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1 INLEIDING 

 
 

1.1 Aanleiding 
 

Het Eurocircuit heeft een lange geschiedenis. In 1971 werd het circuit geopend en was destijds 

het eerste speciaal voor de autosport rallycross gebouwde circuit ter wereld. In de loop der jaren 
is een situatie ontstaan waarbij het feitelijk gebruik van de planlocatie en hetgeen planologisch 

is vastgelegd, dan wel toegestaan niet meer met elkaar in overeenstemming zijn. Ook sluit het-
geen planologisch is toegestaan niet aan op de vigerende milieuvergunningen voor de planlocatie. 

 
De ligging van de planlocatie is hieronder in figuur 1 weergegeven: 

Figuur 1: Ligging planlocatie – bron PDOK luchtfoto 

 
Het gebruik van het Eurocircuit is juridisch-planologisch vastgelegd in een uitbreidingsplan in 

hoofdzaken uit 1964 en het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1977’. Dit bestemmingsplan stamt 
uit 1977 en daarin zijn geen restricties opgenomen over het aantal gebruiksuren van het circuit. 

Bovendien is er geen onderscheid gemaakt in terreingebruik. Overal worden de aangegeven spor-

ten en activiteiten op dit moment toegestaan. 
 

Het planologisch regelen van het (gewenste) gebruik van het Eurocircuit met aanvaardbare ka-
ders kent een lange voorgeschiedenis die nog niet is afgerond. Hierdoor is voor de gemeente 

Valkenswaard, alle belanghebbenden van het Eurocircuit, de omwonenden en omliggende be-
stemmingen (zoals het vakantiepark Kempervennen) en de aangrenzende gemeente Bergeijk 

sprake van een onduidelijke situatie. De gemeente Valkenswaard heeft besloten om een einde te 

maken aan deze onduidelijkheid en een nieuw bestemmingsplan voor het Eurocircuit op te stellen. 
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Op 23 mei 2017 heeft de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard een voorbereidingsbe-

sluit genomen met als doel om te voorkomen dat er activiteiten gaan plaatsvinden die in strijd 
zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.  

 
Het college van burgemeester en wethouders heeft tegelijkertijd een gebruiksprogramma vast-

gesteld, die als leidraad dient bij verdere planvorming en vergunningverlening. Aanvullend op dit 

gebruiksprogramma is op 16 augustus 2017 door het college een besluit genomen met betrekking 
tot de planologische verankering van het Eurocircuit. 

 
Vanwege de omvang van de activiteiten in het plangebied en de (mogelijke) gevolgen hiervan op 

de omgeving, is het op grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om een milieueffect-
rapportage gekoppeld aan de besluitvorming uit te voeren. 

 

1.2 Waarom een m.e.r. doorlopen 
 

Ter verduidelijk van deze notitie allereerst een tweetal afkortingen die veelvuldig gebruikt zullen 
worden. MER is het milieueffectrapport (het product) en m.e.r. is de milieueffectrapportage (het 

proces). 

 
In het Besluit milieueffectrapportage zijn in bijlage 1 onderdeel D activiteiten, plannen en beslui-

ten opgenomen, ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de artikelen 7.16 tot en met 
7.20 van de Wet milieubeheer van toepassing is. Voor de planlocatie is de activiteit D43 relevant. 

Het betreft de activiteit “De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen 

voor gemotoriseerde voertuigen” voor de gevallen: 
1 een openstelling van acht uren of meer per week of; 

2 een oppervlakte van 5 hectare of meer. 
 

Voor de planlocatie is op basis van bestaand feitelijk gebruik voor de inrichting van de rallycross 
sprake van een openstelling van gemiddeld meer dan acht uur per week. Voor het planologisch 

regelen van het Eurocircuit dient dan ook een plan-m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Voor 

de inrichting van de motorcross geldt een openstelling die net onder de drempelwaarde van 8 
uur of meer per werk valt. Omdat hiervoor niet valt uit te sluiten dat sprake is van belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu, wordt ook de inrichting van de motorcross meegenomen in de 
plan-m.e.r.-procedure. 

 

1.3 Doel Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is bedoeld om betrokken bestuursorganen en belangheb-
benden te informeren over de reikwijdte en het detailniveau van de op te stellen plan-MER. Daar-

naast heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau tot doel de betrokken wettelijke overlegpartners 
te raadplegen over de reikwijdte en het detailniveau van de op te stellen plan-MER 

 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de afbakening, het detailniveau en de methode 
van aanpak voor het MER. Hierbij wordt duidelijkheid geboden voor de volgende aspecten: 

 Referentiesituatie en alternatieven: welk gebied en welke activiteiten worden beschouwd? 

 Beoordelingskader: wat zijn de te onderzoeken milieuthema’s en aspecten? 

 Toetsingscriteria: op welke wijze worden de milieueffecten beoordeeld? 

 
De notitie ligt gedurende een periode van zes weken voor eenieder ter inzage, waarbij de moge-

lijkheid wordt geboden om een zienswijze in te dienen. Het bevoegd gezag neemt uiteindelijk 

een besluit over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, waarmee de reikwijdte en het detailniveau 
van het plan-MER zijn bepaald. 
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Om de activiteiten van het gebruiksprogramma mogelijk te maken zijn, behalve een nieuw be-

stemmingsplan, mogelijk ook verschillende vergunningen nodig zoals bijvoorbeeld een omge-
vingsvergunning voor de activiteit milieu. Voor deze vergunningen kan mogelijk ook een m.e.r.- 

beoordeling nodig zijn. Deze vergunningen maken geen onderdeel uit van deze notitie. De ge-
meente Valkenswaard heeft de keuze gemaakt om alleen voor het op te stellen bestemmingsplan 

een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) uit te voeren. 

 
1.4 Bevoegd gezag 

 
Het Eurocircuit bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Valkenswaard. De gemeente-

raad van Valkenswaard is dan ook bevoegd gezag als het gaat om de besluitvorming met betrek-
king tot het plan-MER. Aangezien in het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuit een nieuwe 

geluidzone wordt opgenomen die ook over het grondgebied van de gemeente Bergeijk komt te 

liggen, is de gemeenteraad van Bergeijk ook bevoegd gezag. De gemeenten Valkenswaard en  
Bergeijk worden beiden actief betrokken bij het opstellen van het plan-MER.  
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2 RELEVANT BELEID EN RELEVANTE NOTITIES EN AFSPRAKEN 
 

 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste relevante ruimtelijke beleidskaders voor het Eurocircuit 

weergegeven.  

 
2.1 Beleid 

 
2.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. Het 
Rijk zet in de SVIR uiteen welke nationale belangen het heeft in het ruimtelijke en mobiliteitsdo-

mein en welke instrumenten hiervoor worden ingezet. In de structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte formuleert het Rijk drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimte-

lijk-economische structuur van Nederland; 

 Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de 
gebruiker voorop staat; 

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke, natuurlijke en cultuur-

historische waarden behouden zijn. 

In de SVIR staat eveneens beschreven dat bij ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen de 
milieueffecten moeten worden afgewogen. Door een MER op te stellen worden de milieueffecten 

van het voorgenomen plan in de afweging van het bestemmingsplan genomen. 
 

2.1.2 Structuurvisie ruimtelijke ordening 
In de Structuurvisie ruimtelijke ordening (2010) geeft de provincie aan hoe zij omgaat met de 

ruimtelijke opgave voor de periode tot 2025, met een doorkijk naar 2040. De provincie Noord-

Brabant is een dynamische provincie. Deze dynamiek gaat gepaard met forse verandering in de 
Brabantse ruimte, zowel in het stedelijk als in het landelijk gebied. De zorg voor een groene 

schone leefomgeving is belangrijk voor een aantrekkelijk leef- en vestigingsklimaat. Dynamiek en 
karakteristiek moeten goed op elkaar worden afgestemd: de belangrijkste opgave voor Noord-

Brabant is om stad en land, het mozaïek van Brabant, op een duurzame wijze te ontwikkelen. 

Stad en land hebben elkaar nodig en versterken elkaar. Het landelijk gebied van de provincie en 
dus ook dat van Valkenswaard, is onderhevig aan twee ontwikkelingen. De eerste betreft de 

ontwikkeling van een gebiedseconomie met een verdergaande menging van functies en verbre-
ding van agrarische activiteiten met streekproducten, zorgverblijven, recreatief verblijf en land-

schapsbeheer. Een tweede ontwikkelingsrichting is een toenemende specialisatie met schaalver-

groting van de landbouw, onder andere bij intensieve veehouderij. De opgave is om de ontwik-
kelingen in het landelijke gebied zodanig vorm te geven dat er sprake is van een duurzaam en 

vitaal platteland. 
 

Op de visiekaart van de Structuurvisie is het Eurocircuit aangewezen als een 'Robuust water- en 
natuursysteem'. Voor deze gebieden geldt dat door middel van een samenhangende aanpak in 

water en natuur de landschappelijke en recreatieve kwaliteit in Noord-Brabant wordt versterkt.  

 
2.1.3 Verordening ruimte Noord-Brabant 
De Verordening ruimte Noord-Brabant is één van de uitvoeringsinstrumenten voor de provincie 
om haar doelen te bereiken. In de verordening heeft de provincie de kaderstellende elementen 

uit de Structuurvisie en ander provinciaal beleid vertaald in regels die van toepassing zijn op (de 

inhoud van) bestemmingsplannen. De verordening is een juridisch bindend instrument.  
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Het Eurocircuit is in de verordening grotendeels aangewezen als structuur ‘gemengd landelijk 

gebied’. De provincie beschouwd dit als een gebied waarbinnen een menging van functies aan-
wezig is. De mate van menging varieert daarbij van de gebieden waarbinnen meerdere functies 

in evenwicht met elkaar bestaan tot gebieden waar de land- en tuinbouw de dominante functie 
is. Binnen het gemengd landelijk gebied is multifunctioneel gebruik uitgangspunt. Uitzondering 

hierop zijn de primair agrarische gebieden, zoals door de gemeenten vastgelegd.  

 
Binnen het gemengd landelijk gebied is de ontwikkeling van woon-, recreatie- en werkfuncties 

mogelijk. Ontwikkelingen passen qua aard, schaal en functie in de omgeving en houden rekening 
met de omgevingskwaliteiten. 

 
De gronden ten noorden van het motorcrossterrein en het rallycrossterrein vallen binnen de 

structuren ‘groenblauwe mantel’ en ‘Natuur Netwerk Brabant’. 

 
2.1.4 Structuurvisie Valkenswaard 2012 
De Structuurvisie Valkenswaard 2012 kent twee doelen, namelijk enerzijds een ruimtelijk toet-
singskader en visie op hoofdlijnen voor de lange termijn (deel A). Anderzijds bevat de structuur-

visie een ruimtelijk-functioneel programma en uitvoeringsplan voor de korte (en middellange) 

termijn (deel B). De gemeente heeft de visie (deel A) opgesteld. Hiermee geeft ze richting aan 
de toekomst van Valkenswaard naar 2030. De wijze hoe daar ruimtelijk invulling aan is gegeven, 

staat beschreven in de verschillende thema’s zoals die volgen uit de toekomstvisie, namelijk be-
stuur, wonen, werken, vrije tijd en welzijn. Deze thema’s kunnen niet los van elkaar worden 

gezien. Immers, de ruimte is schaars en het is van belang rekening te houden met de verschillen 

tussen de verschillende gebieden.  
 

In de structuurvisie is aangegeven dat het Eurocircuit ruimte biedt voor een aantal zeer intensieve 
recreatievormen op het gebied van autosport, motorsport, fietscross en wielersport. De gemeente 

wil onderzoeken of dit terrein nader kan worden ontwikkeld, zowel in de breedte (aantal functies) 
als qua uitstraling (kwaliteit). 

 

2.2 Notities en afspraken 
 

2.2.1 Raadsopdracht Eurocircuit 
Op basis van de input van de fracties is op 25 april 2013 voor het Eurocircuit een raadsopdracht 

samengesteld. Hierbij geeft de raad het college opdracht om bij het opstellen van een bestem-

mingsplan voor het Eurocircuit een aantal aandachtspunten in acht te nemen. De raadsopdracht 
is in bijlage 1 opgenomen. 

 
2.2.2 Gebruiksprogramma Eurocircuit 
Het gebruiksprogramma zoals vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Valkenswaard op 23 mei 2017 en bevestigd op 16 augustus 2017 (zie bijlage 2 en 

3). Het gebruiksprogramma is een opsomming van eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden 

die als leidraad dient bij verdere planvorming en vergunningverlening. Deze lijst is niet alles om-
vattend, maar bestaat uit onderwerpen, waar uit de (recente) voorgeschiedenis van het Eurocir-

cuit is gebleken dat nadrukkelijke visie van de gemeente gewenst is. 
 

Gebruiksprogramma: 

 Sportief/recreatief gebruik: Mogelijk maken/houden van rally- en motorcrossactiviteiten tot 

max. 8 uur per week (tot een maximum van 7 uur, 59 minuten en 59 seconden) per inrichting. 
Er zijn 2 inrichtingen, waarvoor dit aantal uur ieder afzonderlijk geldt: de rallycrossbaan en 

de motorcrossbaan. 
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 Gebruikstijden: In overleg met gebruikers en omwonenden bepalen van tijdvak of tijdvakken 

per week van het sportief/recreatief gebruik op het Eurocircuit plaats mag vinden. Dit om 

geluids- en stankoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken en het vergunde 
gebruik handhaafbaar te maken. 

 Sportief/recreatief gebruik: Mogelijk maken/houden en expliciet benoemen dat (rally- en mo-

torcross)activiteiten met voertuigen zonder verbrandingsmotoren onbeperkt (bv. in het tijd-
vak 8.00-20.00 uur) mogelijk zijn. 

 Sportief/recreatief gebruik: Maximaal 3 weekenden per kalenderjaar per inrichting (aanvul-

lend op de bovenstaande max. 8 uur per week per inrichting) bestemmingsevenementen 

(sport gerelateerde lawaaimakers, dus géén concerten/festivals) worden georgansieerd, 
waarbij de maximale geluidbelasting nadrukkelijk is vastgelegd (en meetbaar en handhaaf-

baar is). De PreProloog Dakar is daarbij één bestemmingsevenement van beide verenigingen, 
omdat ze van beide inrichtingen gebruik maken. 

 Commercieel/educatief gebruik (Dit is al (deels) feitelijk bestaand gebruik, maar planologisch 
nog niet toegestaan): Mogelijk maken/houden van educatief/commercieel gebruik t.b.v. ac-
tiviteiten die gerelateerd zijn aan de rijvaardigheid voor het rijden op de openbare weg (met 

auto’s, motoren, brommers en fietsen), mits deze qua geluidbelasting in sterke mate verge-

lijkbaar is met gebruik van een auto op een openbare weg (bv. in het tijdvak 8.00-20.00 uur). 

 Commercieel/innovatief gebruik: Testlocatie voor voertuigen zonder verbrandingsmotoren 
onbeperkt (bv. in het tijdvak 8.00-20.00 uur) mogelijk maken en expliciet benoemen. 

 Overnachtingen (Dit is al (deels) feitelijk bestaand gebruik, maar planologisch nog niet toe-
gestaan): 
 bij sportevenementen- en –wedstrijden worden kampeermiddelen voor deelnemers, 

vrijwilligers en bezoekers toegestaan voor maximaal 3x per jaar per inrichting, mits een 

ontheffing van de APV verleend is. Structureel overnachten is niet toegestaan. Daarvoor 
kan men gebruik maken van de accommodaties in de omgeving. 

 Door vrijwilligers (anders dan bij bovenstaande sportevenementen en –wedstrijden, 2 
dagen voor en 2 dagen na de sportevenementen) is niet toegestaan. Daarvoor kan men 

gebruik maken van de accommodaties in de omgeving. 

 Ontsluiting: Verbetering van de entree en de ontsluiting zijn onderdeel van de onderhandeling 
rondom de realisering van de Westparallel N69 en zullen na het onherroepelijk worden van 

het PIP N69 in overleg met gebruikers voortvarend ter hand worden genomen. 

 Parkeren: Voor het parkeren wordt extra ruimte gereserveerd in de ‘reststrook’ tussen de 

Westparallel N69 en het Eurocircuit. Dit betreft allen parkeren t.b.v. de sportevenementen 
die toegestaan zijn. 

Een voorstel voor parkeren op de vuilstort zoals de raad heeft aangegeven is door de raad 
zelf in de (financiële) Nota kaders bijgesteld naar een bredere opgave, maar niet op de vuil-

stort. Het parkeren op de vuilstort is in dat besluit teruggetrokken. 
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3 EUROCIRCUIT EN OMGEVING 

 
 

3.1 Situering Eurocircuit 
 

Het Eurocircuit is gelegen aan de westzijde van de gemeente Valkenswaard, grenzend aan de 

gemeente Bergeijk. 
 

Het Eurogebied wordt globaal begrensd door:  

 Noordzijde: de doorgaande Monseigneur Smetsstraat; 

 Oostzijde: verschillende agrarische percelen; 

 Zuidzijde: Victoriedijk en achterliggend bosgebied; 

 Westzijde: Kempervennendreef en het daar aanliggende indoor skicentrum en recrea-
tie/vakantiepark. 

  
3.2 Studiegebied 

 

Het studiegebied betreft de direct omgeving van het Eurocircuit. Hieronder vallen ook de gronden 
van de gemeente Bergeijk.  

  
Het Eurocircuit is gelegen in de nabijheid van verschillende kernen, waarvan Valkenswaard, Dom-

melen en Westerhoven het meest nabij gelegen zijn. Aan de zuidwestzijde van de kern Valkens-

waard is het voornemen om een woningbouwlocatie voor ongeveer 300 woningen te realiseren. 
Deze woningen zijn juridisch-planologisch mogelijk gemaakt middels het bestemmingsplan ‘Lage 

Heide wonen’ en deels in verkoop en deels in aanbouw. 
 

Naast de bestaande woongebieden is ten zuidwesten van het Eurocircuit het recreatiepark De 
Kempervennen gelegen. Een globale ligging van het studiegebied is weergegeven in figuur 2 (zie 

paragraaf 4.2.2). 

 
3.3 Activiteiten Eurocircuit 

 
De gronden van het Eurocircuit zijn in eigendom van de gemeente Valkenswaard. De gemeente 

verhuurt deze gronden aan de gebruikers van het Eurocircuit.  

 
Op dit moment situatie zijn verschillende actieve verenigingen die gebruik maken van het Euro-

circuit, te weten: 

 Nederlandse Rallycrossvereniging; 

 Motorsport Stichting Valkenswaard; 

 Toer- en Wielerclub De Kempen; 

 Fietscrossclub Lion d’Or; 

 Politiehondenvereniging De Verdediger.  
 

Daarnaast maakt het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuit ook outdoor activiteiten mo-
gelijk.  

 

De Nederlandse Rallycrossvereniging en de Motorsport Stichting Valkenswaard zijn voor wat be-
treft de m.e.r. het meest relevant, omdat voor deze verenigingen sprake is van mogelijk belang-

rijke nadelige gevolgen voor het milieu. De overige verenigingen zijn van ondergeschikt belang 
en worden om die reden niet meegenomen in de verdere procedure.  
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Hierna is een omschrijving van de aard van de activiteiten opgenomen van zowel de Nederlandse 

Rallycrossvereniging als de Motorsport Stichting Valkenswaard.  
 

Nederlandse Rallycrossvereniging (NRV) 
De NRV is samen met de Motorsport Stichting Valkenswaard gebruiker van het eerste uur. Op 

het terrein van de NRV is een ruim 1.000 m lang en minimaal 10 m breed autoparcours aanwezig. 

Dit parcours is voor 60% geasfalteerd en de overige 40% is voorzien van een leem- en gravellaag. 
Op het binnenterrein van het parcours zijn verschillende faciliteiten, waaronder de wedstrijdtoren, 

een kantoor, een hefbrug/weegbrug, het medisch centrum, het perscentrum, de wasplaats, dou-
ches en toiletten en een kantine aanwezig. Volgens de huidige milieuvergunning is het niet toe-

gestaan om na 20:00 uur met crossauto's op het parcours te rijden. Daarnaast mag het terrein, 
met uitzondering van 3 weekenden per jaar (voor wedstrijden of voorbereidingen daarop), tot 

maximaal 8 uur per week (tot een maximum van 7 uur, 59 minuten en 59 seconden) worden 

gebruikt voor rallycrossactiviteiten. 
 

Motorsport Stichting Valkenswaard (MSV) 
Op het terrein van de MSV is motorparcours, met springbulten, aanwezig met een lengte van 

ongeveer 2 kilometer en een minimale breedte van 8 meter. Dit parcours is volledig onverhard. 

Voor het overige zijn er op het terrein van de MSV verschillende faciliteiten aanwezig, waaronder 
een keuringsruimte, een omroeptoren, een jurygebouw, een loopbrug, kassa en toiletten. Net als 

op het terrein van de NRV is het bij de MSV, volgens de huidige milieuvergunning, ook niet 
toegestaan om na 20:00 uur met motoren op het parcours te rijden. Daarnaast mag ook dit 

terrein, met uitzondering van 3 weekenden per jaar (voor wedstrijden of voorbereidingen 

daarop), tot maximaal 8 uur per week (tot een maximum van 7 uur, 59 minuten en 59 seconden) 
worden gebruikt voor motorcrossactiviteiten. 
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4 TE ONDERZOEKEN SITUATIES 

 
 

4.1 Referentiesituatie 
 

Op het Eurocircuit zijn twee milieuvergunningplichtige inrichtingen aanwezig; te weten een rally-

crossbaan en de motorcrossbaan. De referentiesituatie (‘nul’-situatie) betreft de vergunde situatie 
op basis van deze milieuvergunningen (oprichtingsvergunning). De beide milieuvergunningen da-

teren van september 1993. Tevens is voor de rallycross in 1999 een veranderingsvergunning Wet 
milieubeheer verleend. In de Wm-vergunning uit 1993 zijn geen geluidvoorschriften opgenomen 

die de geluidniveaus ter hoogte van woningen limiteren tijdens circuitgebruik in de dagperiode. 
 

In de beide milieuvergunningen is aangegeven dat het gebruik per inrichting is toegestaan voor 

minder dan 8 uur per week, met uitzondering van 3 weekeinden (voor wedstrijden) per inrichting 
per jaar. Dit wordt in het MER als referentiesituatie aangehouden.  

 
Op het Eurocircuit vindt naast rally- en motorcross ook andere recreatieve activiteiten plaats (zie 

paragraaf 3.3). 

 
4.2 Alternatieve situaties 

 
Voorgesteld wordt om een drietal alternatieven af te wegen:  

1. Het gebruik op basis van het feitelijk gebruik van de afgelopen 10 jaar. 

2. Het gebruik van het terrein op basis van de mogelijkheden binnen de zone van rechtswege. 
3. Het meest milieuvriendelijke alternatief. 

 
4.2.1 Feitelijk gebruik  
In het kader van het verkrijgen van inzicht in het feitelijk gebruik is door de Stichting Exploitatie 
Eurocircuit het gebruik van het rallycrossterrein in de afgelopen 10 jaar inzichtelijk gemaakt. 

Daarbij baseren we ons op de bijlage 4 behorende bij het collegebesluit van 16 augustus 2017, 

met kenmerk 271082/271108. Het wensenpakket dat hierbij is aangegeven, maakt geen onder-
deel uit van het feitelijk gebruik. 

 
Voor het motorcrossterrein is geen overzicht van de activiteiten van de laatste jaren beschikbaar. 

Dit dient nog in kaart te worden gebracht. Er wordt vanuit gegaan dat de gemeente dit aanlevert.  

 
4.2.2 Zone van rechtswege  
Het gebruik van het Eurocircuit is juridisch-planologisch vastgelegd in een uitbreidingsplan in 
hoofdzaken uit 1964 en het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1977’. Dit bestemmingsplan stamt 

uit 1977 en daarin zijn geen restricties opgenomen over het aantal gebruiksuren van het circuit. 
Bovendien is er geen onderscheid gemaakt in terreingebruik. Overal worden de aangegeven spor-

ten en activiteiten op dit moment toegestaan. 

 
Op 1 juli 1993 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Omdat het vigerende bestemmingsplan ‘grote 

lawaaimakers’ ter plaatse van het Eurocircuit niet expliciet uitsloot, was (en is) er formeel sprake 
van een gezoneerd industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder. Daardoor is op 1 juli 1993 

van rechtswege een geluidszonering ontstaan, die gebaseerd is op het op die datum bestaande 

gebruik van beide inrichtingen samen (zie figuur 2). 
 

Door het DGMR is in 1985 onderzoek gedaan naar de 50 dB(A)-geluidcontouren. Deze contouren 
worden beschouwd als de zone van rechtswege. De volgende figuur geeft de door DGMR bere-

kende 50 dB(A)-contour weer.  
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Figuur 2: Berekende 50 dB(A)-contour door DGMR (1985). 
 

Hoewel de feitelijke geluidszone een (veel) kleinere omvang heeft dan de geluidzone van rechts-
wege wordt in dit scenario voorgesteld om de activiteiten en de intensiteiten zodanig toe te laten 

nemen dat de totale geluidzone van rechtswege wordt opgevuld, maar niet wordt overschreden. 
In deze variant wordt de ruimte voor ontwikkelingen (binnen de zone van rechtswege) onder-

zocht. Er wordt uitgegaan van een maximale contour inclusief verbrandingsmotoren.  

 
4.2.3 Meest milieuvriendelijk alternatief 
Voor dit scenario wordt uitgegaan dat op het Eurocircuit geen gebruik meer wordt gemaakt van 
crossvoertuigen die voorzien zijn van verbrandingsmotoren, maar enkel elektrisch worden aan-

gedreven.  
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5 BEOORDELINGSCRITERIA 

 
 

5.1 Beoordelingsthema’s  
 

In het plan-m.e.r. Eurocircuit worden verschillende milieuaspecten inzichtelijk gemaakt voor di-

verse thema’s. In de volgende tabel zijn de relevante milieuaspecten voor de verdere procedure 
uiteengezet.  

 
Thema Milieuaspect Beoordelingscriterium 

Woon- en leefklimaat  Geluidhinder Gevolgen van de geluidbelasting op de omgeving (omwonen-
den en vakantiewoningen De Kempervennen) 

  Gevolgen van de geluidbelasting vanwege verkeersaantrek-
kende werking (gebruikers en bezoekers) 

 Luchtkwaliteit Invloed op luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) 
en fijnstof (PM10 en PM2,5) 

 Externe veiligheid Invloed op het groepsrisico van omliggende risicobronnen 

 Geurhinder Gevolgen van de geurhinder op de omgeving 

 Stofhinder  Gevolgen van de stofhinder op de omgeving 

Mobiliteit  Verkeer Gevolgen voor de verkeersaantrekkende werking en verkeers-
afwikkeling (gebruikers en bezoekers) 

 Parkeren Invloed op parkeerbalans 

Natuur Soortenbescherming Invloed op de beschermde flora en fauna 

 Gebiedsbescherming  Invloed op het Nationaal Natuurnetwerk (NNN) 

  Invloed op Natura 2000-gebieden 

Water Waterkwaliteit Invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater  

 Oppervlaktewater   Invloed op het waterpeil  

 Geohydrologie  Invloed op de mate van infiltratie, het grondwaterpeil en  on-
dergrondse waterstromen 

Bodem Bodemkwaliteit Invloed op de bodemkwaliteit 

 Aardkundige waarden Invloed op de aardkundige waarden (monumenten) 

Archeologie en   
cultuurhistorie 

Archeologische waarden Aantasting van gebieden met enige archeologische verwach-
tingswaarde 

 Cultuurhistorische waarden Aantasting van waardevolle cultuurhistorische elementen, lij-
nen, gebieden of gebouwen 

 
Waar mogelijk worden de effecten kwantitatief inzichtelijk gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld door 

het berekenen van de effecten middels rekenmodellen. In het geval de kwantitatieve benadering 

niet mogelijk is worden de effecten kwalitatief beschreven.  
 

5.2 Wijze van beoordelen  
 

De effecten van de drie alternatieven ten opzichte van de referentiesituatie worden beschreven 

en beoordeeld. Daarbij worden niet alleen de negatieve effecten inzichtelijk gemaakt, maar ook 
de positieve effecten worden beschreven. Naast de effectbeschrijving wordt ook nagegaan of de 

effecten van tijdelijke of permanente aard zijn of deze omkeerbaar zijn.  
 

  



 
 
 

 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau  20170640 
Eurocircuit Valkenswaard   januari 2018 
  blad 13 
 
 

 

Per aspect worden bij de plan-m.e.r. de effecten beoordeeld op basis van de volgende beoorde-

lingsschaal:  
 

Kwaliteit Omschrijving 

++ Sterke verbetering / groot positief effect 

+ Verbetering / positief effect  

0 Nagenoeg geen effect / verschil  

- Verslechtering / negatief effect  

- - Sterke verslechtering / negatief effect  
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6 PROCEDURES EN BESLUITVORMING 

 
 

Voor het Eurocircuit wordt een bestemmingsplan opgesteld. In het kader van dit bestemmings-
plan wordt een plan-m.e.r.-procedure doorlopen. Op de plan-m.e.r.-procedure is de uitgebreide 

procedure van toepassing (paragraaf 7.4 Wet milieubeheer). Omdat de plan-m.e.r. gekoppeld is 

aan het bestemmingsplan is de gemeenteraad van Valkenswaard het bevoegd gezag. Voor het 
grondgebied van Bergeijk, waar een deel van de op te nemen geluidszone ligt, wordt hetzelfde 

bestemmingsplan in procedure gebracht. Ook de gemeente Bergeijk is derhalve bevoegd gezag. 
 

De gemeente Valkenswaard raadpleegt de wettelijke adviseurs en de betrokken bestuursorganen. 
Tegelijkertijd zal openbaar kennisgegeven worden van het voornemen een plan-MER op te stellen 

voor het Eurocircuit. Deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt tegelijkertijd met het voor-

ontwerpbestemmingsplan voor het Eurocircuit ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan door 
eenieder zienswijzen hierover ingediend worden. De zienswijzen kunnen ingediend worden bij: 

 
Gemeente Valkenswaard 

t.a.v. Cees Ortelee 

Postbus 10.100 
5550 GA  Valkenswaard 

 
Vervolgens wordt een MER opgesteld. De MER gaat tegelijkertijd met ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage.  
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f^aST] X] WTc e^^a^]cfTa_ eP] WTc QTbcT\\X]Vb_[P]' =Tc ]XTc dXcb_aTZT] eP] ST eXbXT [TXSc 
c^c eTacaPVX]V X] ST _[P]]X]V eP] cTaX]iPVT[TVVX]V eP] WTc e^^a^]cfTa_ QTbcT\\X]Vb_[P] 

QdXcT]VTQXTS'

=Tc ]XTc dXcb_aTZT] T] dXcSaPVT] eP] ST eXbXT WTTUc ]P\T[XYZ P[b Va^^cbcT PUQaTdZaXbXR^ SPc 
VTSdaT]ST WTc QTbcT\\X]Vb_[P]& T] eTaVd]]X]VT]caPYTRc cTVT]bcT[[X]VT] cdbbT] ST SXeTabT 

bcPZTW^[STab "VTQadXZTab% QT[P]VWTQQT]ST]% ^\f^]T]ST] l] VT\TT]cT# f^aST] eTaVa^^c 
\Tc TbRP[PcXT X] ST e^a\ eP] aTRWcbiPZT] c^c VTe^[V' 9TiT cTVT]bcT[[X]VT] T] ^]adbc 
f^aST] eTabcTaZc S^^a QTaXRWcT] X] ST \TSXP% fPPaQXY TT] TT]iXYSXV QTT[S \'Q'c' PUb_aPZT] 

T] aTVT[b ^eTa VTQadXZ f^aSc VTbRWT_c "Qe' QTaXRWc :9 S'S' *) \TX +)*03  B^c^aR[dQ dXc 
JP[ZT]bfPPaS f^aSc \TbY^ZZT eP] P[[T aTVT[cYTb % iXT QXY[PVT#'

$ 9Xc PSeXTb QTcaTUc WTc VTQadXZ eP] ST QTXST Ra^bbeTaT]XVX]VT] T] ]XTc SPc eP] ST P]STaT eTaT]XVX]VT] ^_ WTc 
:da^RXaRdXc' 9TiT bcPP] ]XTc cTa SXbRdbbXT X] aT[PcXT \Tc ST ^\f^]T]ST]' 9PPa fPPa ^eTa WTc !:da^RXaRdXc! 
VTb_a^ZT] f^aSc% VPPc WTc Sdb ^\ ST \^c^aRa^bb& T] aP[[hRa^bbeTaT]XVX]V'

(! 7I?FC=BMCHA ;>OC?L

9T X]cTa_aTcPcXT eP] ST QTbcPP]ST YdaXSXbRWT bXcdPcXT% fPc fT[ \PV T] ZP] ^_ WTc 
:da^RXaRdXc S^^a ST VTQadXZTab% ^\f^]T]ST] T] <a^T] T] =TT\% [XVc eTa dXcTT]' :T] 

e^^aQTT[S WXTaeP] Xb ST ^_T]bcT[[X]V eP] \Pg' 1 dda eP] WTc cTaaTX]3 S^^a ^\f^]T]ST] 

f^aSc SXc dXcVT[TVS P[b iXY]ST SPc ST _^^ac(WTZ ^_T] Xb% cTafXY[ ST VTQadXZTab SXc dXc[TVVT] 

P[b WTc SPPSfTaZT[XYZT VTQadXZ eP] ST QPP] \Tc TT] Ra^bb\^c^a(Pdc^' 9Xc Xb ll] eP] ST 

XcT\b SXT P[ VTadX\T cXYS c^c eTT[ WP]SWPeX]VbeTai^TZT] T] Z[PRWcT] ^eTa fPc ]XTc i^d 

\^VT] "T] SPPa\TT c^c TT] U^abT P\QcT[XYZT QT[PbcX]V# [TXST]' >] WTc QT[P]V eP] P[[T 

_PacXYT] QaT]Vc WTc ePbcbcT[[T] eP] TT] ]XTdf VTPRcdP[XbTTaS QTbcT\\X]Vb_[P] T] 

^\VTeX]VbeTaVd]]X]VT] TT] TX]ST PP] SXeTabT X]cTa_aTcPcXT\^VT[XYZWTST] T] ZP] ST 

WP]SWPPUQPPaWTXS bcTaZ f^aST] eTaVa^^c' =Tc Xb SP] ^^Z iPPZ ^\ i'b'\' QTbcT\\X]Vb_[P] 

T] eTaVd]]X]VT] cT PRcdP[XbTaT]' GcPac_d]c SPPae^^a Xb TT] WT[STaT eXbXT eP]dXc ST 

VT\TT]cT ^_ WTc VTfT]bcT  R^]bTaeTaT]S  VTQadXZ'
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.A: 
9Xc PSeXTb QTePc TT] VTQadXZb_a^VaP\\P% fT[ZT QXY TT] XTSTa STiT VTeaPPVST SdXST[XYZWTXS 

^eTa ST ZPSTab T] dXcVP]Vb_d]cT] fPPaQX]]T] ST PRcXeXcTXcT] ^_ WTc :da^RXaRdXc ]d T] X] ST 

c^TZ^\bc _[PPcb Zd]]T] "Q[XYeT]# eX]ST]% eTabRWPUc' =XTa\TT f^aSc SdXST[XYZ fPc ST 

aP]Se^^afPPaST] T] dXcVP]Vb_d]cT] e^^a WTc VTQadXZ eP] ST X]aXRWcX]VT] iXY]' 9Xc SXT]c 
SPPaQXY P[b QPbXb e^^a ST _[P]^[^VXbRWT T] YdaXSXbRWT X]bcad\T]cT] ^\ WTc VTQadXZ cT 

aTVd[TaT] "^U SPc ]d _dQ[XTZaTRWcT[XYZ ^U _aXePPcaTRWcT[XYZ f^aSc VTaTVT[S#'

0;D;7

D]STabcPP]S TT] ^_b^\\X]V eP] TXbT]% dXcVP]Vb_d]cT] T] aP]Se^^afPPaST]% fT[ZT ]P 

P\QcT[XYZT T] QTbcdda[XYZT PUbcT\\X]V% P[b [TXSaPPS VTWP]cTTaS SXT]c cT f^aST] X] WTc 
eTae^[VcaPYTRc QXY WTc ^_bcT[[T] eP] WTc QTbcT\\X]Vb_[P] T] ^\VTeX]VbeTaVd]]X]VT]' 9TiT 

_d]cT] QTcaTUUT] TT] VTQadXZb_a^VaP\\P% fPPadXc ST eXbXT eP] ST VT\TT]cT JP[ZT]bfPPaS 

c'Q'e' R^]bTaeTaT] eP] WTc WdXSXVT VTQadXZ Q[XYZc' 9TiT [XYbc Xb ]XTc P[[Tb ^\ePccT]S% \PPa 
QTbcPPc T]ZT[ dXc ^]STafTa_T]% fPPa dXc ST "aTRT]cT# e^^aVTbRWXTST]Xb Xb VTQ[TZT] SPc 
]PSadZZT[XYZT eXbXT eP]dXc ST VT\TT]cT VTfT]bc Xb' 9TiT eXbXT Xb TT] ]PSTaT dXcfTaZX]V% 
b_TRXUXTZ VTaXRWc ^_ ST "\^c^a& T] aP[[hRa^bb#PRcXeXcTXcT] ^_ WTc :da^RXaRdXc% eP]3

ST c^TZ^\bceXbXT +),)3 X'W'Z'e' adX\cT e^^a X]]^ePcXTb% [TXbdaT T] b^RXP[T R^WTbXT4 
ST eXbXT eP] 9T <a^^cT =TXST3 >] ST eXbXT eP] 9T <a^^cT =TXST f^aSc X]VTiTc ^_ TT] 

SddaiP\T caP]bU^a\PcXT eP] WTc :da^RXaRdXc PXb ^]STaSTT[ eP] ST VTQadXZbX]cT]bXTeT 

T] [TeT]SXVT [TXbdaTi^]T4
@PSTa]^cP ^]cfXZZT[X]V LdXSi^]T T] :da^RXaRdXc3 7PbXb WXTae^^a Xb ST aPPSb^_SaPRWc 
S'S' +. P_aX[ +)*,% fPPaX] TT] PP]cP[ aXRWcX]VVTeT]ST ZPSTab iXY] ePbcVT[TVS e^^a 
ST ^]cfXZZT[X]V eP] WTc :da^RXaRdXc "iXT QXY[PVT#' D]STabcPP]ST , ZPSTab iXY] X] SXc 
VTQadXZb_a^VaP\\P ]PSTa dXcVTfTaZc3

A  (35;;;E77C 7@ A@67CDE7F@ 67 H7@D7@ G3@ 67 :F;6;97 974CF;=7CD  

A  1AC9 GAAC 77@ G7C47E7C;@9 G3@ 7@EC77! A@ED;F;E;@9 7@ 47C7;=433C:7;6  

A  1AC9 GAAC 77@ DECF5EFC7;7 B3C=77CGAACI;7@;@9 @34;< :7E 'FCA5;C5F;E 

<TQadXZb_a^VaP\\P3
& G_^acXTU(aTRaTPcXTU VTQadXZ3 B^VT[XYZ \PZT](W^dST] eP] aP[[h& T] 

\^c^aRa^bbPRcXeXcTXcT] c^c \Pg' 1 dda _Ta fTTZ "c^c TT] \PgX\d\ eP] 0 dda%
.2 \X]dcT] T] .2 bTR^]ST]# _Ta X]aXRWcX]V' :a iXY] + X]aXRWcX]VT]% fPPae^^a SXc 
PP]cP[ dda XTSTa PUi^]STa[XYZ VT[Sc3 ST aP[[hRa^bbQPP] T] ST \^c^aRa^bbQPP]4

& <TQadXZbcXYST]3 >] ^eTa[TV \Tc VTQadXZTab T] ^\f^]T]ST] QT_P[T] eP] cXYSePZ 

^U cXYSePZZT] _Ta fTTZ eP] WTc b_^acXTU(aTRaTPcXTU VTQadXZ ^_ WTc :da^RXaRdXc 
_[PPcb \PV eX]ST]' 9Xc ^\ VT[dXSb& T] bcP]Z^eTa[Pbc e^^a ^\f^]T]ST] i^eTT[ 
\^VT[XYZ cT QT_TaZT] T] WTc eTaVd]ST VTQadXZ WP]SWPPUQPPa cT \PZT]4 
G_^acXTU(aTRaTPcXTU VTQadXZ3 B^VT[XYZ \PZT](W^dST] T] Tg_[XRXTc QT]^T\T] SPc 
"aP[[h& T] \^c^aRa^bb#PRcXeXcTXcT] \Tc e^TacdXVT] i^]STa eTaQaP]SX]Vb\^c^aT] 

^]QT_TaZc "Qe' X] WTc cXYSePZ 1'))&+)')) dda# \^VT[XYZ iXY]4
G_^acXTU(aTRaTPcXTU VTQadXZ3 BPgX\PP[ , fTTZT]ST] _Ta ZP[T]STaYPPa _Ta 
X]aXRWcX]V "PP]ed[[T]S ^_ ST Q^eT]bcPP]ST \Pg' 1 dda _Ta fTTZ _Ta X]aXRWcX]V# 
QTbcT\\X]VbTeT]T\T]cT] "b_^ac VTaT[PcTTaST [PfPPX\PZTab% Sdb Vll] 

R^]RTacT](UTbcXeP[b# f^aST] VT^aVP]XbTTaS% fPPaQXY ST \PgX\P[T 

VT[dXSQT[PbcX]V ]PSadZZT[XYZ Xb ePbcVT[TVS "T] \TTcQPPa T] WP]SWPPUQPPa Xb#'
9T EaTEa^[^^V 9PZPa Xb SPPaQXY ll] QTbcT\\X]VbTeT]T\T]c eP] QTXST 

eTaT]XVX]VT]% ^\SPc iT eP] QTXST X]aXRWcX]VT] VTQadXZ \PZT]'
& 8^\\TaRXTT[(TSdRPcXTU VTQadXZ "9MM' Xb P[ "STT[b# UTXcT[XYZ QTbcPP]S VTQadXZ% 

\PPa _[P]^[^VXbRW ]^V ]XTc c^TVTbcPP]#3 B^VT[XYZ \PZT](W^dST] eP] 

TSdRPcXTU(R^\\TaRXTT[ VTQadXZ c'Q'e' PRcXeXcTXcT] SXT VTaT[PcTTaS iXY] PP] ST 

aXYePPaSXVWTXS e^^a WTc aXYST] ^_ ST ^_T]QPaT fTV "\Tc Pdc^!b% \^c^aT]% 
Qa^\\Tab T] UXTcbT]#% \Xcb STiT `dP VT[dXSbQT[PbcX]V X] bcTaZT \PcT

%
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eTaVT[XYZQPPa Xb \Tc VTQadXZ eP] TT] Pdc^ ^_ TT] ^_T]QPaT fTV "Qe' X] WTc 
cXYSePZ 1'))&+)')) dda#4
8^\\TaRXTT[(X]]^ePcXTU VTQadXZ3 HTbc[^RPcXT e^^a e^TacdXVT] i^]STa 
eTaQaP]SX]Vb\^c^aT] ^]QT_TaZc "Qe' X] WTc cXYSePZ 1'))&+)')) dda# \^VT[XYZ 

\PZT] T] Tg_[XRXTc QT]^T\T]4
:SdRPcXTU VTQadXZ3 J^^a[XRWcX]V T] TSdRPcXT e^^a bRW^[T] \'Q'c' 
eTaZTTabeTX[XVWTXS "QXYe^^aQTT[S e^^a[XRWcX]V \'Q'c' S^ST W^TZ# \^VT[XYZ \PZT] 

T] Tg_[XRXTc QT]^T\T]'
DeTa]PRWcX]VT] "!9Xc Xb P[ "STT[b# UTXcT[XYZ QTbcPP]S VTQadXZ% \PPa _[P]^[^VXbRW 

]^V ]XTc c^TVTbcPP]% iXT QXY[PVT e^^a \TTa PRWcTaVa^]S#3
p QXY b_^acTeT]T\T]cT] T] &fTSbcaXYST] f^aST] X] ZP\_TTa\XSST[T] e^^a 

STT[]T\Tab% eaXYfX[[XVTab T] QTi^TZTab c^TVTbcPP] e^^a \PgX\PP[ ,g _Ta 
YPPa _Ta X]aXRWcX]V% \Xcb TT] ^]cWTUUX]V eP] ST 6EJ eTa[TT]S Xb' GcadRcdaTT[ 
^eTa]PRWcT] Xb ]XTc c^TbcPP]' 9PPae^^a ZP] \T] VTQadXZ \PZT] eP] ST 

PRR^\\^SPcXTb X] ST ^\VTeX]V'
p S^^a eaXYfX[[XVTab "P]STab SP] QXY Q^eT]bcPP]ST b_^acTeT]T\T]cT] T] & 

fTSbcaXYST]% + SPVT] e^^a T] + SPVT] ]P ST b_^acTeT]T\T]cT]# Xb ]XTc 
c^TVTbcPP]' 9PPae^^a ZP] \T] VTQadXZ \PZT] eP] ST PRR^\\^SPcXTb X] ST 

^\VTeX]V'
D]cb[dXcX]V3 eTaQTcTaX]V eP] ST T]caTT T] ST ^]cb[dXcX]V iXY] ^]STaSTT[ eP] 

^]STaWP]ST[X]V a^]S^\ ST aTP[XbTaX]V eP] ST KTbc_PaP[[T[ C/2 T] id[[T] ]P WTc 
^]WTaa^T_T[XYZ f^aST] eP] WTc E>E C/2 X] ^eTa[TV \Tc VTQadXZTab e^^acePaT]S 

cTa WP]S VT]^\T] f^aST]4
& EPaZTaT]3 J^^a WTc _PaZTaT] f^aSc TgcaP adX\cT VTaTbTaeTTaS X] ST !aTbcbca^^Z! 

cdbbT] ST KTbc_PaP[[T[ C/2 T] WTc :da^RXaRdXc' 9Xc QTcaTUc P[[TT] _PaZTaT] c'Q'e' 
ST b_^acTeT]T\T]cT] SXT c^TVTbcPP] iXY]'
:T] e^^abcT[ e^^a _PaZTaT] ^_ ST edX[bc^ac i^P[b ST aPPS WTTUc PP]VTVTeT] Xb 

S^^a ST aPPS iT[U X] ST "UX]P]RXm[T# C^cP ZPSTab QXYVTbcT[S ]PPa TT] QaTSTaT 

^_VPeT% \PPa ]XTc ^_ ST edX[bc^ac' =Tc _PaZTaT] ^_ ST edX[bc^ac Xb X] SPc QTb[dXc 
cTadVVTca^ZZT]'
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JTaZT]]X]V JTaQTcTaX]V bP\T]fTaZX]V TeT]T\T]cT]3 E[P] eP] 6P]_PZ 

=^TfT[ X]VTbc^ZT] ^_  R^]bTaeTaT]S VTQadXZ  Xb QX]]T] Q^eT]bcPP]S VTQadXZb_a^VaP\\P 

]^V fT[ TT] ^]cfXZZT[X]Vb_Tab_TRcXTU PP]fTiXV e^^a WTc :da^RXaRdXc T] WPPa VTQadXZTab' L^ 

WTQQT] VTQadXZTab eP] WTc :da^RXaRdXc ST P\QXcXT ^\ Va^cT "b_^ac#TeT]T\T]cT] ]PPa 
JP[ZT]bfPPaS cT WP[T] "eTaVT[XYZQPPa \Tc EaTEa^[^^V T] B^c^ <E# ^U ST ^aVP]XbPcXT eP] 

P]STaT TeT]T\T]cT]% fT[ZT _PbbT]S iXY] QX]]T] WTc _a^VaP\\P 9T <a^^cT =TXST "i^P[b 

bdaeXeP[ad] ^U \dS&ad]#' 9TiT P\QXcXT f^aSc VTbcTd]S S^^a VT\TT]cT JP[ZT]bfPPaS% 
fP]]TTa WXTa ^^Z X]VTiTc f^aSc ^_ \PPcbRWP__T[XYZT T] TR^]^\XbRWT b_X]&^UU a^]S^\ STiT 
TeT]T\T]cT]' =XTaQXY ZP] VTSPRWc f^aST] PP] TgcaP QTZT]SWTXS e^^a JP[ZT]bfPPaS T](^U 
TT] X\_d[b e^^a ST "[^ZP[T# TR^]^\XT' <T\TT]cT JP[ZT]bfPPaS fX[ QXYSaPVT] PP] WTc ]PPa 
JP[ZT]bfPPaS WP[T] T] ^aVP]XbTaT] eP] c^^]PP]VTeT]ST T] X]caX]bXTZ PP]b_aTZT]ST 

"X]cTa]PcX^]P[T# b_^acTeT]T\T]cT] T] STiT ^^Z \PPcbRWP__T[XYZ i^ V^TS \^VT[XYZ 

QT]dccT]' >]cT]bXeTaX]V eP] ST bP\T]fTaZX]V cdbbT] VTQadXZTab% JP[ZT]bfPPaS BPaZTcX]V 

T] VT\TT]cT JP[ZT]bfPPaS Xb WXTae^^a eTaTXbc'
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9^^a WTc ^_bcT[[T] eP] TT] _[P] eP] PP]_PZ eTaST[X]V eP] cPZT] T] 

eTaP]cf^^aST[XYZWTST] cdbbT] STiT bcPZTW^[STab iXY] Ta eTT[ fX]&fX] ZP]bT] cT QT]dccT] XW 

STiT bP\T]fTaZX]V' D_ QPbXb eP] SXc _[P] eP] PP]_PZ f^aSc ]^^SiPZT[XYZT fTaZfXYiT T] ST 

VTfT]bcT X]iTc eP] bcPZTW^[STab QT_PP[S' 9Xc _[P] eP] PP]_PZ ZP] cTeT]b VTQadXZc f^aST] 

e^^a WTc ]XTdf ^_ cT bcT[[T] TeT]T\T]cT]QT[TXS "+)*1#% f^aSc Yd[X(PdVdbcdb ^_VTbcT[S T] 

e^^aVT[TVS PP] WTc R^[[TVT'

/??A75BC5<4 25B<D9C(

+@ E7 DE7??7@ ?7E :7E ABDE7>>7@ G3@ 77@ B>3@ G3@ 33@B3= ?7E 47EC7==;@9 EAE :7E 
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v FXYZ QT[TXS4

v _a^eX]RXT QT[TXS3

! ;:?::@D: 8:>:<9,

G 2F:B<; 8:>:<9+

v KTc ZT]QPPaWTXS _dQ[XTZaTRWcT[XYZT QT_TaZX]VT] "fZ_Q# Xb ^_ SXc QTb[dXc eP] c^T_PbbX]V v ?P = CTT

*!!3O?KF?A!A?OI?K>!IO?K!>CM!;>OC?L!G?M&

: E^acTUTdX[[TW^dSTa v CTT

v 6+&6S\ *

v 6&6S\ +

v 6+&6S\ ,

v 6+&7 6*

v 6+&7 6+

G @8D

= GEDFH

G 1::

G 1::

G 1::

G 1::

G 1::

G 1::

G 1::

G ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

v ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

v ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

v ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

v ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

v ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3 

*, ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3 

N ?P% \Tc 

GcP]S_d]c3

BPac KXY]T] 

6ZZ^^aS

9Pcd\

9Pcd\

9Pcd\

9Pcd\

GcT_WP] eP] 9^]VT] 

GdiP] A^^XY\P]b

6ZZ^^aS

=T]SaXZYP] =TXYTa\P] 

6ZZ^^aS

9Pcd\

9Pcd\

60"4"54. "7
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G F7E

:bcWTa eP] STa KXYZ 

v CTT : 3P% \Tc 8TTb DacT[TT &3EF? ><J8

6M;H>JNHM& 'EE33K>

v 7DF v CTT v ?P% \Tc 9Pcd\

N G:7

GcP]S_d]c3

#! "&"#$$% 
?^hRT eP] 9^aT\P[T]&D[ST 

v CTT G ?P% \Tc 6VcTaWd[G 9Pcd\

AXiTccT <TTaXb&eP] <P]bTfX]ZT[% %% c M ''X 

bcP]S_d]c3 6ZZ^^aS

v DF

v :gcTa]

v CTT v ?P% ST DF Xb VTn]U^a\TTaS

GcP]S_d]c3

v ?P% ST DF >b ^\ PSeXTb VTeaPPVS 

GcP]S_d]c3

v ?P% ST DF Xb ^\ X]bcT\\X]V VTeaPPVS 

GcP]S_d]c3

v CTT v ?P% \Tc

GcP]S_d]c3

9Pcd\

9Pcd\

9Pcd\

*;MNG

+! )IGGNHC=;MC?

9T eXbXT f^aSc X] TT] _Tab^^][XYZ VTb_aTZ VTSTT[S \Tc ST \^c^a& T] aP[[hRa^bbeTaT]XVX]V' 

9PPa]PPbc f^aSc TT] _TabQTaXRWc ^_VTbcT[S% fT[ZT cTeT]b ^_ ST fTQbXcT f^aSc VT_[PPcbc'

,! (?B??K ?H IH>?KBIN>

]'e'c'

-! ,CH;H=CSH

]'e'c'

.! 4?KLIH?F? ?H"I@ IKA;HCL;MIKCL=B? ;LJ?=M?H

=Tc _[P] eP] PP]_PZ \'Q'c' eTaZT]]X]V eP] ST bP\T]fTaZX]V QXY TeT]T\T]cT] f^aSc X] 
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Kamperen en overnachten Eurocircuit 

 

Onderwerp: Kamperen en overnachten Eurocircuit 

Datum: 5 mei 2015 

Aan:  Stuurgroep Eurocircuit 

Steller:  S. van Dongen  

 

 

Aanleiding 

Regelmatig wordt er overnacht op het Eurocircuit. Het gaat daarbij om legale en illegale 

overnachtingen. Ook verschillen de overnachtingen in aard en omvang.  Dit varieert van 

enkel vrijwilligers die op vrijdag overnachten in verband met de werkzaamheden op het 

Eurocircuit op zaterdag tot recreatief nachtverblijf (kamperen) van honderden bezoekers en 

deelnemers vóór aanvang van de Moto GP.   

 

Door het toenemend aantal klachten over het Eurocircuit is het goed om duidelijke kaders te 

stellen over het kamperen en overnachten. In deze memo wordt een beeld geschetst van de 

type overnachtingen die plaatsvinden op het Eurocircuit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen recreatief overnachten, oftewel “kamperen”, en niet recreatief overnachten.  De 

memo wordt afgesloten met een advies over de te stellen kaders.  

 

 

Kamperen 

Beschrijving 

Voorafgaand aan wedstrijden en evenementen wordt er regelmatig door deelnemers 

gekampeerd. Bij de kleinere sportwedstrijden gaat het vaak om overnachtende deelnemers 

bij de paddock op het circuit. Voor de Moto GP is het gehele terrein van TWC de Kempen 

ingericht als camping voor deelnemers en bezoekers, waarbij plaats wordt geboden aan zo’n 

400 kampeermiddelen (voornamelijk campers).  

 

Het kamperen vindt plaats rondom sportwedstrijden en evenementen van zowel de 

motorsport als van de autosport. Het kamperen ten behoeve van wedstrijden van de 

autosport vindt doorgaans plaats nabij de baan (in de inrichting) van de motorsport en vice 

versa.  

 

Uit de aanvragen om ontheffingen (zie juridisch kader) blijkt dat er een verbeterslag gemaakt 

moet worden ten aanzien van de organisatie van het kamperen. Zo ontbreekt het vaak aan 

huisregels, toezicht daarop en de registratie van overnachtende personen. Bij 

overnachtingen in grotere getalen is het ook de vraag of sanitaire voorzieningen en 

maatregelen in het kader van brandpreventie toereikend zijn.  

 

Juridisch kader 

Kamperen op het Eurocircuit is in beginsel niet toegestaan. Dit is expliciet opgenomen in het 

bestemmingsplan van 1977. Incidenteel kan daarvan worden afgeweken met een ontheffing 

op grond van de APV (als het bestemmingsplan het toelaat). De artikelen 4:17 tot en met 

4:19 van de APV regelen dit. Voor het permanent toestaan van kamperen is een 

omgevingsvergunning voor strijdig gebruik bestemmingsplan of een wijziging van het 

bestemmingsplan vereist.  
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Tot een jaar geleden werden geen ontheffingen voor kamperen aangevraagd en verleend. 

Sinds we met de partijen op het Eurocircuit in gesprek zijn over legalisering van de 

activiteiten, worden ontheffingen wel aangevraagd. Hierdoor zijn wij in staat om de openbare 

orde en veiligheid gezamenlijk beter te regelen. Dit vraagt om een andere aanpak en 

verantwoordelijkheidsgevoel bij de organiserende partijen.  

 

 

Overnachten 

Beschrijving 
Regelmatig overnachten vrijwilligers van de rallysportvereniging in de nacht van vrijdag op zaterdag 

op het Eurocircuit. Dit doen zij vanwege de grote reisafstand van de vrijwilligers die onder andere 

vanuit Zuidland, Oudenhoorn, Zoetermeer, Sleeuwijk, Arnhem en Boshoven komen. Deze vrijwilligers 

plegen op zaterdag onderhoud aan de baan.  

 

Het gaat hier telkens om dezelfde vrijwilligers, in tegenstelling tot de wisselende samenstelling van 

de kampeerders zoals hiervoor beschreven. De vrijwilligers overnachten in de (sta)caravans bij de 

ingang van het Eurocircuit (P6 op onderstaande plattegrond).   

 

 
 

Juridisch kader 

In tegenstelling tot het hiervoor genoemde kamperen is bij deze vorm van overnachten geen 

sprake van een recreatief karakter. Dat recreatieve karakter is, mede o.b.v. de APV, het 

criterium om te spreken over “kamperen”. Deze vorm van nachtverblijf moet in het 

bestemmingsplan of door middel van een omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik van 

het bestemmingsplan geregeld zijn.  
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Ook is hierbij sprake van bouwwerken waarvoor mogelijk een omgevingsvergunning is 

vereist.  

 

 

Aanbeveling 

Gelet op bovenstaande wordt het volgende aanbevolen: 

Kamperen 

· Kamperen een bepaald aantal keer per jaar toe te staan, mits een ontheffing op 

grond van de APV is verleend (dit is pas bij de wijziging bestemmingsplan mogelijk, 

voor deze tijd moet de WABO toegepast worden artikel 4.11 BOR). Hierbij valt te 

denken aan maximaal driemaal per jaar per inrichting.  

· De ingezette lijn met betrekking tot te treffen maatregelen in het belang van de 

openbare orde en veiligheid voort te zetten.  

· Structureel kamperen niet toestaan. Daarvoor kan men gebruik maken van de 

accommodaties in de omgeving.  

 

Overnachten 

· Overnachten van de vrijwilligers niet toestaan. Daarvoor kan men gebruik maken van 

de accommodaties in de omgeving. De overwegingen bij deze aanbeveling zijn: 

- Gelijkheidsbeginsel en precedentwerking: er zijn meer vrijwilligers (of 

anderszins actieve personen zoals werkenden of sporters) die in Valkenswaard 

actief zijn en daarvoor een stuk moeten rijden. Het is in geen van die gevallen 

gebruikelijk dat zij, buiten daarvoor bestemde accommodaties, overnachten in 

bijvoorbeeld een caravan bij de locatie. Wanneer we dat voor de vrijwilligers 

van het Eurocircuit toestaan kan dat een precedent scheppen voor alle andere 

vrijwilligers of anderszins in Valkenswaard actieve personen. 

- Er is voor de uitoefening van het vrijwilligerswerk geen noodzaak om in de 

nacht aanwezig te zijn op locatie.  

- De vrijwilligers kunnen evengoed op zaterdagochtend richting Valkenswaard 

komen (en daarvoor een uur eerder opstaan en vrijdag eerder gaan slapen). De 

weg naar Valkenswaard is op zaterdagochtend immers even lang als op 

vrijdagavond.  

 

 

Ten aanzien van kamperen voor de Moto GP wordt voorgesteld dit vanaf 2018 niet meer toe 

te staan. Daarover volgt een separate memo zodra daarvoor een aanvraag om ontheffing is 

ontvangen. De organisator van deze camping heeft herhaaldelijk laten blijken dat hij zich 

onvoldoende verantwoordelijk voelt voor het ordelijk verloop van de activiteiten op de 

camping.  
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Steller Team Datum 

C. Ortelee 
VW Ruimtelijk Beleid en 

Projecten 
16 augustus 2017 

Telefoonnummer Email Kenmerk 

3754 Cees.Ortelee@valkenswaard.nl 271082/271108 

Onderwerp 

Planologische verankering Eurocircuit 

Besluit college 

1. Het gebruiksoverzicht en het wensendocument van de rallycrossvereniging worden voor 

kennisgeving aangenomen. 

2. Naar aanleiding daarvan en de daarop gebaseerde juridische, maatschappelijke en politieke 

overwegingen wordt het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2 gewijzigd en het 

wordt gebied tussen de N69 en de gemeentegrens tijdelijk uit het bestemmingsplan 

gehaald. 

3. De tijd tussen dit besluit en de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan (de 

komende 4 maanden) worden gebruikt om: 

- alle belanghebbenden op en om het Eurocircuit van deze besluitvorming op de hoogte 

te stellen; 

- tot overeenstemming te komen over de geluidszone en de (op basis van het 

gebruiksprogramma voor het Eurocircuit) op te stellen regels en milieuvergunningen; 

- nieuwe huurovereenkomsten op te stellen. 

4. Het gebied maar dan met de geluidszone weer in het ontwerpbestemmingsplan 

Buitengebied 2 op te nemen, voordat het college besluit dit plan voor zienswijzen ter visie 

te leggen; 

5. De raad wordt van dit besluit op de hoogte gebracht. 

 

Steller teammanager secretaris 

C. Ortelee ir. P.J.R. Appelmans drs. R.F.W. van Eijck 

beslissing burgemeester en wethouders datum       nummer       

      

 
                                                                                                    te tekenen stukken 

                                                                                                    raadsinformatiebrief 

                                                                                                    geheimhouding opgelegd 

 akkoord bespreken 

burgemeester   

wethouder Bax   

wethouder Buiter   

 

 

 

 

 

wethouder Tindemans   

 wethouder Wijnen   
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Toelichting op het voorstel aan burgemeester en wethouders 

A. Aanleiding advies  

Samenvattend 

Al enige jaren is de gemeente actief om te komen tot een actueel bestemmingsplan voor 

het Eurocircuit. De raad heeft hiervoor kaders meegegeven (raadsopdracht april 2013), 

waarbij o.a. gevraagd is huidige gebruikers te faciliteren en te ondersteunen in hun 

wensen. In 2016 is besloten het Eurocircuit in het bestemmingsplan buitengebied op te 

nemen. In mei 2017 heeft u het gebruiksprogramma vastgesteld, die de basis vormt 

voor de in het bestemmingsplan op te nemen gebruiksregels voor het Eurocircuit. 

Inmiddels heeft de raad met een voorbereidingsbesluit de huidige gebruikssituatie 

bevroren, omdat op basis van het huidige bestemmingsplan en een van rechtswege 

ontstane geluidscontour een forse toename van crossactiviteiten, bij een aanvraag 

daartoe, niet geweigerd zou kunnen worden. 

De voorgestelde insteek van het door u vastgestelde gebruiksprogramma heeft als basis 

dat een “grote lawaaimaker” (juridische term) wordt uitgesloten. Dit heeft tot gevolg dat 

de geluidscontour van rechtswege kan worden opgeheven en dat er met een beperkte 

openstelling tot maximaal 8 gebruiksuren met verbrandingsmotoren mag worden 

gereden. Voor het andere gebruik (zoals rijvaardigheidstrainingen) zouden wij in de 

bestemmingsplanregels regelen dat die niet onder het gebruik van de eerder genoemde 

acht uur vallen. Deze insteek brengt bij nader inzien volgens ons en de gebruikers een te 

groot juridisch risico met zich mee, waardoor bijvoorbeeld de mogelijkheid van het 

geven van rijvaardigheidstrainingen zou komen te vervallen en het gebruik zich zou 

beperken tot de 8 uur (aangevuld met onbeperkt gebruik wanneer sprake is van rijden 

met voertuigen zonder verbrandingsmotor zoals elektrische voertuigen). Daarom nu dit 

herziende voorstel om het gebruik planologisch niet enkel te reguleren met 

gebruiksuren, maar met gebruiksuren en een geluidszone. Het vastgestelde 

gebruiksprogramma blijft de leidraad voor het vervolgtraject van bestemmingsplan en 

vergunningen.  

 

Nadere toelichting aanleiding 

Op het Eurocircuit zijn twee milieuvergunningplichtige inrichtingen aanwezig; de 

rallycrossbaan en de motorcrossbaan. Beiden hebben een milieuvergunning daterend uit 

september 1993. Het gebruik per inrichting is toegestaan voor minder dan 8 uur per 

week m.u.v. 3 weekeinden (voor wedstrijden) per inrichting per jaar. Hiermee is destijds 

voorkomen dat deze inrichtingen als zogenaamde grote lawaaimaker aangemerkt 

zouden worden. Dit zou namelijk op grond van de Wet geluidhinder aangemerkt worden 

als een gezoneerd industrieterrein en de provincie zou op basis van de toen geldende 

wetgeving bevoegd gezag worden voor deze inrichtingen. Met de huidige wetgeving is 

dat laatste niet meer het geval. 

 

Op 1 juli 1993 is de Wet geluidhinder gewijzigd. Omdat het vigerende bestemmingsplan 

Buitengebied grote lawaaimakers ter plaatse van het Eurocircuit niet expliciet uitsloot, 

was (en is) er formeel sprake van een industrieterrein als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. Daardoor is op 1 juli 1993 van rechtswege een geluidszonering ontstaan, 

die gebaseerd is op het op die datum bestaande gebruik van beide inrichtingen samen. 

Hoe groot die zone is, is niet exact bekend omdat het geluid bepalende gebruik op en 

voor die datum (nog) niet bekend is. Een geluidzone kan op grond van de Wet 

geluidhinder alleen door middel van een bestemmingsplan gewijzigd of opgeheven 

worden. Omdat er sinds 1993 geen nieuw bestemmingsplan is vastgesteld, is de 

geluidzone van rechtswege nog steeds van kracht. 
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Totdat recent de juridisch adviseur van de rallycrossvereniging dit naar voren bracht was 

het bestaan van deze van rechtswege bestaande geluidszonering bij alle partijen 

onbekend en ook in geen enkele planologische ontwikkeling in de omgeving van het 

Eurocircuit meegenomen (op grond van de Wet geluidhinder mogen binnen een 

geluidzone bijvoorbeeld geen nieuwe woningen gebouwd worden, indien de 

geluidsbelasting op de gevel hoger is dan 50 dB(A) tenzij hogere waarden (tot maximaal 

55 dB(A)) vastgesteld worden). Ook bij de eerdere pogingen om de bestemming goed te 

regelen is door toch gerenommeerde adviesbureaus deze situatie niet doorzien. 

In 2016 is er voor gekozen om het Eurocircuit (conserverend) in het bestemmingsplan 

Buitengebied 2 op te nemen. 

Hierna volgt een korte uiteenzetting van de daaropvolgende recente voorgeschiedenis. 

- In mei 2017 is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit (bijlage 1) genomen 

voor het gebied waar binnen het Eurocircuit de bestemming ‘crossterrein’ is gelegen. 

Dit voorbereidingsbesluit is genomen om te voorkomen dat zich op basis van die 

bestemming en de van rechtswege bestaande geluidzonering, ongewenste 

ontwikkelingen konden voordoen op het Eurocircuit waardoor de intensiteit van 

activiteiten en geluidsbelasting zou kunnen toenemen. Het huidige gebruik werd 

daardoor ‘bevroren’.  

- Daarnaast is (eveneens in mei 2017) door het college het ‘Gebruiksprogramma’ 

vastgesteld, wat als leidraad gehanteerd dient te worden in het vervolgtraject bij het 

opstellen van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen voor milieu. In 

bijlage 2 treft u dit ter informatie aan. 

- Aan de hand van dit Gebruiksprogramma zijn de concept-regels m.b.t. het Eurocircuit 

in het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2 opgesteld. Daarbij is ervan 

uitgegaan dat grote lawaaimakers ter plaatse van het Eurocircuit alsnog worden 

uitgesloten, zodat de geluidzone van rechtswege kan worden opgeheven (dus geen 

zonering). Dat betekent dat de beperkte openstelling tot 8 uur per week gehandhaafd 

blijft voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor 

recreatieve doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen voorzien van 

verbrandingsmotoren. Buiten die 8 uur per week mogen alleen andersoortige 

activiteiten plaatsvinden, zoals (para)commerciële activiteiten met motorvoertuigen 

met verbrandingsmotoren of activiteiten met voertuigen met elektromotor. 

- Naar aanleiding van het gebruiksprogramma en de concept-regels heeft (eind juni 

2017) een overleg1 plaatsgevonden met de rallycrossvereniging en hun 

milieutechnisch adviseur over de effecten van het gebruiksprogramma op hun 

exploitatie en de gewenste ontwikkelings- en geluidsruimte (zie bijlage 3) vanuit de 

vereniging in verhouding tot de bij recht ontstane situatie. Zowel rallycrossvereniging 

als gemeente zijn bij dit overleg extern juridisch ondersteund.  

- Uitkomst van dit overleg was het (her)overwegen hoe het gebruiksprogramma 

planologische verwerkt dient te worden in het voorontwerp van het bestemmingsplan 

Buitengebied 2, namelijk de keuze dit met of zonder zonering te regelen. Dit afgezet 

tegen het gebruik van de afgelopen 10 jaar in verband met het beoogde conserverend 

gebruik van het rallycrossterrein en de wensen van de vereniging. Met andere 

woorden: de vraag was of de concept-regels inclusief het eerdere impliciete besluit 

van het college voor het niet toepassen van geluidszonering) aangepast dienen te 

worden?  

                                           
1 Ter verduidelijking: dit overleg is enkel met rallycrossvereniging gevoerd, daar zij hun exploitatie in de 

toekomst onder druk vinden staan. De motorcrossvereniging is in een persoonlijk overleg op de hoogte gesteld 
van het voorbereidingsbesluit en het gebruiksprogramma en heeft tot dusver geen bezwaar of kanttekening 
geplaatst (wat overigens los staat van de discussie over de geluidszone). Daar waar over ‘gebruikers Eurocircuit’ 
gesproken wordt, gaat het dus enkel om de rallycrossvereniging. 
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- Dit heeft er, naast voorkoming van tervisielegging in de vakantie, mede toe geleid dat 

de besluitvorming over het bestemmingsplan Buitengebied 2 is uitgesteld tot de 

collegevergadering van 22 augustus 2017. 

B. Toelichting advies 

Wensen Rallycrossvereniging 

Het collegebesluit over het gebruiksprogramma en voorbereidingsbesluit door de raad zijn 

voorgelegd aan de rallycrossvereniging. Zij hebben aangegeven in deze besluitvorming een 

te grote inperking in het gebruik te ervaren en risico’s te zien in het overeind blijven van 

het andersoortig gebruik bij een raad van state procedure. De rallycrossvereniging heeft in 

het overleg met de gemeente de volgende (aanvullende) gebruikswensen aangegeven: 

1. 10 wedstrijdweekenden (afwijkend van de max. 8 uur per week) i.p.v. 3; 

- binnen deze 10 afwijkingen, een EK en WK Rallycrosswedstrijd toevoegen (met 

meer lawaai dan normaal); 

2. 10 testdagen voor auto’s 

3. “onbeperkt” rijvaardigheidstrainingen 

4. Meer trainingsdagen m.b.t. SuperMoto-motoren2 

 

Daadwerkelijk gebruik i.r.t. gebruiksprogramma 

In het kader van het verkrijgen van inzicht in het daadwerkelijk gebruik, in verband met de 

insteek van de gemeente om conserverend te bestemmen is de rallycrossvereniging 

gevraagd het gebruik van het rallycrossterrein in de afgelopen 10 jaar inzichtelijk te maken 

(zie bijlage 4a). Uit het op basis daarvan opgestelde rekenoverzicht (zie bijlage 4b) blijkt 

dat de optelsom van rijvaardigheidstrainingen en crossactiviteiten in de afgelopen 10 jaar 

meer dan 8 uur per week is geweest. Dit is van belang bij het conserverende karakter3 van 

de herziening van het bestemmingsplan. 

Echter enkel gekeken naar de crossactiviteiten blijken deze gemiddeld4 minder dan 8 uur 

per week plaats te vinden. 

In het gebruiksprogramma is max. 8 uur per week aan crossactiviteiten opgenomen en is 

qua rijvaardigheid geen beperking in uren opgenomen. De conclusie uit de vergelijking van 

het daadwerkelijk gebruik en het gebruiksprogramma is dan ook dat het 

gebruiksprogramma meer ruimte biedt voor andersoortige activiteiten, zoals de 

rijvaardigheidsactiviteiten dan het daadwerkelijk gebruik van de afgelopen 10 jaar. 

 

Passen de wensen van de Rallycrossvereniging binnen het gebruiksprogramma? 

Ook zijn de wensen vergeleken met het overzicht van het daadwerkelijk gebruik en het 

gebruiksprogramma. Daaruit komen de volgende belangrijkste constateringen naar voren: 

- Het aantal gewenste rallydagen is hoger dan het daadwerkelijk gebruik afgelopen 

10 jaar en opgeteld gemiddeld meer dan de 8 uur per week zoals opgenomen in 

het gebruiksprogramma; 

- De wens van 10 wedstrijdweekenden (afwijkend van de max. 8 uur per week) 

leidt tot een groter aantal dan 3 overschrijdingen (voor 

wedstrijden/evenementen), namelijk 7 extra weekenden; 

- Deze (7) extra afwijkingen voor wedstrijdweekenden zouden passend kunnen zijn 

als in de betreffende week de max. 8 uur per week volgens het 

gebruiksprogramma niet overschreden worden; 

                                           
2 Supermoto is een combinatie van motorcross, speedway en wegrace. Het circuit bestaat voor 70 procent uit 

verhard en 30 procent uit onverhard wegoppervlak. In het onverharde deel kunnen springschansen worden 
aangelegd. 

3 Zoals vastgesteld in het gebruiksprogramma is in de visie van conserveren van activiteiten er sprake van 

legalisering van niet-legale rijvaardigheidsactiviteiten (op basis van het vigerende bestemmingsplan en de 
milieuvergunning), welke we planologisch wel willen toestaan. 

4 We beschikken niet over uurgegevens per dag, alleen maar aantallen dagen per jaar. Bij bv. 7 dagen per jaar  

kunnen dat er 7 in 1 week zijn, maar ook 1 per week. Daarom staat er ‘gemiddeld’ met als argument dat de 
daadwerkelijke gebruiksuren, dus binnen de normen kunnen inzetten als de norm van <8 uur gehanteerd wordt. 
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- Een EK of WK rallycrosswedstrijd toevoegen kan tot de mogelijkheden behoren 

mits binnen de 3 afwijkingen op jaarbasis gebleven wordt;  

- Mogelijkheden voor rijvaardigheidstrainingen worden ruimschoots vergroot. 

 

Overig gebruik (zie ook NB) 
Uit het gebruiksoverzicht blijkt verder ten aanzien van het overige gebruik dat: 

1. De motorcrossvereniging met regelmaat het rallycrossterrein als paddock gebruikt. 

Ook is bekend dat de motorcrossbaan incidenteel wordt bereden met trucks, naar 

alle waarschijnlijkheid om te trainen voor Dakar. Dit gebruik is planologisch wel 

toegestaan, maar op basis van de milieuvergunning niet. 

2. De SuperMoto-wedstrijden en -trainingen in elk geval al de laatste 10 jaar 

plaatsvinden. Dit gebruik is planologisch wel toegestaan, maar op basis van de 

milieuvergunning niet. 

Conclusie 

De conclusie is dat de wensen van de rallycrossvereniging deels te verenigen zijn met het 

conserverend karakter van het gebruiksprogramma: 

- meer rijvaardigheidstrainingen (mits deze qua geluidsbelasting in sterke mate  

vergelijkbaar is met gebruik van een auto op een openbare weg); 

- organiseren van EK/WK rallycross (mits deze 1 van de 3 afwijkingen (op de max. 8 

uur per week) op jaarbasis vallen). 

Echter een aantal wensen zijn dat niet: 

- meer uren t.b.v. crossen dan wel testen met extra geluidproductie; 

- meer wedstrijdweekenden. 

In gezamenlijkheid met gebruikers dient de komende periode bekeken te worden in 

hoeverre deze wedstrijdweekenden passend zijn te maken binnen de gestelde max. 8 uur 

per week, vallen binnen de 1 van de 3 afwijkingen (op de max. 8 uur per week) op 

jaarbasis en/of op basis van activiteitenkalenders uit de recente 10 jaar vallen onder het 

uitgangspunt van conserveren van activiteiten. Pas daarna kan mogelijk een (kleine) 

afwijking van het gebruiksprogramma plaats vinden.  

 

Het door het college vastgestelde gebruiksprogramma is en blijft leidend voor het opstellen 

van het bestemmingsplan en waar passend binnen het gebruiksprogramma wordt tegemoet 

gekomen aan de wensen van de rallyvereniging. 

 

Planologische verankering 

De vraag is hoe het gebruiksprogramma planologisch verankerd moet worden in het 

bestemmingsplan. In hoofdlijnen zijn er 2 opties:  

1. Zonder geluidszone 
2. Met geluidszone  

Om een goede afweging te kunnen maken zijn, zijn voor beide opties de volgende 
onderwerpen inzichtelijk gemaakt: 

- Juridische houdbaarheid; aan beide opties zitten juridisch “haken en ogen” en om 

verschillende redenen is instandhouding bij beroep bij de Raad van State onzeker 

(zie bijlage 5). 

- Politieke en maatschappelijke factoren; naast juridische onzekerheid kunnen ook 

andere factoren van belang zijn voor een juiste afweging. In de matrix in bijlage 

6 zijn per factor ‘plussen en minnen’ benoemd om een juiste afweging tussen de 

opties te kunnen maken.  

- Bijhorende consequenties en risico’s (zie bijlage 7).  
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Ambtelijk advies 

Zoals gesteld is de juridische houdbaarheid van beide opties onzeker (zie bijlage 5). 

Bovendien zijn de belangen van de huidige gebruikers van de rallycrossinrichting en de 

omwonenden onverenigbaar (zo veel mogelijk gebruiksmogelijkheden versus zo min 

mogelijk) en moet er een maatschappelijk verantwoorde keuze gemaakt worden.  

 

Het college wordt geadviseerd vast te houden aan de kern van het gebruiksprogramma, 

maar wel het besluit te herzien over de wijze hoe dit wordt geregeld. Namelijk om niet, 

zoals eerder besloten dit zonder zonering te regelen, maar met een geluidszone. Dit stellen 

wij voor omdat: 

1. het gebruiksprogramma passend is binnen de visie voor De Groote Heide – 

Valkenswaard ten aanzien van het Eurocircuit; 

2. dit voor de rallysportvereniging de meeste rechtszekerheid oplevert en dat is in lijn 

met de raadsopdracht van 2012/2015 (zoveel mogelijk faciliteren van 

verenigingen); 

3. als deze optie niet in stand zou blijven bij de Raad van State, altijd kan worden 

teruggevallen op optie 1 (zonder zonering), maar andersom dat niet kan; 

4. ondanks het uitgangspunt (gehanteerd sinds 1985) geen ‘grote lawaaimaker’ te 

willen hebben, het noodzakelijk is om het gebruiksprogramma op basis van de van 

rechtswege bestaande zonering op de meest zekere wijze vast te leggen; 

5. deze insteek eveneens rechtdoet aan het standpunt van gemeente Bergeijk (geen 

draagvlak voor verruiming lawaaisporten, d.d. begin 2015). 

 

Een collegebesluit in overeenstemming met dit voorstel heeft de volgende consequenties: 

 

a. Het leidt er toe dat het gebied dat tussen de N69 en de gemeentegrens, uit het 

bestemmingsplan Buitengebied 2 moet worden geknipt (inclusief de regels), omdat 

de geluidszone ook over Bergeijk ligt de gemeente Bergeijk nog geen kennis heeft 

kunnen nemen van ons gemeentelijk standpunt; politiek-bestuurlijk is dit niet 

wenselijk. De zone is nog niet bekend en om discussie te voorkomen wordt het 

genoemde gebied er uit gehaald. Dit heeft geen gevolgen voor de belanghebbenden 

in het gebied. Overigens blijft de tekst in de toelichting wel staan en wordt deze 

aangevuld met de overwegingen uit dit advies. 

b. Daarnaast is samenwerking met Bergeijk juridisch en planologisch van belang: de 

raad van Bergeijk (ongeveer) tegelijkertijd een bestemmingsplan zal moeten 

vaststellen waarin dat gedeelte van de geluidzone planologisch vastgelegd wordt. Zo 

niet, dan zal het bestemmingsplan Buitengebied door de Raad van State vernietigd 

worden, zo blijkt uit vaste jurisprudentie; 

c. Niet aan alle wensen van de rallycrossvereniging worden voldaan (zie conclusie, blz. 

5). Na de mededelingen m.b.t. het voorbereidingsbesluit en het gebruiksprogramma 

kan dit wederom een flinke deuk in de samenwerking met de rallycrossvereniging 

opleveren. Echter (ook in belang van de rallycrossvereniging) dient z.s.m. nader 

bepaald te worden in hoeverre wedstrijdweekenden passend zijn te maken binnen 

de gestelde max. 8 uur per week, vallen binnen de 1 van de 3 afwijkingen (op de 

max. 8 uur per week) op jaarbasis en/of op basis van activiteitenkalenders uit de 

recente 10 jaar vallen onder het uitgangspunt van conserveren van activiteiten. Pas 

daarna kan mogelijk een (kleine) afwijking van het gebruiksprogramma plaats 

vinden. 

 

Te nemen besluiten 

Op basis van de voorgaande beschouwing wordt ambtelijk geadviseerd de volgende 

besluiten te nemen:  

1. het gebruiksoverzicht en het wensendocument van de rallycrossvereniging voor 

kennisgeving aan te nemen; 

2. naar aanleiding daarvan en de daarop gebaseerde juridische, maatschappelijke en 

politieke overwegingen het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2 te wijzigen 
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het gebied tussen de gemeentegrens en de N69 en de regels voor de daarin 

specifiek voorkomende regels uit het voorontwerpbestemmingsplan te halen; 

3. de tijd tussen dit besluit en de besluitvorming over het ontwerpbestemmingsplan 

(de komende 4 maanden) te gebruiken om: 

- alle belanghebbenden op en om het Eurocircuit van deze besluitvorming op de 

hoogte te stellen en 

- tot overeenstemming te komen over de geluidszone en de op basis van het 

gebruiksprogramma voor het Eurocircuit op te nemen regels en de vertaling 

daarvan in de milieuvergunningen; 

4. het gebied met inbegrip van de geluidszone en de specifiek voorkomende regels in 

het ontwerpbestemmingsplan weer op te nemen; 

5. de raad van dit besluit op de hoogte te brengen. 

 

NB 

Bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan zal worden voorgesteld om op basis 

van het daadwerkelijk gebruik een aanvulling op de regels op te nemen om activiteiten ten 

aanzien van het cross-over-gebruik van de rallycrossbaan (met motoren) en de 

motorcrossbaan (met auto’s/trucks) mogelijk te maken. Dit is immers niet strijdig met het 

geldende bestemmingsplan, alleen wel met de milieuvergunningen. Er zal voor dit gebruik 

een aanpassing in de regels opgenomen worden, bestaande uit een afwijkingsbevoegdheid 

voor het bevoegd gezag (het college) waarbij het cross-over-gebruik kan worden 

toegestaan. Uiteraard moet dit passend zijn binnen de toegestane gebruiksuren en dito 

geluidsbelasting van de betreffende inrichting. Zo blijft o.a. het SuperMoto-gebruik zoals 

dat minimaal 10 jaar lang al bestaat mogelijk en kan de motorcrossbaan door Dakarrijders 

voor training worden gebruikt zoals dat nu ook al plaatsvindt.  

 

C. Relatie vastgesteld beleid 

  Rijk beleid: Wet milieubeheer 

  provincie beleid: Verordening ruimte 2014 

  gemeente beleid: 
De Groote Heide Valkenswaard 

Kadernota ontwikkeling Eurocircuit en Zuidzone 

  Overig beleid:       

  Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (wkpb) is op dit besluit van toepassing   Ja   Nee 

  

D. Overleg gevoerd over dit advies met: 

  Portefeuillehouder  Nee  Ja, met M. Wijnen Datum        

    Standpunt: Akkoord 

  A2-Adm 1  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  A-Adm 2  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  A2-Adm 3  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       
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  A2-B&A 1  Nee  Ja, met M. Walta Datum       

    Standpunt:       

  A2-B&A 2  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

               

 
 KCO  Nee  Ja, met 

S. van Dongen 

S. Looijmans 
Datum       

    Standpunt: Akkoord 

  SPORT  Nee  Ja, met H. Heijerman Datum       

    Standpunt:       

  KCZ  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  RBP  Nee  Ja, met 
B. van der Westen 

E. v.d. Boom 
Datum       

    Standpunt: Akkoord 

  BOR  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:       

  SEB  Nee  Ja, met       Datum       

    Standpunt:         

  SEB/Wijkcoördinatie  Nee  Ja, met       Datum        
 

    Standpunt:       

  OR  Nee  Ja, de OR is geïnformeerd Datum       

    Standpunt:       

     Ja, de OR is om advies gevraagd Datum       

    Standpunt:       

     Ja, de OR is om instemming gevraagd Datum       

    Standpunt:       

  Extern  Nee  Ja, met J. van der Velden (AKD) Datum 10-08-17 

    Standpunt: Akkoord 

 

 

 



B&W advies 

met toelichting 

 

9 

E. Communicatie   

Dit besluit wordt z.s.m. in een persoonlijk gesprek (zo nodig met juridische ondersteuning 

van AKD de heer Jos van der Velden) gedeeld met: 

- de verenigingen op het Eurocircuit, 

- Groen en Heem, 

- Kempervennen, 

- gemeente Bergeijk (zowel ambtelijk als bestuurlijk), 

- omwonenden binnen of direct aangrenzend aan de geluidszone.  

 

F. Burger-/Overheidsparticipatie 

n.v.t 

 

G. Beheer en onderhoud 

n.v.t. 

 

H. Financiën 

n.v.t. 

 

I. Personele en/of organisatorische aspecten 

Dit heeft geen personele consequenties, maar vraagt wel om prioriteitstelling om alles tijdig 

weer in het ontwerpbestemmingsplan op te kunnen nemen. 

 

J. Vervolgstappen / proces 

1. Het gedeelte voor het Eurocircuit binnen de geluidszone wordt in direct overleg met 

belanghebbenden voorbereid en daarom kan voor dit plandeel de inspraak op basis van 

de Inspraakverordening achterwege blijven. 

2. Separaat van het Buitengebied 2 zal de planologische regeling in het kader van het 

vooroverleg aan de provincie worden voorgelegd. 

 

K. Advies teammanager 

Stemt in met het collegevoorstel 

 

L. Bijlage 

 

1. Voorbereidingsbesluit  (Verseon 249365) 

2. Gebruiksprogramma (Verseon 253995) 

3. Wensendocument (Verseon 271055) 

4. Gebruiksoverzicht 

a. Document Rallycrossvereniging  (Verseon 294235) 

b. Cijfermatige analyse gebruiksoverzicht  (Verseon 294258) 

5. Overzicht juridische onzekerheden (opgenomen in dit advies) 

6. Matrix ‘plussen en minnen’ (opgenomen in dit advies) 

7. Consequenties en risico’s (opgenomen in dit advies) 

8. Concept Raadsinformatiebrief (Verseon 293751) 
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Bijlage 5 Overzicht juridische onzekerheden 

 

Planologische verankering 

Er zijn nu 2 opties om het gebruiksprogramma planologisch te verankeren in het 

bestemmingsplan.  

1. Zonder geluidszone 
2. Met geluidszone  

Aan beide opties zitten juridisch “haken en ogen” en is om verschillende redenen 

instandhouding bij beroep bij de Raad van State onzeker. Hiernavolgend een toelichting op 

de beide opties en de juridische onzekerheden/risico’s die aan de opties verbonden zijn. 

 

Ad. 1.  Zonder geluidszone onzekere juridische instandhouding:  

De juridische houdbaarheid van splitsing tussen het gebruik voor het crossen en de andere 

activiteiten met een verbrandingsmotor (rijvaardigheidstrainingen e.d.) om zo onder de 8 

uur per week te blijven is onzeker. Bij de huidige opgenomen regeling wordt er vanuit 

gegaan dat de 8 uur alleen betrekking heeft op recreatief, training- en/of wedstrijdgebruik. 

De rijvaardigheid wordt bij deze optie geacht daar niet onder te vallen, omdat dat met 

gekentekende auto’s gebeurd. Dit wordt ondersteund door het feit dat diverse vergelijkbare 

activiteiten van ‘slipscholen’ elders in Nederland niet tot een geluidszonering hebben geleid 

Echter vergelijkbare situaties waarbij dat gebruik opgeteld moet worden bij het gebruik van 

een race/rallycircuit zijn (nog) niet bekend. De relevante tekst uit het Besluit 

omgevingsrecht luidt: 

 
Inrichtingen waar gelegenheid wordt geboden tot het gebruiken van bromfietsen, motorvoertuigen of 
andere gemotoriseerde voer- of vaartuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor 
recreatieve doeleinden, voor zover het betreft terreinen, geen openbare weg zijnde, die bestemd of 
ingericht zijn voor het in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedstrijden of voor recreatieve 
doeleinden rijden met gemotoriseerde voertuigen voorzien van verbrandingsmotoren, en die daartoe 
acht uren per week of meer  opengesteld zijn; 

 

Ad.2. Met geluidszone onzekere juridische instandhouding: 

Er liggen twee geluid producerende inrichtingen naast (om) elkaar; het motorcrossterrein 

en het rallycrossterrein. Het gebruik van motorcrossterrein leidt afzonderlijk beoordeeld 

niet tot een discussie voor het al dan niet opnemen van een geluidszone omdat het gebruik 

onomstotelijk onder de 8 uur per week blijft. Het motorcrossgebruik van het terrein levert 

wel meer lawaai op dan de rallycross. Als er vanwege al het gebruik van 

verbrandingsmotoren op het rallycrossterrein wel een geluidszone opgenomen zou moeten 

worden, dan is het vanuit een goede ruimtelijke ordening moeilijker te verdedigen dat een 

terrein dat meer (maar kortdurender) lawaai maakt geen onderdeel uitmaakt van het 

industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder en dus niet gezoneerd zou worden. Des 

te meer omdat het motorcrossterrein naast (om) het rallycrossterrein ligt en bij de 

beoordeling van een goed woon- en leefklimaat het geluid van het motorcrossterrein wel 

meegewogen dient te worden. Bij een geluidzone wordt het cumulatieve geluid vanwege 

het industrieterrein als geheel beoordeeld en het lijkt niet goed te onderbouwen dat in dit 

geval alleen de rallycrossbaan het industrieterrein uitmaakt en de motorcrossbaan 

daarbuiten gelaten wordt. Dat is te meer het geval, omdat de geluidzone rondom het 

Eurocircuit als geheel (beide banen samen) waarschijnlijk (veel) groter zal moeten zijn dan 

als deze alleen rondom de rallycrossbaan zou liggen.  

 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening lijkt een splitsing daarom moeilijker 

houdbaar. Het gevolg daarvan is wel dat er in de optie met zonering sprake zal zijn van een 

grotere zone, wat ook weer negatieve gevolgen heeft voor de juridische houdbaarheid, 

bijvoorbeeld omdat er dan meer woningen binnen de zone zullen liggen, waarvoor hogere 

waarden vastgesteld zullen moeten worden. 
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Daar komt nog bij dat de geluidzone, ook als deze alleen rondom de rallycrossbaan zou 

liggen, waarschijnlijk gedeeltelijk over het grondgebied van Bergeijk zal lopen. Dat 

betekent dat de raad van die gemeente (ongeveer) tegelijkertijd een bestemmingsplan zal 

moeten vaststellen waarin dat gedeelte van de geluidzone planologisch vastgelegd wordt. 

Zo niet, dan zal het bestemmingsplan Buitengebied door de Raad van State vernietigd 

worden, zo blijkt uit vaste jurisprudentie. 


