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Locatie voor grotere evenementen in Noordoostpolder  
 

Het college van gemeente Noordoostpolder wil meer en grotere evenementen 

naar Noordoostpolder halen. Een belangrijke stap is de vaststelling van 

evenementen-, geluidbeleid en de keuze voor een evenementenlocatie. Deze 

stap is wat het college betreft dinsdag gezet. De raad bespreekt het 

evenementenbeleid, geluidbeleid en de locatiekeuze in april van dit jaar. 

 

Eén van de ambities in het collegeprogramma is het aantrekken van meer en grotere 

evenementen. Het college wil met nieuwe grote (meerdaagse) evenementen meer 

bezoekers uit de regio naar Noordoostpolder trekken en bestaande evenementen de 

ruimte geven om uit te breiden. Eén van de ideeën is het opzetten van een groene 

consumentenbeurs in het voorjaar. Voorbeeld van een bestaand evenement dat ruimte 

nodig heeft is Potato Europe. 

 

Een groot deel van de georganiseerde evenementen die nu al in de gemeente 

Noordoostpolder worden georganiseerd, wordt gehouden op De Deel, in het stadshart 

van Emmeloord. De Deel wordt naar verwachting de komende jaren voor een gedeelte 

bebouwd. Tijdens de verbouwing is geen ruimte op het plein, en na de verbouwing is het 

minder geschikt voor grote evenementen. Dit was voor het college reden om te zoeken 

naar een aanvullende evenementenlocatie.  

 

Zoektocht naar locatie 

In samenspraak met de gemeente, inwoners en organisatoren van evenementen zijn 

uitgangspunten geformuleerd waar een locatie aan moet voldoen. Belangrijke criteria 

waren: gelegen binnen een straal van 3 kilometer vanaf De Deel, een minimale omvang 

van 2,5 hectare en (minder belangrijk) in eigendom van de gemeente. De geselecteerde 

locaties zijn vervolgens aan de volgende uitgangspunten getoetst: ligging ten opzichte 

van het centrum, ligging ten opzichte van geluidgevoelige functies, bereikbaarheid 

bezoekers, ontsluiting toeleveranciers en hulpdiensten, afsluitbaarheid en aanwezigheid 

nutsvoorzieningen en vastgoed. Uit de toetsing van de geselecteerde locaties aan de 

uitgangspunten komt de locatie Marknesserweg/Kamperweg (nu al een tijdelijk 

evenemententerrein) als meest geschikt uit de bus.  

 

Als de raad akkoord gaat met het definitief maken van deze locatie, gaat de gemeente 

verder aan de slag. Er moeten bijvoorbeeld geluidsnormen komen, het bestemmingsplan 

moet worden aangepast, de verkeerssituatie moet worden bekeken enzovoorts. Bij deze 

verdere uitwerking worden de belanghebbenden, zoals omwonenden, betrokken.  
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