren richten zich er vooral op dat er geen geluidsmetingen zijn gedaan , maar dat er is uit 
gegaan vaan van de verkeersintensiteit. Met de cijfers van de verkeersintensiteit is gerommeld. Drie 
keer zijn ons andere cijfers voor gehouden. Daarom vertrouwen wij die cijfers niet. Het verkeer is de 
laatste jaren enorm geïntensiveerd. Overdag zijn er nauwelijks momenten dat er geen verkeer rijdt. 
Gedeputeerde Staten heeft onze zienswijze niet gehonoreerd. Een belangrijk argument zou zijn dat 
Provinciale Staten een gelimiteerd limiet beschikbaar heeft gesteld dat niet toelaat dat er extra 
geluidswerende maatregelen, zoals stiller asfalt wordt gebruikt. GS is ook niet voornemens om bij uw 
staten extra krediet aan te vragen blijkbaar. 

Onlangs werden wij, via de pers, op de hoogte gesteld van het feit dat in juni van 2019 het gedeelte 
van de Biddingringweg tussen de rotonde bij de Hanzeweg en de Elburgerweg behoorlijk ingrijpende 
onderhoudswerkzaamheden zullen worden uit gevoerd, compleet met de aanleg van een nieuwe 
asfalt laag. De bedoeling is om gewoon asfalt aan te leggen , wat veel geluidshinder zal opleveren. Nu 
er toch een nieuwe asfalt laag moet worden aangelegd is het toch vrij eenvoudig om het stukje 
tussen de Wissel en de Dronterweg te voorzien van stiller asfalt. 

Binnen afzienbare tijd komen er extra problemen bij. De Drontermeerdijk tussen Roggebot en de 
momenteel in aanleg zijnde nieuwe sluis zal worden opgehoogd ter voorkoming van wateroverlast 
als gevolg van de nieuwe bypass. Dat brengt met zich mee dat de weg gelegen op de 
Drontermeerdijk gedurende een heel jaar gesloten moet worden. Provincie, waterschap en 
gemeente zijn het daar over eens. Veel  verkeer tussen Kampen en Elburg en komend uit de richting 
Harderwijk maakt gebruik van deze verbinding. Sluiting van deze weg gedurende een jaar zal met 
zich mee brengen dat nagenoeg alle verkeer dan gebruik gaat maken van verbindingen via Dronten 



en vanaf de Hanzeweg via de Biddingringweg naar Elburg of het westen van het land zal rijden. Het 
zal vermoedelijk gaan om ruim 5.200 extra voertuigen per etmaal. Dat zal leiden tot zeer ernstige 
geluidsoverlast voor de bewoners van de aangelegen huizen. In totaliteit zullen dagelijks tussen de 
16.000 en 17.000 de Biddingringweg passeren. 

Wij doen daarom een klemmend beroep op U , leden van Provinciale Staten , om te bewerkstelligen 
dat bij de renovatie van de Biddingringweg het gedeelte tussen de aansluiting van der Haringweg tot 
de Dronterweg het geplande normale asfalt te vervangen door stiller asfalt en het daarvoor 
benodigde budget beschikbaar te stellen. 

Binnenkort maken wij ons op om nieuwe leden van Provinciale Staten te kiezen. U gaat binnenkort 
op verkiezingscampagne en stelt de inwoners in het vooruitzicht  dat u de komende 4 jaar de 
belangen van de inwoners van Flevoland zo goed mogelijk wilt gaan behartigen.  Wij hopen dat u het 
daarbij niet bij woorden laat , maar uw woorden om gaat zetten in daden. 

Als u daar behoefte aan heeft zijn wij graag bereid om deze brief nader mondeling aan u toe te 
lichten. Wij, dat zij een spontane werkgroep uit de bewoners.  

Met een vriendelijke groet 

 

 

namens de werkgroep 

 


