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Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

De , bewoner adres Victoriedijk  Valkenswaard 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 11-08-2020 

 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

De  geeft aan dat zijn beeld is dat het Eurocircuit een terrein is met allerlei 

activiteiten.   

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

De  geeft aan dat hij de toegevoegde voor Valkenswaard als geheel niet direct ziet. 

Wel geeft hij aan dat het terrein en de activiteiten aldaar mogelijk een bijdrage levert aan het 

toerisme in Valkenswaard, omdat er bijvoorbeeld hotelovernachtingen plaats vinden bij 

evenementen. Het kan echter ook zijn dat bezoekers in eigen campers bijvoorbeeld overnachten. De 

 geeft aan dat hij er vanuit gaat dat de gemeente deze zaken onderzoekt en 

meeneemt in het totaalrapport.  

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit?  

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

De  geeft aan geen positieve effecten van het Eurocircuit te ervaren. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

De  geeft aan niet direct positieve effecten voor het algemeen belang van 

Valkenswaard te zien. Dit geldt voor zowel economische als andere effecten. Wel kan hij zich 

voorstellen dat het terrein van waarde is voor de verenigingen aldaar en in Valkenswaard. 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

De  ervaart geluidsoverlast. Hij geeft aan dat het lawaai op de grens van 

dragelijk en soms ondragelijk is. Hij geeft aan dat als gevolg van het geluid het niet mogelijk is 

buiten te zitten met bezoek, omdat men elkaar dan niet kan verstaan. Het ligt er ook aan hoe 

de wind staat. Meneer geeft aan dat het de laatste jaren (2) wat lijkt afgenomen, enkele jaren 

geleden was er 7 dagen per week vrijwel iedere dag en avond  wel wat te horen vanaf het 

terrein. Meneer geeft aan dat hij vermoedt dat niet alle activiteiten op het terrein destijds 

legaal of vergund waren. Meneer vraagt zich af waar het heen gaat met het Eurocircuit.  

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Overlast is er van het begin. De  geeft aan het lastig te vinden exact aan te 

geven wanneer de sterke toename van overlast begonnen is. Het is langzaam gegroeid. In de 

afgelopen 30 jaar zijn er steeds meer geluid producerende activiteiten op het terrein bij 

gekomen. Op een gegeven moment waren er iedere avond crossactiviteiten hoorbaar. 

Meneer geeft aan dat tijdens de evenementen op het terrein hij liever niet thuis is in verband 

met de (geluids)overlast. Meneer geeft aan dat hij met name de slipcursussen op het terrein 

vervelend vindt. Dit omdat het onregelmatige geluiden oplevert. Daarnaast geeft hij aan het 

meest last te hebben van de motorcross-activiteiten, omdat deze het meest frequent 

voorkomen. Meneer geeft aan dat hij de indruk heeft dat er ook buiten de vergunde 

momenten gecrosst wordt. Meneer geeft aan dat het vermoed dat als gevolg van nieuwere 

en zwaardere motoren de geluidsoverlast in loop der tijd is toegenomen. Meneer geeft aan 

geen last te hebben van overlast als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan het terrein 

zoals maaien of iets dergelijks.  

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

- 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

De  geeft aan zich goed te kunnen voorstellen dat er mensen zijn die 

liefhebber zijn van motor- en rallycrosssport. Echter zou in het algemeen belang en in het 

kader van het milieu en klimaat bezien moeten worden of er ruimte is voor alternatieve en 

minder milieubelastende sporten op het terrein. Eventueel elektrisch rijden zou een optie 

kunnen zijn, mits het ook minder geluid op levert. 

 



 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

De  geeft aan dat het terrein er als zodanig ligt als gevolg van gedane investeringen. 

Daarnaast geniet het terrein naamsbekendheid. Het gehele terrein omvormen naar natuur is daarom 

niet logisch en niet te verwachten. Meneer pleit ervoor om het terrein te gebruiken voor ander type 

(sport)activiteiten. In het verleden is meneer betrokken geweest bij een initiatief om de naastgelegen 

vuilnisstort te herontwikkelen naar een mooie tuin met ornamenten en activiteiten. Hoewel uit 

gesprekken met de provincie bleek dat zij hier positief tegenover stonden, is het uiteindelijk niet 

gelukt.  

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

Meneer ziet een terrein voor zich met ruimte voor ontspannende buitenactiviteiten voor sport en 

leisure. Meneer heeft geen bezwaar tegen natuur, maar gezien de gedane investeringen en het 

gebruik vindt meneer dat geen logisch scenario. Eventuele geluidsafwering door een wal of scherm 

zou meneer voorstander van zijn, maar hij vraagt zich af of dit technisch haalbaar en effectief is  

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Meneer geeft aan dat er altijd verschillende meningen zijn, hetgeen logisch en prima is.  

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Meneer geeft aan het goed te vinden dat er vooraf gesproken wordt met de individuele partijen. Het 

is een gevoelig onderwerp. Er zijn slechte ervaringen vanuit het verleden waardoor dit nodig is.   

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Meneer geeft aan dat hij niet per definitie wil komen bij een gezamenlijke bijeenkomst. Dit 

gesprek vindt meneer goed en prima, echter heeft meneer wat minder vertrouwen in een 

gezamenlijk gesprek of debat. Meneer adviseert dat per partij een vertegenwoordiger 

uitgenodigd wordt en dat tevens de bijeenkomst in het teken zou moeten staan van het 

daadwerkelijk invulling geven aan de scenario’s. Het is belangrijk om de bijeenkomst goed in 
te kaderen. Als dit alles lukt ziet meneer het eventueel wel zitten om te komen.  

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Meneer heeft niet zo’n goed beeld van de gebouwen op het terrein omdat hij nooit op het terrein 

komt. Meneer heeft wel gehoord dat een aantal gebouwen illegaal gebouwd zijn. De gemeente heeft 

in het buitengebied van Valkenswaard vrij doortastend gehandhaafd op illegale bebouwing, hetgeen 

volgens meneer dan niet in verhouding staat met de situatie op het Eurocircuit rondom de illegale 

bebouwing.  

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

Meneer geeft aan dat het hem niet zoveel uitmaakt, zolang het geen flats worden of ander type 

gebouwen met een hoogte die waarneembaar wordt voor hem als omwonende.  

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

- 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Meneer pleit voor een collectieve agenda van de verenigingen op het terrein, zodat voor eenieder 

duidelijk is wat wanneer op het terrein gebeurt.  

Voor wat betreft dit project hoort meneer graag zodra er stappen zijn gezet of wanneer er 

veranderingen optreden voor wat betreft het gebruik van het terrein (zoals uren gebruik etc.) Per 

email is prima. 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

Meneer adviseert de gemeente om op de gevoeligheid van het dossier te letten. Er schijnen nog een 

aantal zaken te lopen.  Er is mede vanuit het verleden een gevoel dat er veel koehandel wordt 

bedreven en dat er mogelijke sprake zou zijn van vriendjespolitiek.  

Qua geluid geeft meneer aan het meest last te ervaren van de activiteiten van de motorcross. De 

rallysport lijkt minder frequent plaats te vinden, maar dat weet hij niet zeker. Het publiek van de 

motorsport veroorzaakt meer overlast dan die van de rallysport. Bij de toekomstscenario’s zou 
uitgangspunt moeten zijn om de activiteiten inclusief het parkeren binnen het terrein op te lossen.  

 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Datum: 11-08-2020 

Aanwezig:  

SEE 

 NRV 

 NRV 

Roger Bueters, Kasper van de Langenberg en Sippy Nauta namens de gemeente Valkenswaard 

Introductie  

• Juridische procedures hebben de NRV veel geld gekost.  

• Er is samen met de gemeente goed geprobeerd om tot een bestemmingsplan te komen. Er is goede 

samenwerking met de gemeente. Groen en Heem gooit roet in eten.  

• De visie van NRV strookt goed met de motorclub, TWC de Kempen en Lion d’Or 

 

Vragen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Een in basis heel aantrekkelijk off-road circuit met een geweldige naam in binnen- en buitenland. 

Helaas is er zichtbaar achterstallig onderhoud ontstaan, door de onzekerheden en procedures van de 

laatste jaren. In principe hebben de opzet van het circuit en de baan nog alle potentie om 

internationaal mee te tellen. Het contact tussen de verschillende verenigingen is goed.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

Door de beperkte mogelijkheden (slechts 8 uur gebruik per week en slechts 3 weekenden per jaar) op 

dit moment beperkt. Het circuit is echter nog altijd internationaal geliefd en kan bij verruiming van de 

mogelijkheden direct weer plaats bieden aan internationale rallycross evenementen. Dat betekent net 

als vroeger duizenden bezoekers, die allemaal moeten slapen, eten en drinken in de omgeving. 

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Een circuit met naam en faam, een rijke historie en een mooie ligging. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Zie 2. Plus dat het circuit Valkenswaard internationaal op de kaart heeft gezet. Het kan er aan 

bijdragen dat er met enige regelmaat weer wat te doen is in Valkenswaard, dat zonder 

Eurocircuit niet veel evenementen te bieden heeft. Het terrein is zeer geschikt voor allerlei 

evenementen, er kan nog veel meer. Er kan een koppeling gemaakt worden met feesten en 

evenementen in het centrum van Valkenswaard. 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief? 

Als vereniging denken wij dat de omgeving vooral hinder ervaart van het geluid. Daarom hebben 

wij in onze beleidsvisie 2030 een plan opgenomen om de geluidsproductie in stappen te 

verminderen. Nu al hangt er permanent een geluidsmeter op het terrein en maken we de baan 

nat om de geluidsoverlast van slippende banden zo veel mogelijk te beperken. 

 

Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat de omgeving hinder kan ondervinden van de toestroom 

van publiek tijdens evenementen en het verkeer dat dit dan oplevert. Er zijn in het verleden ook 

wel activiteiten geweest op het terrein, die mogelijkerwijs niet allemaal vergund waren.  

 

  



• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Het valt ons op dat de klachten vooral zijn begonnen toen er één buurman is komen wonen op 

een locatie waar voorheen geen enkele klacht vandaan kwam, waar de oorspronkelijke bewoner 

zelfs bij het circuit betrokken was. We hebben het beeld dat dit probleem is ontstaan toen er een 

housefeest werd georganiseerd op het evenemententerrein ten zuiden van het Eurocircuit. NRV 

was overigens geen voorstander van dit evenement.  

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

Dat is wel duidelijk. De talrijke klachten en rechtszaken, aangespannen door Groen en Heem. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Behalve de geluidsoverlast en wellicht extra verkeersdrukte bij grote evenementen, zien wij 

als vereniging geen grote overlast voor Valkenswaard. Het circuit ligt redelijk in het 

buitengebied. Parkeren werd ook altijd gezamenlijk opgelost. 

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

Als Vereniging werken wij aan een jaarlijkse reductie van de geluidsproductie. Bovendien hebben wij 

plannen in onze beleidsvisie staan om de emissie van schadelijke uitlaatgassen (hoe gering ook, 

vanwege het beperkte aantal kilometers dat wordt gereden) verder te reduceren. Investeren in 

geluids- en emissiebeperkende maatregelen, heeft echter alleen echt zin als er duidelijkheid bestaat 

over de toekomst van het Eurocircuit en dus het bestemmingsplan. De maatregelen kosten immers 

geld voor de rijders en die moeten dan wel de zekerheid hebben dat ze kunnen blijven rijden. 

Wat ons betreft moeten er keuzes gemaakt worden. Duidelijkheid en goede afspraken, plus een beetje 

begrip van de omgeving voor een sport die op deze locatie al een halve eeuw wordt beoefend. 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

Dat staat uitgebreid in onze beleidsvisie, die de Gemeente ook heeft ontvangen. Maar kortgezegd is 

voor ons het ideaal een geheel nieuw aan te leggen off-road circuit op dezelfde locatie, waar 

motorcross, rallycross en wellicht ook autocross op internationaal niveau kan worden georganiseerd. 

We hebben reeds contact met een lokale aannemer en een projectontwikkelaar die nauw bij de 

Motorcross betrokken zijn voor een eventuele uitwerking van de plannen,.  

 

En dat alles in combinatie met andersoortige recreatie, zoals fietsen, fietscross, wandelen en mogelijk 

een centrale (horeca)accommodatie die zowel door de sportverenigingen op de locatie als door 

passanten kan worden gebruikt. Zo krijgt het terrein een veel bredere recreatieve toepassing. 

Daarnaast biedt een dergelijk circuit een uitstekende basis voor rijopleidingen, verkeersonderwijs voor 

scholen, testmogelijkheden voor ROC’s en de TUe, etc. 

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Dat er veel verschillende meningen zijn, dat is logisch. Sommige mensen willen alleen maar bos, 

anderen willen de motor- en rallycross voor Valkenswaard behouden. Dat laatste vinden wij als NRV 

Eurocircuit natuurlijk ook het belangrijkste. Maar partijen die gewoon overal tegen zijn, hebben nu te 

veel macht om tot een eerlijke en verstandige oplossing te komen. En die is er echt, als de handen 

ineen worden geslagen. Wij hebben meerdere malen geprobeerd in contact te komen met Groen en 

Heem, maar zij willen dit niet. In het verleden is door  een openbare presentatie georganiseerd, 

zodat mensen een beeld zouden krijgen van de activiteiten van de vereniging. De bezwaarmakers 

waren daar helaas niet bij.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Overleg, wederzijds begrip en respect en uiteindelijk keuzes maken. 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Zeker, dat hebben wij altijd gestaan. Maar als één partij niet eens in wil gaan op een mediation 

voorstel van de Rechtbank, dan denken wij dat het vergeefse moeite is. 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

De wil van alle kanten om eruit te komen en respect voor wat het Eurocircuit in een halve eeuw heeft 

betekend voor Valkenswaard en omgeving. 

 



10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Voor de korte termijn zijn ze nog bruikbaar, maar door de onzekerheid rond het bestemmingsplan is 

er veel achterstallig onderhoud. Veel investeren heeft nu geen zin, dus komt het er op neer dat wij 

samen met de Gemeente het geheel op verantwoorde wijze in stand willen blijven houden tegen de 

laagste mogelijke kosten. 

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

In ons ideaalplaatje zou het hele terrein samen met de andere gebruikers opnieuw moeten worden 

vormgegeven en ingericht. Er kan dan een centraal gelegen accommodatie worden gerealiseerd, die 

technische en facilitaire ruimtes biedt aan de op het terrein gevestigde verenigingen, internationale 

evenementen op professionele wijze accommodeert en tevens te gebruiken is als horecagelegenheid 

voor andere recreanten. 

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

Zeer zeker. Gezamenlijk kan een plan worden gemaakt, waarbij een professioneel business plan de 

basis voor de toekomstige gezonde exploitatie kan vormen. 

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Als direct betrokken partij worden wij graag ‘persoonlijk’ geïnformeerd in meeting en horen wij het 

graag als er stappen worden gezet in het kader van dit project. Bovendien willen wij graag meedenken 

met de gemeente of voor deze werkende partijen.  

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Uiteraard: secretariaat@nrv.club  

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

 

• Realiseer je dat een meerderheid van de inwoners van de Gemeente Valkenwaard (zo’n 2/3 op basis 

van een enquête uitgevoerd door de gemeente) vóór behoud van het Eurocircuit is. Neem als 

uitgangspunt wat het circuit weer zou kunnen betekenen en ga dan constructief aan de gang om een 

plan te ontwikkelen dat voor reëel denkende omwonenden acceptabel is. Vergeet die ene dwarsligger 

die G&H mobiliseert, want als daar naar moet worden geluisterd, kan er niets! 

• In het verleden waren er 12 tot 14 weekenden in het jaar races op het Eurocircuit. We zijn toen op 

eigen initiatief teruggegaan naar circa 5 weekenden per jaar. Dit is in 1993 in de huurovereenkomsten 

belandt. Van de 8 uur blijft in de praktijk circa 5 uur netto rijtijd over. 

• In vergelijking met omliggende terreinen is de huur relatief hoog in relatie tot de beperkte 

gebruiksduur; 

• Met de huidige gebruiksmogelijkheden (lees: beperking) is het terrein in internationaal perspectief 

onbruikbaar 

• Wat betreft geluid en brandstofemissies nemen we onze verantwoordelijkheid voor een geleidelijke 

reductie hiervan. Er is nogal wat marge in de geluidsemissie. Sommige wagens zitten onder de max, 

sommige erboven. Rijders die erboven zitten (piekgeluid) worden aangesproken. Daarnaast 

onderzoeken we mogelijkheden voor elektrische wagens. Echter moet er wel voldoende duidelijkheid 

zijn om te kunnen investeren in dit soort zaken. De afname qua aantal decibellen kan hard gemaakt 

worden en door te handhaven door NRV zelf richting rijders (2 keer geel is rood). 

• Rallycross als sport is uitermate geschikte voor elektrische aandrijving (kort maar krachtige ritten) 

• Er is in het verleden door gemeente niet ingegaan op het voorstel om zonnepanelen op het terrein te 

realiseren. Dat vinden we jammer. 

• Qua scenario’s is voor ons het legaliseren van de huidige situatie acceptabel als het niet anders kan, 

waarbij we dan wel graag 8 uur netto rijtijd zouden willen krijgen en de huur in verhouding moet zijn. 

Daarnaast zijn de scenario’s maximaal faciliteren en het combinatiescenario ook mogelijk. 
Maximaliseren van het gebruik heeft vanzelfsprekend onze voorkeur. 

 





5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Onderzoek of en hoe het circuit aantrekkelijk gemaakt kan worden voor meer verschillende mensen, 

gebruikers en doelgroepen. Wij denken specifiek voor ons eigen gedeelte aan een verbreding in 

aanbod, zoals een ‘normale’ hondenschool of een speurcursus of iets dergelijks.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Voor ons eigen gedeelte geldt dat wij zoveel mogelijk willen behouden wat we nu hebben.  

• Voor het gehele terrein zouden we graag zien dat goede afspraken worden gemaakt over wat wel en 

niet mag op het terrein. Met name voor de herriesport lijkt ons dat belangrijk. Daarnaast vinden we 

het belangrijk dat goed wordt gesproken met omwonenden voordat de nieuwe afspraken worden 

gemaakt.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Het is normaal dat er verschillende meningen zijn, iedereen heeft zijn eigen standpunt.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Zorg dat ieders mening en belang serieus wordt genomen en kijk hoe je er vervolgens uit kan komen.  

• Achterhaal de belangrijkste klachten van partijen en onderzoek welke gezamenlijke oplossingen 

mogelijk zijn.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Ja daar staan we voor open. Een dergelijke bijeenkomst moet wel op een nette manier verlopen en 

iedereen moet de kans krijgen zijn mening te laten horen.  

• Het Eurocircuit is meer dan de motor- en rallysport. Wij hebben overigens weinig contact met de 

andere sportverenigingen op het terrein. We lezen van de websites af wanneer er iets plaats vindt qua 

evenementen.  

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

• Ons gebouw voldoet waarvoor wij het nodig hebben. Het voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. 

Het gaat onder andere om de installaties die gemoderniseerd moeten worden (gas, water en electra). 

Er zijn veel waterleidingen met dode punten wat niet mag in het kader van legionella, de bedrading 

van de elektrische installatie is oud en niet alles is voorzien van randaarde. Het traject tot aanpassing 

van deze gebreken is inmiddels ingezet. De gemeente pakt dit voortvarend op. 

• Daarnaast is de verlichting op het terrein erg verouderd.  

• Voor ons gebouw kunnen we nog een overkapping plaatsen (is al vergund). Het gebouw dient 

momenteel met name voor opslag en als kantine. 

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

We zijn al tevreden als het huidige gebouw weer veilig is.  

  

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Gezamenlijke huisvesting is bij ons niet van toepassing. Je moet de honden ook apart houden van 

eventueel publiek  

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

• We hebben behoefte aan duidelijkheid dus horen graag wanneer er stappen worden gezet. Periodiek 

een nieuwsbrief vinden we prettig  

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Er komt de laatste tijd opeens veel op ons af. Er speelt heel veel. 

• We willen eigenlijk wel net iets meer doen met het terrein dan nu. Ook om meer leden te verwerven 

ten behoeve van de financiën.  





 

 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

• Het Eurocircuit wordt geïnterpreteerd als enkel de geluidsport. Hierdoor heeft het Eurocircuit-terrein 

als geheel een slecht imago, terwijl het terrein groter is dan enkel de geluidssporten. TWC de Kempen 

en Lion d’Or zijn ook onderdeel van het Eurocircuit.  
• Een aantal mensen en omwonenden ageren tegen het Eurocircuit. Dit is een relatief klein aantal 

mensen met veel invloed.  

• Bij de grote evenementen zoals de Dakar proloog wordt er parkeeroverlast ervaren. Wij ervaren deze 

overlast niet zelf als verenigingen, maar denken dat met name de bewoners van Westerhoven en 

Dommelen deze hinder ondervinden.  

 

Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

• Voor wat betreft de weerstand geldt dat deze recent verergerd lijkt. We hebben de indruk dat deze 

weerstand voor een groot deel sinds de bouw van de wijk Laage Heide toegenomen is. 

Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

• Door de berichtgeving in kranten en (sociale) media. 

• Lion d’Or heeft de pers benadert toen bekend werd dat de bereikbaarheid van het Eurocircuit 

achteruit ging als gevolg van de aanleg van de nieuwe N-69.   

• Men vraagt zich af of het mogelijk is toegang voor de gebruikers van het circuit te regelen in de vorm 

van bestemmingsverkeer.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• De naastgelegen voormalige stort zou betrokken kunnen voor een combinatie van parkeren en 

evenementen. Dit hebben alle betrokken verenigingen van het Eurocircuit al vanaf 2010 aangegeven. 

• Het aantrekken van andere en nieuwe (sport)verenigingen en/of leisure-activiteiten (Bijvoorbeeld 

skeeleren en een skatebaan) 

• De verlichting op het terrein en op de toegangswegen kan verbeterd worden voor de veiligheid 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Een combinatie van sport-, recreatie- en natuurvoorzieningen waardoor synergie ontstaat en tevens 

zorgt voor positieve effecten voor ondernemers en de bedrijvigheid op het terrein en in Valkenswaard 

als geheel.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

• Het is normaal dat er verschillende belangen en meningen over het terrein zijn.  

• Het onduidelijke beleid van de gemeente is een belangrijke oorzaak van het negatieve beeld over het 

terrein 

• De negatieve beeldvorming wordt bepaald door een relatief kleine groep tegenstanders van het 

terrein  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Duidelijk en helder beleid van de gemeente 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Ja, we staan open voor de centrale bijeenkomst met belanghebbenden. Wij vinden het van belang dat 

een open dialoog mogelijk is waar alle partijen hun inbreng kunnen geven. We staan positief 

tegenover de begeleiding door een onafhankelijke en professionele gespreksleider. De tegenstanders 

richten zich puur op de wetgeving en de juridische bepalingen. Een valkuil om niet te verzanden in een 

wetgevingsdiscussie. Mag ook ruimte zijn voor een dialoog en begrip voor wellicht een meerderheid, 

die de aanwezigheid van het Eurocircuit en omgeving niet veroordeelt.(van  TWC) 

 

 

  



10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

• Onze gebouwen zijn redelijk verouderd, mede door achterstallig onderhoud. De verenigingen hebben 

momenteel niet de financiële middelen om te investeren.  

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

• We staan in principe open om te onderzoeken of multifunctionele gebouwen een optie zijn. TWC de 

Kempen en Lion d’Or in een gezamenlijk gebouw zou mogelijk zijn. Het is echter wel belangrijk dat: 

o Er goed zicht op de banen mogelijk is 

o Iedere vereniging zijn eigen plek heeft. Enigszins spontaan gebruik moet mogelijk blijven. 

o We willen graag wat ruimte om de gebouwen heen behouden 

• Goede voorbeelden van de inrichting van een dergelijk terrein ten behoeve van verschillende sporten 

zijn te vinden in Tiel, Alkmaar en Apeldoorn.  

• Het is lastig om commerciële partijen te vinden om de bezettingsgraad van de gebouwen gedurende 

de dag/week te verhogen.  

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

• Zo nee, waarom niet? 

 

• Zie antwoord vraag 11. Daarnaast willen we, als we dan eventueel iets nieuws gaan maken, het ook 

meteen goed doen. Dat geldt voor zowel de gebouwen als de baan. Een verhoging van de startheuvel 

bijvoorbeeld. Als je bepaalde wedstrijden wil organiseren, moet de baan aan de zogenaamde UCI 

eisen voldoen.  

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

 

• We willen graag 1 contactpersoon bij de gemeente voor dit project.  

• We willen graag per mail geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en ook over relevante 

juridische uitspraken met betrekking tot het terrein.  

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid van onze verenigingen en het Eurocircuit als geheel als 

gevolg van het nieuwe N-69 tracé. Wij denken dat uit angst voor sluipverkeer het paaltje bedacht is. 

Enkel de bewoners van de woningen kunnen er doorheen. Wij pleiten ervoor dat deze afsluiting 

heroverwogen wordt ten behoeve van een goede bereikbaarheid van de verenigingen, waaronder de 

onze.  

• Let op dat een gedeelte van het terrein onder de gemeente Bergeijk valt.  

• De eisen van grote evenementen worden steeds uitgebreider; om daar op in te kunnen spelen is dit 

het moment om hier uitwerking aan te gaan geven  

• Bij de centrale bijeenkomsten moeten er zowel voor als tegenstanders zijn 

• Als gevolg van de nieuwe N-69 neemt het geluid in het gebied toe. Wellicht dat de geluidsoverlast 

vanaf het Eurocircuit daarmee relatief als minder erg wordt ervaren 



 

Gespreksverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

De Weitens, Monseigneur Smetsstraat 

Aanwezig:  

, de Weitens - ecologische Tuinderij en Wilma’s Terras 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 18-08-2020 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit?  

Voor mij is Eurocircuit alleen het terrein waar de herrie sporten plaats vinden. Mijn verdere 

antwoorden hebben daarop betrekking en niet op de terreinen van de andere sporten (TWC De 

Kempen, BMX, Hondensport, Gilde terrein). Een rommelig circuit met veel illegale bouwwerken dat 

onnodig veel lawaai produceert. Het was ooit heel mooi in de jaren 70/80 toen de rallycross nog 

uitgezonden werd op TV door de NCRV. Er was toen minder geluidsoverlast. Mensen waren ook meer 

bewust van de evenementen die op het circuit plaatsvonden. Nu is het niet meer van deze tijd. Een 

‘vies’ circuit als Eurocircuit past niet in een natuurlijke omgeving tussen Malpie en 
Keersopperbeemden. Even zo zeer als kolen niet meer passen in onze huidige energie opwekking.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard?  

De GrandPrix en Dakar pre-proloog voegt enige naamsbekendheid toe voor Valkenswaard. Met deze 

grote evenementen hebben we geen moeite, het gaat met name om de periodieke trainingen en 

commerciële activiteiten zoals slipcursussen en bedrijf presentaties. Wat die naamsbekendheid waard 

is, is ons persoonlijk onduidelijk. Het voegt momenteel vooral negatieve gevoelens jegens het 

dorpsbestuur van Valkenswaard toe als gevolg van de jarenlange besluitenloosheid en gebrek aan 

handhaving aangaande lawaai overlast en illegale bouw. 

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief? 

 Momenteel geen. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Momenteel weinig omdat er geen activiteiten zijn waar bezoekers naar toe komen. Indien dit 

wel is zal er een zekere spin off zijn voor de middenstand in Valkenswaard. Het levert de 

gemeente waarschijnlijk huurinkomsten op. 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Lawaai, luchtvervuiling, extra verkeer, gevoel van onrechtvaardigheid 

• Sinds wanneer ervaart u dit zo?  

Sinds wij hier weer wonen vanaf 2008. Ik  ben in 1959 hier geboren en heb tot mijn 18e 

levensjaar hier gewoond en dus het ontstaan van het Eurocircuit van dichtbij meegemaakt. 

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

i. Als het mooi weer is hebben we meestal zuid/zuidwestelijke wind. Dat is precies de 

richting waar het Eurocircuit zich bevindt dus hebben we dan juist lawaai overlast. 

Omdat we dan buiten in onze privé tuin of op De Weitens zijn. De gasten op Wilma’s 
terras hebben meerdere malen geklaagd over de herrie. Eenmaal heb ik zelfs een 

rondleiding moeten onderbreken omdat ik niet te verstaan was. 

ii. Met bouwvergunningen (2007 en 2016) moeten wij als burgers door vele hoepels 

springen. Dit blijkt niet te gelden voor het Eurocircuit, waar allerlei zaken gedoogd 

zijn. Dit is het eerder aangegeven als onrechtvaardigheidsgevoel. Er zou minimaal 

een acceptabel en te handhaven geluidsplafond moeten komen. Zowel het aantal 

decibels als de frequenties zijn van belang in het kader van geluidsoverlast.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 



i. Het legt de besluiteloosheid van ons dorpsbestuur bloot en leid tot een sterke 

polarisatie van voor- en tegenstanders. Voorstanders intimideren zelfs door tot twee 

maal toe een spandoek ‘Leg Eurocircuit aan banden’ te vernielen. Ook op social 
media wordt door voorstanders zeer agressief gereageerd. Dit heeft ons doen 

besluiten om geen spandoek op het hek van De Weitens te hangen. 

ii. Er is overlast in het centrum van de gasten in de horeca en op de camping wat leidt 

tot extra inzet politie en handhavers zonder dat het iets financieels oplevert voor de 

gemeente want we hebben geen toeristen belasting. Op de tijdelijke camping tijdens 

evenementen gebeurt van alles wat niet wenselijk is. Het trekt een bepaalde 

doelgroep aan; ze hebben een andere soort vrijetijdsbesteding.  

iii. Er zijn slechts een handvol leden ut de gemeente Valkenswaard bij de rallycross 

vereniging. Dus het circuit brengt weinig vertier voor onze eigen inwoners. 

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren?  

Het circuit sluiten en een andere bestemming geven die beter past in de huidige tijdsgeest. 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel?  

Natuur en bewoning  (zie onderaan verslag uitgetekend Ideaalbeeld met toelichting) 

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Dat is prima. Helaas hebben vele mensen een positieve mening over het circuit die zelf geen directe 

hinder van het circuit beleven. Dat is heel makkelijk. Ik heb ook geen last van het circuit Zandvoort. 

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen? 

Volgens een normaal democratisch proces waarbij de mening van direct belanghebbenden zwaarder 

wordt meegewogen. 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, op voorwaarde dat er een onafhankelijk gespreksleider bij is. En dat de scenario’s vooraf 
beschikbaar zijn met de ingevulde toetsingscriteria. 

We vinden dat de politici verantwoording moeten afleggen. Ze moeten kleur bekennen.  

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Een rommelig geheel van illegale gebouwen. 

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen?  

Bij sluiting van het Eurocircuit meteen afbreken. 

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?  

Nvt 

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden?  

Over gehele beslistraject en de afwegingen die door ons dorpsbestuur gemaakt worden. Via de 

voorgesteld nieuwsbrief vinden wij prima. We willen wel graag dat onze gemeente raadsleden zich 

duidelijk uitspreken over hoe zij de toekomst van het Eurocircuit zien. 

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief?  

Ja 

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij adviseren u voorstanders die geen hinder van het Eurocircuit ervaren niet als direct 

belanghebbenden aan te duiden in het project. 

• Wij ervaren een onrechtvaardigheidsgevoel. Dit komt omdat wij voor de Weitens en het terras heel 

veel vergunningen en dergelijke nodig hebben gehad, terwijl op 500 m afstand alles maar mogelijk lijkt 



zonder vergunningen. (Terrasvergunning, controle nooduitgangen etc.). Hierdoor ervaren we ongelijke 

behandeling door de gemeente.  

•  NRV, is hier onlangs langs geweest. Dit was positief.  

• Het Eurocircuit bestaat al langer dan dat wij hier actief zijn met de Weitens en het terras. Echter is de 

geluidsoverlast in de loop der jaren wel verergerd. We hebben geen moeite met de grote 

evenementen die in het weekend al jaren worden gehouden. Op woensdagmiddag traint de 

motorcross normaliter. Op zaterdagen heeft de NRV vaak activiteiten. Deze activiteiten geven ons veel 

overlast op het terras. 

• We ervaren hinder van de Rallycross, van de motorcross hebben we minder last. We hebben de indruk 

dat de NRV weinig Valkenswaardse leden heeft. De leden van de NRV hebben minder binding met 

Valkenswaard dan de motorcross. We vragen ons af waarom Valkenswaard een circuit zou moeten 

hebben. Welke belangen zitten hierachter? De geldstromen die rond het circuit plaatsvinden zijn 

aanzienlijk en zijn zeker niet transparant. Er komt volgens mij weinig geld in onze gemeentekas. 

Waarschijnlijk kost het de gemeente geld. 

• Voor de centrale bijeenkomst in oktober geldt dat een aantal partijen er behoorlijk radicaal in zitten. 

We hebben geen trek in scheldpartijen en dergelijke.  

• Voor de ‘bypass’, die aftakt van de nieuwe N-69, geldt dat deze formeel geopend wordt voor 

maximaal 6 evenementen per jaar. Echter is dit een verkeersbesluit, dit is makkelijk te wijzigen door 

het bevoegd gezag zijnde het college van B&W van Valkenswaard. We zijn bang  dat deze bypass in de 

toekomst standaard opengesteld wordt. 

 

 



 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Sint Martinus Gilde Dommelen: Schieterij ‘t Rondvenneke 

 

Datum: 18-08-2020 

 

Aanwezig:  

 Sint Martinus Gilde 

Sint Martinus Gilde  

 

 

Introductie 

• Aan de westkant van ons terrein, vanaf de Kempervennen, is de gemeente Bergeijk voornemens de 

bestaande autowegen naar fietspad om te vormen. Hierdoor maken wij ons zorgen over de 

bereikbaarheid van ons terrein per auto. De entree aan de oostzijde (de ‘bypass’ vanaf de nieuwe N-

69) wordt namelijk enkel nog toegankelijk voor vergunninghouders/bewoners. Wij maken ons dus 

grote zorgen over de bereikbaarheid van ons terrein.   

• Het Gilde heeft circa 60 leden. 

 

Vragen 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Het Eurocircuit zien wij als een van oudsher Rallycrossterrein. We hebben in het verleden ons 

schietterrein op het rallycross terrein gehad, voordat we verhuisd zijn naar de huidige locatie.  

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Het Eurocircuit zorgt voor naamsbekendheid van Valkenswaard. Het toerisme, de economie en de 

cultuur in Valkenswaard krijgen een boost. Het trekt mensen naar Valkenswaard toe. De horeca en 

hotels profiteren van de activiteiten en evenementen op het terrein.  

• Wij zijn als gilde al 400 jaar actief, het is cultuur en historie. Ons gilde staat tevens op de immateriële 

erfgoedlijst.  

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

De aanwezigheid of evenementen van/op het Eurocircuit trekt niet perse nieuwe leden voor ons gilde 

aan. Wat wel positief is, is dat tijdens onze evenementen en drukkere dagen we gebruik kunnen 

maken van de parkeerplaats van TWC de Kempen. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Zie onder 2. 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Wij ervaren geen negatieve effecten van het Eurocircuit. Wij horen uiteraard wel eens geluiden, maar 

ondervinden hier geen hinder hiervan. Ook tijdens de grote evenementen ondervinden wij geen 

hinder 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Geen 

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• De geluidsspeakers kunnen een tandje lager en eventueel kunnen deze beter gericht kunnen worden. 

• Wij hebben bomen geplant om het geluid wat te dempen, dat zou ook nog een idee kunnen zijn.  

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Wij zijn al heel tevreden met ons terrein zoals het nu is  

• Een goede toekomstige ontsluiting van ons terrein is erg belangrijk voor ons. Wij kunnen niet 

met de fiets naar het terrein, met de geweren onder de arm.  

• Wij vinden het prima als er meer gecrosst gaat worden. Wij ondervinden geen overlast van 

geluid.  

• Iets meer ruimte om spullen te kunnen stallen.  

 



7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

We begrijpen dat er meerdere meningen en belangen zijn. We hebben het beeld dat een deel van de 

tegenstanders niet alleen tegen het Eurocircuit zijn, maar ook beroepsklagers zijn. Zij ageren tegen 

veel verschillende ontwikkelingen in Valkenswaard, niet alleen over het Eurocircuit. 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Heel goed luisteren naar wat er gezegd wordt door alle partijen. Dat daarvoor respect opgebracht kan 

worden. We hebben goed contact met de verschillende verenigingen. Ook zonder meteen de 

portemonnee te trekken kunnen we ook van elkaar leren en elkaar helpen.  

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Ja, wij zijn erbij.  

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Wij zijn blij met ons huidige gebouw. Veel van de andere gebouwen op het Eurocircuit zijn gedateerd, 

daar mag wel eens geïnvesteerd worden. We vragen ons ook af of het vergunningtechnisch allemaal in 

orde is. 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

Geen mening. Is niet van toepassing op onze bebouwing.  

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

• Zo nee, waarom niet? 

Ook deze vraag is niet van toepassing op onze situatie. Wij zitten een stuk verwijderd van de andere 

verenigingen en hun gebouwen.  

 

Communicatie 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Wij willen graag een nieuwsbrief ontvangen 

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij maken ons zorgen over de bereikbaarheid en de ontsluiting van het terrein, als gevolg 

van het nieuwe N-69 tracé. (zie ook onder introductie). Wij vinden het gekozen tracé 

onlogisch. Voor het oostelijke gedeelte (de ‘bypass’) kunnen wij ons voorstellen dat 
eventueel gehandhaafd zou kunnen worden op bestemmingsverkeer, door middel van 

camera’s.  
• Wij hebben als gilde ook nog grondeigendom nabij de Keersop. In het verleden hebben we 

gepoogd deze gronden te verkopen aan de gemeente, die wilde dat toen niet.  

• Het is lastig om inkomsten te genereren als Gilde. Een subsidie die we in het verleden 

ontvingen, is gestopt. De leefbaarheid van het gilde staat mede hierdoor enigszins onder 

druk. Het aantrekken van nieuwe leden is niet gemakkelijk.  



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Bewoners woning Victoriedijk 

 

Datum: 18-08-2020 

 

Aanwezig:   

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

Introductie 

 

• We vinden dat de verenigingen van het Eurocircuit het chique aanpakken. Zo kregen we bijvoorbeeld 

toegangskaarten bij evenementen en een kerstpresentje voor mogelijk overlast die omwonenden 

ondervinden. Wij zijn zeker niet tegen het Eurocircuit. Wij ervaren weinig overlast van het Eurocircuit.  

 

• We denken dat de toekomst van de herriesport in de elektrificatie zit. Het is ook een beetje leven 

laten leven. Wij vinden het jammer dat evenementen naar Eersel gaan. Wij kijken ook naar 

Valkenswaard als product. Valkenswaard loopt ook al leeg qua retail/winkels en horeca.  

 

• We hebben een slechte ervaring met de gemeente, specifiek in een contact met  Wij willen 

ons huis moderniseren en ietwat uitbreiden. Ons perceel valt buiten het bestemmingsplan 

buitengebied en wordt aangemerkt als stiltegebied. Gezien ontwikkelingen Eurocircuit is e.e.a. 

vooruitgeschoven / stilgelegd. Men heeft ons meerdere malen toegezegd dat we teruggebeld zouden 

worden, echter hebben we daarna niets meer vernomen. Afgesproken wordt dat Roger Bueters met 

afdelingshoofd Hans Appelmans opschaalt. Gezorgd wordt dat wordt 

om vervolgens serieus naar het voorstel/de vraag te gaan kijken.  

 

• Er is ons verteld dat ons perceel onder een ‘stiltegebied’ valt, dan is er minder toegestaan.

 wil met name weten wat mogelijk is in het huidige bestemmingsplan en als een nieuw 

bestemmingsplan komt i.v.m. Eurocircuit, zou dat ook (positieve) gevolgen hebben voor het 

bestemmingsplan van het woonhuis aan Victoriedijk. Uitbreiding / handhaving Eurocircuit en niet 

uitbreiden bestemmingsplan Victoriedijk is meten met twee maten door de gemeente.

verwacht dat een gemeenschappelijk belang gevonen moet kunnen worden voor allen. 

 

Algemeen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Er zit weinig ontwikkeling richting de toekomst op het terrein. Het is al heel lang hetzelfde. 

Conventioneel. Het terrein biedt mogelijkheden om een trekker te zijn voor toerisme in Valkenswaard. 

Het terrein heeft veel potentie. We zijn voorstander van het Eurocircuit, mits het niet-gemotoriseerd 

wordt uitgebreid. Wij zijn van mening dat het geen natuurgebied of zeker geen zogenaamd oerbos zou 

moeten worden.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

Het Eurocircuit zorgt voor toerisme in Valkenswaard. Het zou goed zijn als het terrein toegankelijker 

zou worden voor een bredere doelgroep. Voor het totale toeristisch- recreatieve aanbod in 

Valkenswaard zou in de breedte gekeken moeten worden hoe dit voor Valkenswaard kan verbeteren. 

Combinaties zouden gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld met initiatieven van Rofra. Met 

hoogteverschillen op de voormalige stort aan de Victoriedijk is iets te doen. Combinatie van de natuur 

met vertier op verschillende locaties in Valkenswaard. 

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Als het bestemmingsplan Eurocircuit wordt herzien, kan dit wellicht voor ons perceel ook 

mogelijkheden bieden. Wij hebben geen moeite met wat beweging rondom onze woning. Als gevolg 

van de nieuwe N-69 wordt het qua verkeer al wat rustiger in onze straat. Ook bij evenementen 

ervaren wij geen verkeersoverlast. Alleen belandt er wel eens wat afval in onze tuin.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 



Een dorp als Valkenswaard kan zich met een Eurocircuit blijven ontwikkelen. Valkenswaard is meer 

dan het centrum en horeca. Toerisme in Valkenswaard krijgt een boost van het Eurocircuit, mits meer 

progressief geexploiteerd. Het is nu een te beperkte opzet, met name voor gemotoriseerde sport. 

Daar is een nieuwe mix in nodig. Daarnaast speelt ook een stukje trots, wanneer het Eurocircuit op TV 

komt. Deze naamsbekendheid en trots zijn wel aan het vervagen de laatste jaren.   

  



4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Het scenario waarin het verder uitbreiden van de crossmogelijkheden wordt geregeld vinden we 

onwenselijk in verband met het extra geluid dat dit zal opleveren. Het verder maximaliseren scenario 

vinden wij onwenselijk ivm geluidsoverlast. Het enige echte negatieve effect van het Eurocircuit zien 

wij in het verkeer en het parkeren dat het circuit oplevert. We merken dat het weer ook een rol speelt. 

Wanneer er goed weer is tijdens evenementen, is het drukker dan met slecht weer. Wellicht is er wat 

te regelen met vignette’s, waardoor omwonenden zoals wij meteen kunnen doorrijden tijdens 
evenementen, nu worden wij staande gehouden door verkeersregelaars en is het voor deze mensen 

onduidelijk wie wij zijn. Het aanbod van Eurocircuit zou niet alleen uit grote evenementen moeten 

bestaan maar juist ook uit kleinschaliger toerisme of vertier zoals familie evenementen of 

bedrijfsuitjes. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Het feit dat het Eurocircuit en het proces van de afgelopen jaren zoveel tegenstand heeft opgeroepen 

en dat zoveel mensen gemobiliseerd zijn als tegenstander. Dit is slecht voor het imago van 

Valkenswaard. De regiofunctie van Valkenswaard neemt af. Vroeger kwamen mensen vanuit het hele 

land naar Valkenswaard. Ook het uitgangsleven en het centrum(retail) gaat achteruit.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• In de nieuwe inrichting van het terrein moeten ontsluiting en parkeren goed geborgd worden. Tijdens 

evenementen moet het verkeer en het parkeren beter geregeld worden. Dit kan concreet door het 

gebruiken van verkeersregelaars of bijvoorbeeld gecategoriseerd te parkeren.  

• Het Eurocircuit kan niet los gezien worden van Valkenswaard in zijn geheel als toeristische 

trekpleister. Wanneer je aan het Eurocircuit gaat werken, moet je dit in samenhang met het centrum 

doen. Daarnaast is helder communicatie van de gemeente richting burgers nodig. Dit betreft ook het 

inzichtelijk maken van de baten van het Eurocircuit voor Valkenswaard.  

• We adviseren om tijdens de centrale bijeenkomst in oktober duidelijk aan te geven welke kant het op 

gaat, maar ook duidelijk aan te geven welke kant het expliciet niet op gaat.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• We denken dat het essentieel is om een aantal grote evenementen te behouden. Evenementen 

moeten bezien worden in samenhang met de mogelijkheden (horeca en hotels) en activiteiten 

(evenementen) in het centrum van Valkenswaard. Op het terrein zou ook prima ruimte moeten zijn 

voor andersoortige evenementen. Denk aan muziekevenementen en dergelijke. Festivals zijn zeker in 

trek voor de jeugd. Overigens niet alleen evenementen. Zoals eerder gezegd ook kleinschaliger voor 

familie, verenigingen of bedrijfsactiviteiten. 

• We adviseren jullie om niet een kleine groep mensen de gehele agenda van de gemeente te laten 

bepalen.  

• Voor wat betreft de motor- en rallysport denken we dat elektrificatie de toekomst is. Meer 

gemotoriseerd is niet wenselijk. 

• De gemeente zou ons inziens een rol kunnen spelen in het faciliteren van de ontwikkeling van het 

terrein, door onder meer te zorgen voor de infrastructuur en nutsvoorzieningen. De gemeente kan 

volgens ons meer doen dan louter vergunningen uitgeven, zij kan ook actief mede-investeren in de 

ontwikkeling van het gebied.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Het is logisch dat er meerdere meningen en belangen spelen. We vinden wel dat mensen en partijen 

voorbij hun eigen voortuin moeten kijken. We hebben al veel natuur in Valkenswaard. Dat hoeft op 

het Eurocircuit niet nog meer aan worden toegevoegd wat ons betreft. 

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Wij vinden dat de gemeente met alle direct belanghebbenden in gesprek moet. Andersom geldt ook 

dat we vinden dat alle partijen met de gemeente moeten spreken. We zien tot nu toe dat bijvoorbeeld 

Groen en Heem vanaf de zijlijn via de media en de rechter communiceert. Net als de andere partijen 

zouden zij met u in gesprek moeten gaan, vinden wij. Overigens hebben wij het idee dat Groen en 

Heem vooral stilstand nastreeft. Wij denken dat stilstand vaak achteruitgang betekent.  

 



9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Ja. Het is wel van belang dat de verschillende meningen gerespecteerd worden.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

We willen graag de nieuwsbrief ontvangen. Tot nu toe was de gemeente vrij onzichtbaar in de 

communicatie. Geen nieuws is ook nieuws; een update over de status van het project vinden we 

prettig.   

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Het dansevenement een aantal jaren geleden op de parkeerplaats ter zuiden van het Eurocircuit had 

niets met het Eurocircuit te maken. Dat evenement heeft wel flink wat overlast veroorzaakt op 1 van 

de avonden. Als zoiets plaatsvindt, moet je met het genre muziek en entertainment rekening houden 

met de omgeving. De andere twee avonden waren oké. Daarentegen horen wij ook wel eens de disco 

van de vakantiepark de Kempervennen.  

• Wij kijken er vanuit onze ondernemersgeest tegenaan. Wij zijn vanuit het verleden betrokken bij de 

economische ontwikkeling van Valkenswaard. We hopen dat het straks nog interessant genoeg is voor 

onze kinderen om in Valkenswaard te blijven wonen.  

• We willen nogmaals benadrukken dat het van belang is om inzichtelijk te maken wat het Eurocircuit 

oplevert voor Valkenswaard en de inwoners. Het is van belang inzichtelijk te maken wat het de 

Valkenswaardenaar oplevert.  



 

Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Bewoners woning Monseigneur Smetsstraat 

 

Datum: 19-08-2020 

 

Aanwezig:   

omwonenden 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

 

Introductie 

• De gezamenlijke bijeenkomst over het Eurocircuit die in het verleden in de Hofnar heeft 

plaatsgevonden verliep niet goed. Wat daarbij een belangrijke rol speelde is dat Groen in Heem in 

grote getale aanwezig was. De bijeenkomst werd onvoldoende gemanaged door de gemeente. 

• Wij ervaren geen overlast van het Eurocircuit 

• Wij weten dat het lastig is om überhaupt ergens te mogen crossen, het Eurocircuit is juist een mooie 

locatie daarvoor. Naast het Eurocircuit zijn er ook andere dingen in de omgeving die je hoort. Wij 

vinden dat je pas overlast ervaart, als je er echt op gaat letten. Wij zien het ook als een kwestie van 

leven en  laten leven. Wij hebben er geen moeite mee als er overdag geluid van het Eurocircuit af 

komt.  

• Groen en Heem is bij ons aan de deur gekomen om handtekeningen te verzamelen om tegen het 

Eurocircuit te ageren.  

• Woensdagmiddag tussen 13:00u en 17:00u en zaterdag wordt er gecrosst door de motorcross. Vanuit 

de rallycross gaat het met name om wedstrijden. Op zaterdagen worden er trainingsdagen gehouden.  

• In iedere gemeente heb je wel beroepsklagers.   

• G&H heeft opgeleide mensen, die weten hoe de juridische procedures in elkaar steken. De 

voorstanders van het circuit zijn niet allemaal hoog opgeleid of belezen in dit soort procedures.   

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

We vinden het jammer dat het terrein er enigszins verwaarloosd bij ligt. Er wordt veel te weinig 

gedaan met zo’n mooi terrein. We horen dat de Motorcross niet meer kan rijden. De Grandprix van 

feb/maart was het laatste evenement. Daarna is er niet meer gecrossed door de motorclub. We 

vinden het jammer dat er niet meer gecrossed kan worden. We vinden dat ieder zijn hobby uit zou 

moeten kunnen oefenen, als het niet op het Eurocircuit kan, waar moet het dan? 

Er is onvoldoende tolerantie naar elkaar. De motorcross hoor je het meeste. 4-takt motoren zijn qua 

frequentie lager. In de loop der tijd is het uitoefenen van herriesporten steeds ingewikkelder (ivm 

milieuwetgeving).  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Het ligt er al bijna 50 jaar en we vinden dat dit moet blijven. Je kunt bijna nergens meer aan 

hondensport doen. Overal waar wijken gebouwd worden zijn dit soort zaken niet meer mogelijk. Dit is 

al 50 jaar een herriegebied. Nederland is een klein land, tolerantie naar elkaar is daarom nodig.  

• Vanuit het verleden heeft het terrein voor aantrekkingskracht en naamsbekendheid gezorgd (achteruit 

rijden etc. op TV). Valkenswaard wordt op die manier wel op de kaart gezet. Na het evenement ging 

men naar het centrum/ de markt. De laatste jaren ligt het op een laag pitje. Het mag van ons weer 

bruisend worden. De paardenboulevard en die enorme gebouwen daar, dat kan allemaal wél.  

• Liever geen natuurgebied, dat hebben we al genoeg in Valkenswaard.  

 

  



3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

We zijn liefhebbers van de motorsport.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Er moet ruimte geboden worden aan de verenigingen om zich te ontwikkelen. Dan kan er 

weer positieve energie komen, nu is het alleen negativiteit. We zijn er niet voor om elke dag 

te crossen natuurlijk. We denken met name dat het voor Valkenswaard positieve effecten 

heeft; naamsbekendheid en reuring.  

 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

 

• We vinden het jammer dat de wielrenners meer van de openbare weg gebruik lijken te 

maken, dan van de baan. Ze rijden vaak op de weg in plaats op het fietspad.  

• De omroepinstallatie (van Lion d’Or en TWC) wordt als hinderlijk gezien. Wij liggen daar zelf 
niet wakker van, maar dat horen we van anderen. Dit is dus meer een advies. Hier kan 

wellicht met richten of andere speakers een technische oplossing voor gevonden worden. Dat 

is al sinds het begin dat we hier wonen.  

• De toekomstige ontsluiting van ons huis is niet in orde. We worden vergunningshouder als 

bewoner, zodat we de bypass vanaf de nieuwe N-69 mogen gebruiken. Bezoekers van ons 

bedrijf moeten echter helemaal omrijden. Het als argument genoemde sluipverkeer ervaren 

wij niet als hinderlijk. Volgend week hebben we een hoorzitting bij de commissie van de A2 

samenwerking ihkv van ons bezwaar. Ik ontvang nu al vaak pakketjes niet, ik laat deze al bij 

mijn zoon in Westerhoven bezorgen.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Door jarenlange onduidelijkheid en het niet updaten van het bestemmingsplan van de 

gemeente is de negatieve situatie ontstaan. We hopen dat dit traject slaagt.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

De geluidsinstallatie wat aanpassen. Volgens ons hebben NRV/MVV de audio installatie al aangepast.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Dat het terrein weer gaat bruisen en dat er meer activiteit mogelijk is op het terrein. Uitbreiding 

hoeft niet te betekenen dat er meer crossuren nodig zijn. Verbreding zou mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld een vlooienmarkt, ruilbeurs, 4x4 rijden, op afstand bestuurbare auto’s. Dus ook meer 
voor de inwoners van Valkenswaard en Dommelen. Ruimte om het terrein meer toegankelijker te 

maken voor een breder publiek.  

• Wij zijn zelf ook betrokken geweest bij de organisatie van een Amerikanenmiddag op het terrein. 

Twee weken voor aanvang hebben we het af moeten blazen omdat we de vergunning niet rond 

kregen bij de gemeente. 15 jaar heb ik dat georganiseerd in Wintelre. Het gaat dan om het tonen 

van Amerikaanse (oldtimer) auto’s, rock ‘n roll bandjes, een markt, springkussen en waterglijbaan 

etc. voor de kinderen. Dit zou gratis entree zijn, in Wintelre trok dit circa 5000 bezoekers.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Iedereen mag natuurlijk een mening hebben. Je moet er wel met elkaar over kunnen praten. Er moet 

sprake zijn van tolerantie jegens elkaar. Als je voor een deel je zin krijgt moet je het ook accepteren en 

dan niet door blijven gaan totdat je 100% je gelijk krijgt.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

De werkwijze zoals nu wordt gehanteerd vinden het goed. We zijn wel bang dat er partijen zijn die hun 

mening willen doorduwen. De NRV heeft een tijd terug ook de buurt uitgenodigd. Er is ook sprake van 

stemmingmakerij. Luisteren naar elkaar voorkomt stemmingmakerij.  

  



9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Ja 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Respect naar elkaar toe en elkaar laten uitpraten. 

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Over het camperen en de caravans tijdens evenementen wordt geklaagd. Er was een keer een 

camping op de wielerbaan tijdens de Grand Prix, deze gaf wel wat overlast. Er werd ‘s nachts vuurwerk 

afgeschoten, dat was hinderlijk. Ook voor onze dieren, dat kan gewoon niet. Muziek en plezier is 

prima.  

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

Nvt 

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

• Zo nee, waarom niet? 

Nvt 

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

We vinden een nieuwsbrief prima. 

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij adviseren jullie je niet te laten intimideren 

• Wij denken dat het mogelijk zou moeten zijn als partijen water bij de wijn doen 

 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

MVV 

Grand Prix 

Gemeente Valkenswaard 

Roger Bueters, Suzan Looijmans en Kasper van de Langenberg 

 

Datum: 25-08-2020 

 

Introductie 

• Vanuit de Grandprix wordt aangegeven dat zij enkel het combinatiescenario als levensvatbaar achten  

• Aangegeven wordt dat het scenario betreffende het totale terrein omvormen naar natuur niet wenselijk is. 

Bovendien is er al erg veel natuur in de gemeente Valkenswaard.  

• Aangegeven wordt dat het zaak is om uit de voor-tegen discussie te blijven, omdat het anders zwart-wit 

blijft.  

• Aangegeven wordt dat er van verschillende kanten onjuistheden worden verspreid. Met name vanuit 

Groen en Heem wordt verkeerde informatie verspreid over milieuzaken.  

• Vanuit de Grand Prix wordt de vraag gesteld waarom er nu geld uitgegeven wordt voor de korte termijn, 

terwijl de toekomstige situatie nog onbekend is.  

o Suzan licht toe dat de korte termijn uitgaven aan de gebouwen puur gaan over minimale 

veiligheidsmaatregelen.  

• Er wordt aangegeven dat het lastig is om in oktober het gezamenlijke gesprek over de toekomst van het 

Eurocircuit terrein te voeren, terwijl er in november een zitting in de rechtbank plaats vindt met maar liefst 

drie rechters. Vanuit de Grand Prix wordt aangegeven dat het altijd goed is om met elkaar het gesprek te 

blijven aangaan.  

• Vanuit de Grand Prix wordt aangegeven dat een aantal ondernemers de schatting hebben gemaakt dat 

een groot evenement circa 400.000 euro zou opleveren voor de lokale horeca en middenstand.  

• Aangegeven wordt dat Groen en Heem met twee tongen spreekt. Ook de gemeente kan het in de ogen 

van Groen en Heem niet goed doen. Het is belangrijk dat ook Groen en Heem concrete knelpunten 

benoemd en hun visie op de toekomst van het terrein benoemd. Het is belangrijk om vast te stellen of zij 

ook water bij de wijn kunnen doen.  

• Aangegeven wordt dat er onvoldoende communicatie plaats vindt tussen de verschillende partijen. 

• Aangegeven wordt dat de commerciële activiteiten alleen nodig zijn om de exploitatie van de verenigingen 

mogelijk te maken.  

• De motor- en rallysport hebben gezamenlijke plannen. Men realiseert zich dat zonder draagvlak van de 

relevante partijen deze plannen niet mogelijk zullen zijn.  

•  geeft aan dat, als Groen en Heem mee wil denken, hij daar ook wel geld aan wil uitgeven 

(ontwerp). MVV sluit zich daar bij aan.  

• MVV wil nadrukkelijk doorgaan met de crossactiviteiten. Wij zouden het liefst morgen weer starten met 

trainen en eventueel wedstrijden.  

• MVV wil nadrukkelijk het gesprek aangaan met buurtbewoners en Groen en Heem.  

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Het Eurocircuit is een voorbeeld voor heel Nederland. Hier vinden de meeste Grandprix- en 

motorsportevenementen plaats. Het Eurocircuit zet Valkenswaard op de kaart. Iedereen kent 

Valkenswaard door het Eurocircuit.  

• In de huidige situatie is het wel vergane glorie. Vanuit het verleden op de TV heeft er enorm veel plaats 

gevonden. De laatste jaren is het afgezwakt. Het moet op een positieve manier terugkomen.   

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Bekendheid.  

• Neveninkomsten voor de lokale ondernemers in het centrum van Valkenswaard. 

 



3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit?

a. Vanuit het uw eigen perspectief?

• Bekendheid. De Grand-Prix wordt in 42 landen uitgezonden. Valkenswaard wordt hiermee op de kaart

gezet. Er vindt al 45 jaar motorsport plaats op het Eurocircuit.

• Er zijn ook andere activiteiten mogelijk. Te denken valt aan onder andere mud-run, klimwanden etc. Om

dit mogelijk te maken moeten we wel gezamelijk tot een plan komen.

• Er zijn een aantal herriesport evenementen per jaar. Dit hoeft niet het hele jaar plaats te vinden en wij zien

ook dat dit niet kan in verband met de overlast voor omwonenden.

• Het Eurocircuit heeft een aantrekkingskracht voor Valkenswaard. De horeca en lokale middenstand

profiteren van de bekendheid van- en activiteiten op het Eurocircuit.

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit?

a. Vanuit het uw eigen perspectief?

• In de huidige staat en gebruiksmogelijkheden zit er weinig toekomst meer in onze vereniging.

• Het terrein is aan het verpauperen en het is lastig om nieuwe leden te werven.

• Tijdens iedere vergadering krijgen we vragen over de toekomst van onze vereniging en het terrein. Er

st grote onduidelijkheid over de toekomst van het terrein en daarmee voor onze vereniging. Er zit 

geen toekomst meer in.  

• Sinds wanneer ervaart u dit zo?

• Sinds een jaar of 5/6

• Het sluiten van de motorcrossbaan zorgt ervoor dat er meer in ‘het wild’ gecrost wordt. Dit gebeurt op
allerlei onwenselijke plekken waaronder in de natuur buiten het Eurocircuit.  Het is ons inziens zaak dat

mensen ergens legaal kunnen crossen. Er is ook groep recreatieve crossers die je eigenlijk de baan op zou

moeten trekken, zodat ze niet in de bossen gaan crossen.

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?

• We worden belemmerd in het uitoefenen van onze hobby

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard?

• Er is een relatief klein aantal echte tegenstanders. Wij denken dat een groot deel  van Valkenswaard niets

tegen ons hebben. We zijn bekend met de   en een groep mensen die hij vertegenwoordigt als

gemachtigde.

• We geven gratis kaartjes (circa 40 adressen) aan omwonenden. Omwonenden die willen komen kijken

mogen bij ons langs komen. In overleg met de gemeente (Suzan Looijmans) zijn in overleg 5 huizen

geselecteerd die een brief moeten krijgen

• Wij hebben het idee dat de bewoners van de wijk Lage Heide veelal niet uit Valkenswaard afkomstig zijn

en daarom minder op hebben met het Eurocircuit.

• Wij zoeken niet actief de media op. Wij hebben het idee dat Groen en Heem dit wel actief doet. Wij

zouden liever het gesprek met ze aan gaan.

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren?

• Het is belangrijk dat er duidelijkheid wordt geboden over de gebruiksmogelijkheden van het terrein nu en

in de toekomst.

• Het gesprek hierover moet gezamenlijk gevoerd worden

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel?

Wij willen graag invulling geven aan- en onderdeel zijn van een vijfde scenario, een combinatie van de vier

scenario’s, in combinatie met draagvlak in de omgeving.

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan?

Wij vinden dat iedereen een mening mag hebben. Daarbij vinden we goede communicatie en eerlijkheid

belangrijk. Meningen moeten daarbij gebaseerd zijn op feiten en niet op onjuistheden.

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?

• Communiceren. Als iedereen eerlijk is kan de gezamenlijke bijeenkomst in oktober een succes zijn.

• De suggestie wordt gedaan om 1 woordvoerder per partij te hanteren bij de bijeenkomst.



9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, wij staan open voor de gezamenlijke bijeenkomst. Wij overleggen nog met wie wij aanwezig zullen 

zijn maar verwachten met een afgevaardigde vanuit MVV samen met Maarten Roos.  

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Onze eigen gebouwen zijn relatief goed, vergeleken met een aantal andere gebouwen op het totale 

Eurocircuit terrein. Wij hebben geen schunnige gebouwen. Het is in goede staat. Het is bijvoorbeeld 

vrij recent voor 10.000 euro geschilderd. 

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

Multifunctionele gebouwen, voor een compleet complex.  

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

• Wij zien meerwaarde in een gezamenlijk gebouw met meerdere verenigingen. Er is dan wel 

een be der nodig.  

• We zien een aantal gezamenlijke ruimtes voor ons, met daarbij een kantoortje per vereniging.  

• Ook een bouwhal voor Valkenswaardse carnavalsvereniging zien we voor ons. Het 

keverfestival in Budel zou ook hier kunnen.  

 

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Wij vinden het prettig via de voorgestelde nieuwsbrief geïnformeerd te worden.  

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja, naast het mailadres van MVV ook graag naar   

 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• We hopen dat iedereen eerlijk en oprecht is. Het is van belang dat mensen meewerken en 

dat ze later niet een spreekwoordelijk mes in de rug steken. We zijn allemaal kort op de 

wereld. Gun elkaar wat.  

• Geluid: 

i. Meting vergunning geluid 93 db 118 db (in oude meting is dat maar rond de 70 db) 

ii. De wijze van meten van geluid is veranderd. Voorheen werd dit gedaan aan de rand 

van de baan (circa 15 meter van de uitlaat af), nu worden individuele metingen 

gedaan bij de uitlaat.  

iii. We meten hier ter plekke: als er bij een rijder opvallend veel geluid maakt pikken we 

die eruit en meten we.  

iv. We staan open voor eventuele geluidsoplossingen zoals wallen of beplanting etc. (er 

zijn al metingen / rapporten in het bezit van de gemeente)  

• Transitie naar elektrisch rijden en verminderen emissies: 

i. In iedere branche wordt verduurzaming nagestreefd. Er worden standaarden 

opgelegd over geluid, milieu en veiligheid. Dat is ook in onze branche het geval. 

ii. Als de industrie of de overheid beslist dat er x % elektrisch moet zijn, dan gaan wij 

daar automatisch in mee. We kunnen daar geen stappen in zetten. We hebben ons 

te schikken aan de  (FIM) regels.  

iii. We kunnen pas over als de markt voldoende en betaalbare elektrische voertuigen 

brengt. Daarnaast moet de vraag er ook naar zijn. Er is nog ontwikkeling nodig 

voordat er (volledig) elektrische races mogelijk zijn.  

iv. De Formule 1 en Dakar lopen daar al op vooruit.  



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Montana Snowcenter 

 

Aanwezig:  

 Montana Snowcenter  

 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

Datum: 25-08-2020 

 

 

Introductie 

• Vanuit Montana Snowcenter wordt de verwachting uitgesproken dat het scenario maximaliseren van 

crossactiviteiten niet mogelijk zal blijken in verband met de gewijzigde omstandigheden. 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Er st nogal wat onduidelijkheid op en rondom het Eurocircuit terrein. Dit komt onder andere doordat 

de gemeente heeft verzuimd om er zowel qua vergunningen als toekomstvisie wat te doen.   

• Het Eurocircuit van nu is hetzelfde als 20 jaar geleden, echter de wereld is veranderd. Het Eurocircuit is 

daardoor achterhaald.   

• Het is duidelijk dat de huidige vorm, ook als het allemaal goed gaat, niet meer toekomstbestendig is. Op 

alle circuits spelen beperkingen vanuit geluid etc. De beperkingen worden steeds erger. Milieu, geluid, 

stikstof, emissies etc. In België zijn veel circuits weggegaan door vergelijkbare redenen. Daarnaast gebeurt 

het ook vaak dat mensen een huis nabij een circuit kopen en vervolgens gaan klagen over geluid en 

overlast. Dat is ook in Hapert en Lierop gebeurd. In Lierop is het circuit hierdoor dicht gegaan.  

• Geluid is er zeer zeker als het gevolg van het Eurocircuit. Voor ons wordt dit niet als last ervaren. 

• In algemene zin hebben we het beeld dat het draagvlak voor circuits een stuk lager is dan vroeger. 

• We denken dat elektrificatie van motor- en rallycross wel zal wel gebeuren, maar dat kost nog wat tijd. We 

vermoeden dat zonder duidelijkheid de verenigingen waarschijnlijk niet kunnen investeren hierin.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• In de huidige vorm vrij weinig, met slechts circa twee grote evenementen per jaar. Vroeger zeker wel, er 

waren toen veel meer evenementen en zaken die georganiseerd werden waren vaak een groot succes. We 

vragen ons af wat de 50.000 mensen per jaar die zo’n evenement bezoeken, verder in Valkenswaard doen. 

We schatten in dat de economische effecten van de grote evenementen voor Valkenswaard erg klein zijn.  

• De gebruiksmogelijkheden van het terrein in de huidige vorm zijn erg beperkt.  

• Wij denken niet dat mensen enkel voor het Eurocircuit naar Valkenswaard komen. 

• Wij hebben geen overlast van bezoekers van het Eurocircuit.  

• Er is goed contact met de motor- en rallyverenigingen. 

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Momenteel beperkt, soms hebben we enkele bezoekers van het Eurocircuit extra. Die komen dan een 

hapje bij ons eten. Daar staat dan verkeershinder tegenover, in verhouding is het dan verwaarloosbaar.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• In deze vorm niet zo. Het is de vraag of mensen voor het Eurocircuit naar Valkenswaard komen.  

• Tijdens evenementen gaan de bezoekers, schatten wij in, weinig naar het centrum. De meesten gaan erna 

linea recta naar huis.  

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Wij ervaren negatieve effecten op het gebied van verkeer en parkeren. Bij grote evenementen zijn de 

wegen verstopt. Dit gaat echter wel in redelijk overleg en we komen daar wel uit. Het is ook een kwestie 

van leven en laten leven. De ontsluiting van het terrein en de parkeerfaciliteiten schieten tekort tijdens 

grote evenementen.  



• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Dit is volgens ons altijd al zo geweest 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• De bewoners van de nieuwe wijk Laage Heide zullen weerstand bieden. Het geluidshinderaspect wordt 

hierdoor erger en erger ervaren.  

• Als de motorsport niet als waardevol wordt gezien, zal de geluidsoverlast ook erger worden ervaren.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Geluidsemissie zoveel mogelijk beperken door bijvoorbeeld elektrificatie. Ook zoveel mogelijk milieuhinder 

beperken. Het hangt er wel vanaf hoe het vermarkt wordt, of het elektrische circuit potentie zou hebben.  

• TWC heeft wel eens de weg afgezet zonder te overleggen. Goede communicatie rondom de evenementen 

zou al een concrete verbetering zijn. Helaas in het weekend van 6 september weer een wedstrijd van TWC 

zonder overleg! 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Een van de scenario’s is leisurezone. Dat is prima, maar het ligt er wel aan wat er specifiek komt. Als er een 

soort tweede Toverland komt kan het ten koste gaan van onze bedrijfsvoering. Er kan ook nieuwe 

concurrentie voor Montana Snowcenter en Center Parcs Kempervennen ontstaan. Het idee leisure is voor 

Valkenswaard en iedereen goed. Wellicht zouden wij ook iets willen ondernemen op het terrein. Dan is er 

wel duidelijkheid nodig, dat is er nu niet. We staan positief tegenover het ontwikkelen van iets nieuws. 

• Er is nergens in Nederland een plaats waar zoveel sporten van deze soort bij elkaar zijn.  Naast de huidige 

gebruikers Eurocircuit, onze wintersport, het waterskiën, handboogschieten etc. Het hele gebied zou 

gezamenlijk vermarkt moeten worden.  

• Het is lastig dat de 2 gemeenten Bergeijk en VW niet gezamenlijk optrekken.  

• Wij gaan binnenkort naar de bezwaarcommissie inzake de geplande afsluiting van de N-69 bypass 

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

• De groene lobby maakt misbruik van de situatie. Men procedeert waar men kan. Je kunt niet iets oplossen 

door een extreem standpunt in te nemen. Het resultaat is 0 en de gemeente maakt heel veel kosten.  

• De situatie in de huidige vorm is niet toekomstbestendig. Maar iedereen moet water bij de wijn kunnen 

doen. Wij denken dat er een redelijke oplossing voor nu mogelijk zou moeten zijn. 

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Er zijn een aantal mensen bij wie het heel hoog zit, deze worden boos en verdrietig. Dat is deels ook heel 

begrijpelijk. Om echter tot een oplossing te kunnen komen zal iedereen water bij de wijn moeten doen.  

• Het zou slimmer zijn geweest voor de gebruikers van het terrein om eerst hun zaakjes op orde te brengen, 

voordat ze om  meer mogelijkheden gingen vragen. 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

• Ja, het doel moet daarbij zijn om dichterbij elkaar te komen. 

• Mensen moeten open staan voor verschillende meningen en beelden. 

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

We willen het liefst zo nauw gezet mogelijk geïnformeerd worden. Over de ontsluiting van de N-69 

hadden we eerder geïnformeerd willen worden. We zijn akkoord met het voorstel om een nieuwsbrief 

te ontvangen.  

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij hebben uitbreidingsplannen. Dan willen we op die plek ook parkeren, inclusief overkapping met 

zonnepanelen en elektrische oplaadpunten. Dit proces met de gemeente Valkenswaard gaat niet soepel. 

Dit heeft aandacht nodig.  



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Eurocircuit aan banden 

 

Aanwezig:  

Eurocircuit aan banden  

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 25-08-2020 

 

 

Introductie 

• Eurocircuit aan banden geeft aan: 

o Dat ze het niveau van de dialoog in Valkenswaard over het Eurocircuit op dit moment niet 

goed vinden.  

o De enquête zoals in het verleden uitgezet door de gemeente niet goed te vinden 

o Wantrouwend jegens de gemeente Valkenswaard te staan. Ze vermoeden een dubbele 

agenda bij de gemeente.  

o De vergunning uit ’93 als uitgangspunt te zien voor wat er toegestaan is op het Eurocircuit. 
De geluidsoverlast zien wij als het primaire en belangrijkste probleem.  

o Dat zij als uitgangspunt het scenario hebben van het legaal gebruik vastleggen 

o Het proces zoals toegelicht door Roger Bueters goed en pragmatisch te vinden klinken 

o Dat hun spandoek met daarop de tekst ‘Eurocircuit aan banden’ tot twee maal toe kapot is 

gemaakt.  

o Dat zij bedreigingen hebben ontvangen via social media  

o Dat bij het scenario ‘Omvormen tot leisurezone’ hun standpunt afhangt van de concrete 
invulling van dat scenario.  

o Dat zij het scenario ‘Omvormen naar natuur’ prima vinden, dan ervaren zij geen overlast 

meer.  

o Dat ze bij de vergunning ervanuit gaan dat het trainen door de weeks en dus niet in het 

weekend toegestaan is. Recent is de NRV begonnen met trainingen in het weekend, volgens 

hen is dat niet toegestaan op basis van de vergunning uit ’93.  
Vragen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

We zien het terrein als vergane glorie. Het terrein is rommelig en veroorzaakt veel geluidsoverlast. Het 

zorgt voor een splijtzwam in de samenleving. 

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

Het is is een goede sportfaciliteit voor verenigingen en inwoners. Voor iedereen moet er een 

vereniging zijn.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief? 

Niets 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

In het verleden een positieve naamsbekendheid. Tegenwoordig is dit vervallen tot een 

negatief imago, als gevolg van de bestuurlijke wanorde op het dossier Eurocircuit. De 

gemeente heeft er een rommeltje van gemaakt. Daarnaast is de tijdsgeest veranderd. Sport 

met verbrandingsmotoren heeft geen duurzaam imago in de maatschappij.   

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Geluid van de herriesport en geluidsinstallatie (speakers). De muziek horen we ook wel eens 

• Luchtvervuiling 

• Toename van verkeer, met name tijdens de grotere evenementen. Wanneer er geparkeerd wordt is 

het een bende op de Venbergseweg.  

• In potentie de waardedaling van onze woningen tov vergunning 1993 (bij scenario maximaliseren). Als 

dat scenario gekozen wordt, zullen we wellicht ook pogen planschade te verhalen op de gemeente.  



• De nieuw gebouwde wijk Lage Heide bevindt zich in de geluidscirkel; hij had eigenlijk niet gebouwd 

kunnen worden in die zin.  

 

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Als wijk wordt de overlast ervaren sinds de bouw van Lage Heide. Diegene die oorspronkelijk uit 

Valkenswaard komen hebben deze overlast ook vanuit andere wijken in Valkenswaard ervaren.  

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

Verbrandingsmotoren en geluidsinstallaties maken lawaai. Daarnaast zijn de woningen van Lage Heide 

gebouwd binnen een geluidszone, zoals deze geldt rondom het Eurocircuit.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Het kost de gemeente veel geld aan onderhoud, onderzoeken en juridische bijstand. 

• Het vestigingsklimaat wordt negatief beïnvloed door tegenstrijdigheid in de promotie als groene 

wandel gemeente ten opzichte van vervuilende en verstorende activiteiten op het circuit en 

berichtgeving hierover.  

• Beperking van vernieuwing, door de grote bestuurlijke last en slepende, complexe dossiers. 

• Milieuschade en beperking van de biodiversiteit. 

• Het circuit zorgt voor een splijtzwam in de gemeente, dit zorgt voor een afnemend vertrouwen in het 

bestuur en leidt tot reputatie schade.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

Wij vinden dat de gerechtelijke uitspraken gerespecteerd moeten worden en dat gehandhaafd moet 

worden op de situatie zoals deze in 1993 is vergund. Daarnaast is het belangrijk dat er gezorgd wordt 

voor eerlijke en transparante communicatie over het proces. Uiteraard binnen de wettelijke kaders. 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

Zo min mogelijk overlast. Zeker geen overlast als gevolg van commerciële activiteiten.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Er zijn veel perspectieven. Het is jammer dat de indruk is gewekt dat de gemeente beleid maakt vanuit 

slechts 1 van deze perspectieven in plaats van de rol als verbindende factor te zoeken.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

De meningen van direct belanghebbenden respecteren. Deze mogen zwaarder wegen dan mensen die 

geen overlast ervaren.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, mits in een veilige omgeving en middels een normale dialoog. We hebben te veel negatieve 

dreigementen en vernielingen ervaren, met als gevolg dat wij voorzichtiger zijn geworden om ons 

publiekelijk te mengen in deze discussie. 

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Over voortgang in dit dossier worden we graag geinformeerd per mail. Over het ontvangen van de 

nieuwsbrief zijn we akkoord.  

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

De bewoners van Lage Heide voelen zich misleid en niet serieus genomen. In onze beeldvorming 

probeert de gemeente zich onafhankelijk voor te doen maar worden er bijvoorbeeld in de enquête 

sturende vragen en discutabele conclusies getrokken ten gunste van uitbreiding van het circuit. 

Hierdoor lijkt de gemeente een dubbele agenda te hebben. We hopen dat het projectteam in staat is 

deze beeldvorming aan te passen. 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

 bewoner adres Venbergseweg Valkenswaard 

 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

Datum: 25-08-2020 

 

Introductie 

•  geeft aan dat de gemeente in het verleden niet secuur is geweest met een aantal zaken 

in de omgeving. Dit beeld wordt breder gedragen in de buurt.  

o  licht ter illustratie zijn langdurige proces toe  wat hij heeft moeten doorlopen 

met de gemeente ten behoeve van de realisatie van zijn woning.  

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Ik heb over het algemeen een positief beeld over het Eurocircuit terrein. Het is best uniek wat daar 

allemaal bij elkaar aanwezig is. Regionaal en ook landelijk heeft het Valkenswaard bekendheid 

opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de uitzending op televisie vroeger, de Grandprix, het Harley 

Davidson weekend en de Dakar pre-proloog.   

• Met ons loonwerkbedrijf hebben we ook werk gedaan op het terrein. Bij evenementen veegden we de 

onder meer de banen.  

• Ik vind het prima als er activiteiten op het terrein zijn. Dat is hetzelfde als een atletiekbaan in de buurt. 

Het maakt alleen wat meer lawaai. Aan deze zijde (oost) ; bij westenwind ; horen wij het meest.  

• De midzomeravonden in het centrum van Valkenswaard is ontstaan als gevolg van de rallycross 

(Europese kampioenschappen). Hierdoor traden positieve effecten op voor de Valkenswaardse 

horeca.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Landelijke bekendheid en aantrekkingskracht. Vergelijkbaar met de bekendheid van de 

Valkenswaardse horeca.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• We hebben er vanuit het bedrijf regelmatig werkzaamheden verricht 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Landelijke bekendheid 

• De Valkenswaardse horeca heeft geprofiteerd, bijvoorbeeld tijdens de midzomeravonden 

• Hetzelfde geldt voor de middenstand/retail 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Geluid en lawaai 

• Bij evenementen hebben we van verkeer en parkeren weinig last.  

• Sinds een aantal weken hebben ze wekelijks op zaterdag rallycrossactiviteiten. Er is ook verschil in 

geluid- volume tussen verschillende auto’s.  
• Het zou wenselijk zijn om een gezamenlijke agenda te hebben, zodat omwonenden rekening 

kunnen houden met de momenten dat er geluidsoverlast op zal treden.  

• Bij de Fietscrossclub horen we een irritante DJ met steeds het zelfde deuntje. 

• Een of twee keer vindt er op de wielren- of BMXbaan een brommerwedstrijd/race plaats. Dit geeft 

een vreselijk irritant geluid 

• Op woensdag zijn vrije trainingen bij de motorcross. Meestal van circa 10-17:00u. Er is gedurende 

de hele dag geluid. Ik gun het ze wel, maar het is wel irritant.  

Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

Ik zit in de meest ongunstigste windrichting.  

 



b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Tekortkomingen aan handhaving en het langdurige en onduidelijke proces zorgen ervoor dat 

zaken uit zijn verband worden getrokken.  

• Ik maak me zorgen over de keuze die gemaakt gaat worden voor de scenario’s. Specifiek ben ik 

bang dat degene die het hardste roept, zijn voorkeursscenario erdoor krijgt.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Neem de onduidelijkheid weg. Biedt kaders. Ik heb de indruk dat de gemeente iedereen te vriend 

wil houden. In juridische zin lijkt het een grijs gebied.  Je moet voorkomen dat mensen dit grijze 

gebied zelf, op verschillende manieren, in gaan vullen.  

• Voor wat betreft geluid: Zorgen dat al die machines zo min mogelijk geluid produceren wat 

technisch mogelijk is. Dat geldt ook voor de geluidsinstallaties. Ik denk ook dat het mogelijk is om 

voor zowel motor- en rallycross te elektrificeren. De korte races zijn hier geschikt voor. Het zou 

mooi zijn om het Eurocircuit als eerste volledige elektrische crossterrein te laten zijn. De E van 

elektrisch.  

• Inrichting van het terrein: wellicht beplanting om geluid weg te nemen. Er zijn planten die geluid 

absorberen. Een geluidwal of andere maatregelen onderzoeken.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Ik vind het prima als er een aantal evenementen per jaar plaats vinden.  

• Het is zaak om het geluid zo veel mogelijk te minimaliseren, zowel vanuit de voertuigen als via 

maatregelen op het terrein 

• Ik ben voor een transitie naar volledig elektrische activiteiten  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

• Er is veel oud zeer 

• Dit is deels veroorzaakt door een slechte relatie met de gemeente 

• De nieuwe wijk Lage Heide ligt ook ongunstig qua wind. Ik vermoed dat de bewoners daar 

daarnaast minder binding hebben met het Euroricuit vanuit het verleden.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Tijdens de centrale bijeenkomst moeten open kaart gespeeld worden door alle partijen.  

• Iedereen moet de beschikbaarheid hebben over dezelfde informatie. Eenduidigheid vanuit de 

gemeente is vereist. De gemeente lijkt de laatste tijd stroever te zijn geworden.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

• Jazeker. Zolang ik maar niet in een hoek van voor- of tegenstander wordt gedrukt. Ik sta open om 

samen te werken aan een oplossing. Het is ook belangrijk dat vooraf helder wordt 

gecommuniceerd wat de bedoeling is van ieder scenario.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Over de centrale bijeenkomst. Ik adviseer om de vier scenario’s of een vijfde toelichten in de 

nieuwsbrief. Hou het zuivere proces zuiver;  objectiviteit zonder politieke kleuring is belangrijk. 

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij willen graag een gezamenlijke agenda van de activiteiten op het terrein van de verenigingen 

• Prioriteit zou moeten zijn om geluid te minimaliseren.  

• Voor de evenementen zou vastgesteld moeten worden wat het maximale aantal weekenden zou 

kunnen zijn.  



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

Center Parcs De Kempervennen  

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

Datum: 26-08-2020 

 

 

Introductie 

• Per oktober wordt Kees Luijbregts general manager van locatie De Kempervennen. Erik zal ook dit 

dossier naar Kees overdragen.  

• De Kempervennen bestaat op deze locatie ruim 35 jaar. We dan ook al lang met het Eurocircuit te 

maken.  

• Erik heeft geen direct contact met de verenigingen of organisatoren van evenementen op het 

Eurocircuit  

•  

Vragen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Eigenlijk hebben we alleen maar last van het Eurocircuit . Onze bezoekers komen voor rust en natuur, 

dit strookt niet met het geluid van herriesport 

• Bij evenementen zijn wij druk in de weer om klanten te woord te staan en eventuele compensatie te 

regelen. De doelgroep van de evenementen op het Eurocircuit is niet de onze. 

• Er is wel een kleine toename van het aantal gasten op De Kemperevennen tijdens evenementen op 

het Eurocircuit, maar deze financiële winst weegt niet op tegen de schade en hinder die we 

ondervinden.  

• De Kempervennen is juridisch tegen het nieuwe bestemmingsplan dat uiteindelijk gesneuveld is, in 

beroep gegaan  

• Het scenario maximalisering ten behoeve van herriesport is voor ons geen optie. Het scenario huidig 

feitelijk legaal gebruik vastleggen is ook niet wenselijk vanuit ons belang.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• De naamsbekendheid van het Eurocircuit is niet zo groot als bijvoorbeeld Zandvoort. Ik vind het lastig 

om in te schatten hoeveel dit nu oplevert voor Valkenswaard. Ik denk dat je dat moet onderzoeken in 

dit traject.   

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Geen. Enkel een klein commercieel belang (aankopen in onze supermarkt, enkele 

overnachtingen) 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Wellicht tijdens evenementen overnachtingen in de gemeente, maar daar heb ik geen beeld 

van. Volgens mij zijn er weinig hotels in Valkenswaard.  

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Geluidsoverlast  

• Ongewenste bezoekers over ons terrein 

• Verkeersoverlast tijdens grote evenementen 

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Deze overlast ervaren we sinds dat we hier bestaan. Het zou kunnen dat het in de loop der jaren 

minder en erger is geworden.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Hier heb ik geen mening over 

  



5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Stoppen met de crossactiviteiten. Zowel het crossen zelf als het publiek, muziekinstallaties, etc. die 

geluid maken. Het scenario omvormen naar natuur zou daarin passen.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

Geen geluid meer en een groene omgeving. De leisure-zone zou ook mogelijk zijn. Maar dat hangt wel 

af van de invulling van dit scenario. Het moet dan geen invulling zijn die concurreert met ons of 

andere reeds aanwezige leisurefuncties in het gebied en de regio. .  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Dat is begrijpelijk. Iedereen heeft zijn eigen belang. Het is in ieder geval goed dat deze gesprekken 

plaats vinden en dat in oktober met elkaar gesproken wordt. Een bewoner zit er anders in dan een 

commerciële partij zoals wij.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Goed naar elkaar luisteren.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, wij staan hier voor open. Mijn opvolger  zal dit dan eventueel oppakken. Het is 

belangrijk om dit gesprek respectvol te voeren en er moet naar elkaar geluisterd worden.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Wij worden graag geïnformeerd over ontwikkelingen op het Eurocircuit. Het voorstel om de 

nieuwsbrief te ontvangen is akkoord.  

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja, graag naar mijn opvolger 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij zitten niet te wachten op muziekevenementen op en nabij het Eurocircuit.  

 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Malpie Hoeve, Luikerweg Valkenswaard 

 

Aanwezig:  

 Malpie Hoeve  

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 26-08-2020 

 

Introductie 

• Jan geeft aan dat in het bestemmingsplan de locatie waar hun koeien grazen bestemd is als bos. Het zou 

dan oneerlijk zijn als de motorcross wel iets mag op de bestemming bos, terwijl zij dat niet mogen op de 

door Jan genoemde locatie. 

• Jan geeft aan dat regelmatig handhaving op het gebied van milieu door de gemeente plaats vindt.   

 

Vragen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Wij hebben er geen beeld van. We maken ons niet zo druk. De ene keer hebben we meer last dan de 

andere keer (bij evenementen) 

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

In het verleden voegde het Eurocircuit wat toe aan Valkenswaard, tegenwoordig niet meer. Qua grote 

evenementen heb je alleen nog de Grand-Prix. De vele evenementen, de uitzending op TV, positieve 

effecten voor de Valkenswaardse middenstand etc is in het verleden. Bezoekers van deze 

evenementen kwamen bij ons naar het toilet, maar ze gaven niets uit bij ons. Dit is een van de 

redenen waarom we nu ook een hek en een poort hebben rondom ons terrein.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Geen. Er worden enkele ijsjes gegeten soms. 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Zie onder 2. 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Parkeren tijdens grote evenementen. We moeten zelf mensen inzetten om te voorkomen dat 

op ons terrein geparkeerd wordt. Dat kost ons een extra werknemer op zo’n dag.  
• De hele buurt krijgt vrijkaartjes. Wij krijgen er geen omdat wij geen last zouden hebben. 

• We hebben geen contact met de verenigingen op het terrein. We vinden dat de verenigingen 

en/of de organisator van de evenementen contact met ons op zou moeten nemen om de 

parkeerproblemen op te lossen. Er kunnen dan eventueel afspraken gemaakt worden over de 

verkeer- en parkeerafhandeling tijdens evenementen. Ook denken we dat de 

verkeersregelaars hebben wellicht een andere instructie nodig hebben.  

• Als gevolg van de nieuwe N-69 lijkt het ons dat er niet meer bij ons geparkeerd zal gaan 

worden. De nieuwe N-69 komt namelijk precies tussen ons en het Eurocircuit in te liggen.  

• Wij ervaren geen geluidsoverlast, we horen de weg wel. Als het een stuk meer wordt is het 

een ander verhaal. Ook overlast voor de gasten valt bij ons mee.  

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Vanaf dat Dakar en de Grand-Prix terug zijn  

Wij zijn door de gemeente verplicht om het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein uit te 

breiden, om de speeltuin te mogen realiseren. Op het naastgelegen Eurocircuit lijkt deze eis 

er niet te zijn. Dat voelt oneerlijk.  

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

Met name onvoldoende communicatie en afstemming  

 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Bij grote evenementen als Dakar slibt heel Valkenswaard dicht.  



 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Niet onbeperkt herriesport toe gaan laten. Prima dat het er is, maar een grote toename 

vinden wij onwenselijk. 

• De verkeer- en parkeerproblemen door communicatie en afstemming oplossen (met de 

nuance dat het door de nieuwe N-69 minder nodig zal zijn, vanuit ons eigen belang) 

• Zorg voor voldoende parkeerplaatsen op en/of rondom het Eurocircuit.  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Het mag blijven zoals het is. Het is wel gedateerd en het verloederd. Een modernisering zou 

daarom gewenst zijn.   

• Het maakt ons niet heel erg veel uit, wij zijn te druk met ons eigen bedrijf. 

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

• Het is prima dat mensen een mening hebben.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Er is nooit gehandhaafd op het bestemmingsplan en de milieuvergunningen en daardoor zijn 

de problemen ontstaan. Neem de onduidelijkheid weg.  

• Stel eerst vast wat er niet kan en kijk dan wat er wel kan.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Wij denken niet dat we aanwezig zijn bij de gezamelijke bijeenkomst. Ons belang is niet erg 

groot en we genoeg te doen rondom ons eigen bedrijf. We hebben niet het idee dat we iets 

in te brengen hebben.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

We willen graag via de nieuwsbrief geïnformeerd worden over het traject toekomst Eurocircuit.  

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

Nee 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Aanwezig:  

 buurtcomité Monseigneur Smetsstraat  

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 01-09-2020 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Wat bedoelt u met het Eurocircuit? Rondom de hondensport, het gilde, BMX en fietscross zien wij 

geen problemen. We zijn TEGEN de lawaaisporten dus tegen het echte circuit gedeelte van dit 

bestemmingsplan. Onze vervolgantwoorden gaan over het herriesportgedeelte. 

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

Zeer weinig tot niets. De herriesportverenigingen hebben weinig tot geen leden uit Valkenswaard. Er 

zijn geen grote evenementen die Valkenswaard op de kaart zetten. Geen inkomsten uit bijvoorbeeld 

toeristenbelasting, kamperen op terrein zelf dus lokale horeca campings hebben er ook niets aan.  

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Geen enkele 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

Lastig verhaal, als je Valkenswaard op de kaart wil zetten met het motorcircuit dan kan de gemeente 

ermee scoren, maar dat gaat dit 100% zeker tegen het belang van de lokale bewoners in die overlast 

zullen ervaren.  

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?    

Geluidsoverlast e n waarschijnlijk bijkomende luchtvervuiling, vooral veroorzaakt door dagelijkse 

activiteiten; grote incidentele activiteiten veroorzaken minder overlast. 

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

Sinds langere tijd, steeds toenemend met name slipcursussen (NRV), wekelijks/dagelijks. 

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

We hebben oren 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Overlast bij veel inwoners van de gemeente 

• Veel kosten voor proces, staat niet in relatie tot inkomsten uit het circuit (bv onderhoud 

gebouwen voor rekening gemeente, huurprijs tegen landbouwgrond, geen voordelen voor 

lokale ondernemers, geen legeskosten voor vergunning dus kost de gemeente geld, ook dit 

onderzoek waarvoor u nu hier bent.. daar betalen wij gemeentebelasting voor). Bij 

Valkenswaardse verenigingen kunnen we ons een lagere huurprijs wel voorstellen.   

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Stoppen met geluid produceren op het Eurocircuit 

• Een goed plan ontwikkelen met oog voor duurzame inkomsten en het terugverdienen van de 

benodigde investering voor de gemeente Valkenswaard. Dit moet integraal onderdeel zijn 

van het plan. 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Andere sporten die geen lawaai maken (paarden, fietscross, golfbaan etc) 

• Om de zaak te financieren, maak er bijvoorbeeld landgoederen van en ontwikkel er ruimte 

voor woningbouw.  



• Inrichten als natuurcompensatie in het kader van de nieuwe N-69. Wellicht heeft dit in dit 

kader nog financiële waarde waardoor ze aan de ‘businesscase’ van scenario natuur kunnen 
bijdragen.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Dat vinden we logisch 

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

We vinden dat de mening van direct belanghebbenden zwaarder moeten wegen dan niet direct 

belanghebbenden. Als gevolg hiervan zullen er een aantal meningen er minder toe doen dan anderen, 

in het kader van de belangenafweging.  

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, maar dit zullen wellicht gesprekken zijn waarbij standpunten ver uit elkaar liggen , de doelstelling 

moet niet zijn om het eens te worden, maar wel met respect naar elkaar luisteren. 

 

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?  

Het is een rotzooi en het zijn lelijke gebouwen. Het feit dat de gebouwen nu deels veilig gemaakt 

moeten worden kost de gemeente (en de belastingbetalers) veel geld. We vinden het vreemd dat deze 

rotzooi getolereerd wordt en dat er niet direct gecontroleerd en gehandhaafd wordt. 

Bouwvergunningen ontbreken bij veel gebouwen, dat vinden we niet correct.  

 

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen? 

Wij denken dat veel gebouwen gesloopt moeten worden, er zit weinig toekomst in de huidige 

gebouwen.  

 

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?   

• Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken? 

Wij vinden dat de herriesport en de overige verenigingen gescheiden moeten blijven.  

• Zo nee, waarom niet?  

We zijn bang dat als deze scheiding niet blijft, de andere verenigingen in de negatieve slipstream 

meegenomen worden.  

13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Wij worden graag geïnformeerd over alle ontwikkelingen op het Eurocircuit. Voor dit project zijn wij 

akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief.  

 

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Stel de uitgangspunten voor de beoordeling van de scenario’s helder en eenduidig vast 

• De door ons gehanteerde definitie van “Eurocircuit” bij alle antwoorden is het gebied waar de 

crossbaan voor auto’s en motoren ligt. Andere plekken met de daar huizende verenigingen zijn 

expliciet buiten beschouwing gehouden door ons bij de beantwoording. 

• Op zaterdagen met zuidwestenwind is het een ramp qua geluidsoverlast(NRV heeft vaak activiteiten 

op zaterdagen) 

• Faciliteer de Valkenswaardse verenigingen  

• Als de overlast weggenomen kan worden (geluid en lucht, verkeer lost zich op door nieuwe N-69) 

hebben we er al minder problemen mee.  

• Tijdens een bijeenkomst van de verenigingen heeft de NRV aangegeven dat ze de slipcursussen nodig 

hebben om financieel rond te komen  



• NRV is een nationale vereniging, wellicht is het goed om in de rapportage een differentiatie aan te 

brengen in de verenigingen. Hiermee is wellicht beter in kaart te brengen wat het oplevert voor 

Valkenswaard. Ook vinden wij het relevant om te weten hoeveel Valkenswaardse leden er zijn. 

• Wij hebben geen beeld van de geldstromen rondom grote evenementen op het terrein. 

• We hebben iets minder last van de motorrijders dan van de rallycrossers. Dit heeft ook te maken met 

het feit dat NRV geen of weinig Valkenswaarderse leden heeft. Gevoelsmatig gunnen we die daardoor 

wat meer. 

• De intimidatie die vanuit de rallycross plaats heeft gevonden richting omwonenden waaronder dhr 

en het kapotmaken van het doek ‘Eurocircuit aan banden’ vinden wij onacceptabel. Dat geldt 
ook voor de uitlatingen op social media.  

• De handtekeningenactie (circa 400 ondertekeningen) zijn door een gemeenteraadslid gebagatelliseerd 

en zelfs belachelijk gemaakt.  

• Wij schatten in dat een combinatie van scenario’s niet haalbaar is, omdat we denken dat de motor- en 

rallysport dan niet (binnen de huidige mogelijkheden) levensvatbaar is. 

• Qua wensscenario denken wij bijvoorbeeld aan combinatie van natuur en ‘zachte leisure’ 
• We zijn tegen elke vorm van lawaaisport. Wij keuren de commerciële activiteiten van de rallycross 

expliciet af. 

• De brief van gemeente Valkenswaard (833131/833149 van 20/6/2018) heeft bij ons buurtcomité 

behoorlijk argwaan gewekt over de positie van de gemeente in deze discussie. 

 







Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

bewoner adres Weerderdijk  Westerhoven 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 08-09-2020 

 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Een terrein dat een spannend contrast vormt met de omringende omgeving.Waar als oorsprong een 

motief aan ten grondslag ligt van een positief uit de hand gelopen hobby wat zich tot professioneel 

vlak heeft ontplooit.  

• In andere woorden de passie die mensen naast hun dagdagelijkse werk en leven als alternatieve 

ruimte hebben gevonden. 

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Een open lucht cultuurplek met zijn eigen unieke karakter en geschiedenis.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit?  

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Een culturele uiting dat zijn plek binnen de samenleving verdient. Waarbij zeer veel vrijwilligers 

betrokken zijn en hun persoonlijke passies een plek hebben.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Een mooie organisatie met internationale allure waar mensen vanuit heel Europa op de 

georganiseerde evenementen af komen. Als circuit een uniek terrein in Nederland. Iets wat 

Valkenswaard op de kaart heeft gezet. 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Een afgesloten terrein dat zich o.a. daardoor te weinig opent naar de omringende omgeving en 

samenleving. Door het open karakter alleen tijdens evenementen en min of meer voor een doelgroep.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Toen de achteruitrijrace en caravanrace nog deel waren van de evenementen sprak het naast rally en 

motorcross ook een bredere doelgroep aan. 

• Wellicht is een combinatie te maken van een functionele geluidswal in combinatie met een andere 

invulling.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Draagvlak creëren door de samenleving meer te betrekken. Met een strategie waar ik denk aan 

woorden als restruimte en tussentijd. 

• Een publieke ruimte dat deels een meer semi openbaar karakter krijgt. Bijvoorbeeld door het koppelen 

van recreatie aan activiteiten die er plaatsvinden.  

• ‘Tijdelijke architectuur’ zou hier waar mogelijk een pragmatische oplossing bieden.   
 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

• Een terrein dat ruimte toe laat voor initiatief, experiment en waaruit informele 

samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan tussen professionals, amateurs en bewoners. Activiteiten 

die juist niet in een woonwijk kunnen plaatsvinden, maar dit terrein zich goed voor leent.  

Voorbeelden kunnen zijn; een doe het zelf-garage, het draaien van buitenfilms, een oefenplek voor 

muzikanten, een productieplek voor hobbyisten, kunstenaars, architecten, filmmakers, schrijvers en 

makers. Deze makers zouden als een van de partijen een goede katalysator kunnen spelen voor meer 

draagvlak. Alles dat zou kunnen vallen onder het kopje ‘positief uit de hand gelopen hobby’ en waar 
door kruisbestuiving nieuwe netwerken ontstaan. Het motief dat ten grondslag ligt aan dit terrein en 

het hiermee eer aan doet. 



• Het zou vanuit dit oorspronkelijk motief jammer zijn als het terrein door een commerciële partij 

gekaapt wordt. Door een deels semi openbaar karakter te geven kan er ook meer draagvlak ontstaan 

voor huidige activiteiten die er plaatsvinden. En daarmee het voortbestaan van het Eurocircuit.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Prima. Ik ben een voorstander van het democratische proces. 

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Een situatie creëren waar mensen dat democratische proces weten te begeleiden. Met een formeel als 

een informeel gedeelte. Waarbij het formele gedeelte een Moderator de gesprekken leid (ideaal 

gezien mogelijk iemand van buiten af die zich inleest met enig gevoel voor humor). 

• Bij het informele deel denkend aan zij die zich minder voor een groep kunnen uiten. 

Eventueel losse gesprekken met kleinere groepjes. 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Zeker, alleen ligt mijn sterkste punt niet bij het spreken voor een groep. En verwacht dat ik hiermee 

niet alleen voor mijzelf spreek. Als daar rekening mee gehouden kan worden, graag. 

- 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Het verloop van de processen die het project aangaan. En waar ik met mijn achtergrond mee kan 

denken met ontwerpoplossingen.   

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

- 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Aanwezig:  

 

WE Dommelen 

 

Gemeente Valkenswaard 

Roger Bueters, Kasper van de Langenberg, Peter Franken en Gwen Rijkers 

 

Datum: 09-09-2020 

 

 

Vooraf  

• Vanuit WE Dommelen wordt aangegeven dat zij niet verkozen zijn als bestuur. Daarmee zijn zij geen 

formele vertegenwoordiging van Dommelen. Voor de gezamenlijke bijeenkomst wordt bezien of 

wellicht (ook) leden van het Dommels platform aanwezig kunnen zijn.  

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Het Eurocircuit is vanuit de historie een echt onderdeel van Valkenswaard. Het is jammer dat er veel 

gedoe is en grote evenementen daardoor niet meer doorgaan.  

• De communicatie schiet te kort, er is geen centrale agenda van activiteiten. Er lijkt een gebrek aan 

tolerantie.  

• Bij grote evenementen schieten de ontsluiting en het parkeren te kort.  

• Het terrein ligt er gedateerd bij en is niet geheel meegegaan met de tijd. Het huidig gebruik legaliseren 

is voor ons geen probleem.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• Het heeft Valkenswaard op de kaart gezet, met name in het verleden.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Zie onder 1 en 2 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Potentieel positieve effecten voor horeca, middenstand en werkgelegenheid 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Parkeren tijdens grote evenementen, ook in de nieuwe wijk Lage Heide wordt volop geparkeerd.  

• Wij kunnen ons voorstellen dat omgeving geluidsoverlast ervaart. Wij denken dat de herriesport mee 

moet gaan met de huidige tijdsgeest van verduurzaming en dat ook moet uitdragen.  

• Sinds wanneer ervaart u dit zo? 

• De laatste jaren neemt het aantal majeure evenementen af. Er is bijna alleen nog maar negatieve 

publiciteit.  

• Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Het wordt een steeds kleinere gesloten wereld. Valkenswaard ziet het Eurocircuit niet, Valkenswaard 

hoort het Eurocircuit alleen. 

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Maak het terrein laagdrempeliger en toegankelijker  

• Zorg voor betere communicatie en hierdoor meer duidelijkheid. Hierdoor kan aansluiting gevonden 

worden met omwonenden en Valkenswaard  

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 



• Een meer laagdrempelig en toegankelijk terrein, waar een breder aanbod is voor meer mensen. Het 

terrein dient ook goed ontsloten te worden en voldoende en goede parkeervoorzieningen dienen 

gerealiseerd te worden.   

• Met daarom heen betere communicatie over activiteiten en evenementen.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

• Het is goed dat mensen een mening hebben, mits deze mening gefundeerd is. Het is belangrijk om te 

achterhalen waarom iemand iets vindt.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Probeer een goed en genuanceerd gesprek te voeren. Probeer gezamenlijk te achterhalen waarom 

iemand iets vindt. Probeer inzichtelijk in elkaars belangen te krijgen. 

 

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Wij staan open voor een gesprek, mits dit respectvol verloopt.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

• Via de nieuwsbrief vinden wij prima 

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

• Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Wij hopen dat het project slaagt en wensen jullie veel succes.  
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Dorpsraad Westerenhoven & buurtvereniging Braambosch 

 

Aanwezig:  

 dorpsraad Westerhoven 

dorpsraad Westerhoven; buurtvereniging Braambos  

 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 

Datum: 16-09-2020 

 

 

Introductie 

• Geadviseerd wordt om in beeld te brengen hoe de borging van de te maken plannen plaats vindt, als 

een fusie van de A2 gemeenten naar 1 gemeente plaats vindt. Het proces inclusief 

bestemmingsplanprocedure duurt al snel meer dan drie jaar.  

• Bij het in beeld brengen van de financiële gevolgen van de verschillende scenario’s wordt geadviseerd 
ook te bekijken in welke mate de gemeente er eventueel geld aan zou kunnen verdienen. Dit zou niet 

geheel ongewenst kunnen zijn, gezien de slechte financiële situatie van de gemeentelijke financiën.  

• Bij de beantwoording van de vragen wordt het ‘Eurocircuit’ gezien als het herriesport gedeelte in het 

kader van dit gesprek en verslag. 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

• Een herriesportterrein met een camping. Wij zijn van mening dat het type 

herriesportactiviteiten die hier plaats vinden, op een terrein zou moeten plaats vinden waar 

geen of weinig hinder optreedt.  

• Wij hebben het idee dat er relatief veel buitenlanders en met name Belgen gebruik maken 

van het terrein. Het gebruik door Valkenswaardenaren lijkt minder, in onze beleving.  

• Er zijn veel mensen in Westerhoven en Braambosch die overlast ervaren van het Eurocircuit. 

We hebben in het verleden bezwaar ingediend tijdens de vorige bestemmingsplanprocedure. 

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

• We hebben geen beeld van de positieve impact voor de lokale economie. We denken dat 

deze impact niet erg groot is.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Geen 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Naamsbekendheid rondom motor en rallyevenementen. Dit was met name in het verleden 

het geval. We betwijfelen of deze naamsbekendheid , zeker de laatste jaren, positief van aard 

is.  

• Ons beeld is dat het weinig oplevert voor Valkenswaard. Ook mede gezien het weinig aantal 

grote evenementen dat tegenwoordig plaats vindt.  

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

• Geluidsoverlast 

• Luchtvervuiling 

• Stankoverlast 

• CO2 uitstoot door verkeer dat richting het terrein gaat bij evenementen. Niet zo zeer van de 

crossvoertuigen op het terrein zelf.  

• Slechte ontsluiting tijdens grote evenementen 

  



• Parkeeroverlast tijdens grote evenementen.  

o Het komt meermaals voor dat er tot aan het centrum van Westerhoven geparkeerd 

wordt.  

o Alle bermen staan vol, de nooduitgang van Kempervennen staat vol. De Gemeente 

Bergeijk is op een gegeven moment gaan handhaven.  

 

Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

• Een gebrek aan afstemming en daadkracht door het gemeentebestuur van Valkenswaard. Dit 

blijkt concreet uit het feit dat het bestemmingsplan dat vigerend is stamt uit 1977.  

• We hebben tevens het beeld dat in het verleden de wethouders de lakens uitdeelden en dat 

de tegenkracht vanuit de gemeenteraad minimaal was. Hierdoor zijn de problemen groter 

geworden.  

 

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard? 

• Wij zien op dit moment weinig tot geen toegevoegde waarde voor de Valkenswaardenaar.  

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Het gemakkelijkst zou zijn om te stoppen met de crossactiviteiten op deze locatie. Dan zijn er 

veel problemen direct opgelost.  

• Er moet sowieso gekeken worden welke andere invulling  en ander gebruik van het terrein. Er 

moet meer synergie plaatsvinden, het moet toegankelijk gemaakt worden voor meer 

doelgroepen. Het aanbod van activiteiten moet verbreed worden. 

• We willen adviseren dat onderzocht wordt of het crossen niet elders plaats kan vinden 

• Ten behoeve van elektrische transitie geldt ; dat helder afgesproken moet worden wanneer 

men stopt met mechanisch crossen ; hoe leg je dat juridisch vast 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

 

• Wij zien het liefste een combinatiescenario van leisure en natuur.  

o  Het is een logische locatie om eventueel natuur tea realiseren. In de context van 

nabij gelegen natuurgebieden zijn wellicht verbindingen te realiseren. De natuur die 

deels verloren is gegaan als gevolg van de aanleg van de nieuwe N’69 kan hierdoor 
impliciet mogelijk deels hersteld worden. Het mag ook gebruiksnatuur zijn, ten 

behoeve van bijvoorbeeld recreatie en beleving.  

• We vinden het acceptabel als de huidige legale situatie rondom de herriesport voortgezet 

wordt. Randvoorwaardelijk is dan wel: 

o Dat compleet helder wat wel en niet mag; 

o Dat men zich daar aan houdt en dit dus ook gehandhaafd wordt; 

o Bestuurlijk de rug recht wordt gehouden om dit mogelijk te maken en zo te houden  

o De mechanische aandrijving van motoren en auto’s moet stoppen. Hiervoor is een 
overgang naar elektrische aandrijving noodzakelijk. Om dit te bereiken zien wij een 

besluit als noodzakelijk in overleg met de auto- en motorcrossverenigingen. Met de 

twee betreffende verenigingen moet een jaartal afgesproken worden (bijvoorbeeld 

2025), dat de mechanische herriesport stopt. Dit moet ook juridisch goed 

vastgesteld worden.  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Dat vinden we prima.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

• Het is belangrijk dat de gemeente transparant is en er geen geheime agenda op nahoudt. Als 

dit niet gebeurt voer je gesprekken op basis van wantrouwen, terwijl je juist gesprekken moet 

en wil voeren op basis van vertrouwen.  

• Voor de verschillende belanghebbenden geldt daarmee ook dat zij open kaart moeten spelen.  

 

  



9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

• Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting? 

Ja, we staan open voor de bijeenkomst in oktober. Dit moet wel op een respectvolle manier gebeuren. 

Deze bijeenkomst moet naar ons inziens dan ook geleid worden door een goede . 

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

We zijn akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief.  

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja. Voor buurtvereniging Braambosch graag naar  

  

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

• Het is wellicht een goed idee om een ontwerpwedstrijd te organiseren of anderzijds de 

samenwerking met studenten te zoeken, ten behoeve van de invulling van de scenario’s  
• Betrek wellicht die parkeerplaats ten zuiden van het Eurocircuit bij de planvorming 



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

 

Gemeente Bergeijk 

 

Aanwezig:   

gemeente Bergeijk 

Roger Bueters en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

Datum: 22-09-2020 

 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Een afgesloten terrein, waar een en ander uit de hand is gelopen door het te lang ontbreken van 

beleid en gebrek aan naleving van regels.  

 

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard? 

In het verleden was het een unique selling point voor Valkenswaard. In de huidige situatie een 

kansrijke plek. 

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit voor Bergeijk? 

Vanuit de gemeente Bergeijk zien we het Eurocircuit - in relatie tot de reeds aanwezige 

vrijetijdsvoorzieningen en bedrijven - als kans om het gebied als geheel aantrekkelijker te maken. 

Nieuwe voorzieningen zullen wel aanvullend moeten zijn op het reeds aanwezige aanbod en dit niet 

beconcurreren. 

 

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit voor Bergeijk? 

• Geluidsoverlast voor Westerhoven en bijvoorbeeld Center Parcs de Kempervennen 

• Speakers maken onnodig veel herrie 

• Verkeer en parkeren bij grote evenementen is onvoldoende goed geregeld 

• Door het verkeersbesluit om de verbindingsweg af te sluiten voor alle verkeer, is er geen goede 

ontsluiting en wordt de verkeersdruk afgewenteld op het Bergeijks wegennet dat daar niet geschikt 

voor is. 

 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

• Realiseer een goede ontsluiting 

• Parkeren goed organiseren 

• Geluidsreductie mede door in te spelen op vernieuwd elektrisch racen 

• Wellicht fysiek-technische maatregelen ten behoeve van geluidsreductie 

 

6. Wat is uw ideaal beeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel? 

We hebben er begrip voor dat een van de scenario’s is om het huidig feitelijk legaal gebruik vast te 
leggen. We  hebben echter last van het geluid, aangezien dit tot in Westerhoven reikt. Stappen 

richting verduurzaming zouden ons inziens goed zijn. Het streven zou mooi zijn om het ‘eerste volledig 

elektrische crossterrein van Nederland van Europa’ te zijn.  
In ons ideaalbeeld is het Eurocircuit terrein ook: 

• Een meer toegankelijk terrein, meer openstelling 

• Goede ontsluiting 

• Geen geluidsoverlast of geen onrust over geluidsoverlast 

• Samenwerking in het gebied (dus niet alleen op het terrein zelf) versterken  

 

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan? 

Het is prima dat er verschillende meningen zijn. Het is jammer als mensen er geharnast in zitten. Hier 

moeten enige stappen gemaakt worden.  

 

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Wij denken dat de gekozen aanpak (brede consultatie) van de gemeente Valkenswaard goed is.  

 



9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

Waar nodig zijn wij er ambtelijk  als stakeholder bij.  

 

10. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden? 

Wij vinden het prima om ook via de nieuwsbrief geïnformeerd te worden. Waar omstandigheden de 

Bergeijkse belangen raken worden wij graag ambtelijk geïnformeerd. 

 

11. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief? 

Ja 

 

12. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente? 

Graag stemmen wij nog nader met jullie af om ook onze gemeenteraad te informeren over het 

gekozen proces in Valkenswaard Toekomst Eurocircuit. We wensen jullie veel succes.  



Interviewverslag eerste gespreksronde Toekomst Eurocircuit 

Groen & Heem 

Aanwezig:  

Roger Bueters, Suzan Looijmans, Sippy Nauta en Kasper van de Langenberg, gemeente Valkenswaard 

 gespreksleider 

 Groen 

en Heem 

 en , toehoorders 

Datum: 02-09-2020 

Opmerkingen vooraf 

• Groen en Heem vermoedt een onderverhuur ten behoeve van commerciële activiteiten. Er is 

daaromtrent recent ook een last onder dwangsom opgelegd. 

• Groen en Heem geeft aan geen zicht te hebben op de financiële stromen op het terrein en Stichting 

Exploitatie Eurocircuit in het bijzonder 

• Groen en Heem geeft aan alleen mee te willen doen aan de gezamenlijke bijeenkomst, als de kaders 

waarbinnen dit plaats vindt helder worden gesteld.  

• Groen en Heem geeft aan bang te zijn dat, als er ruimte geboden wordt aan de NRV en MVV voor 

transitie naar elektrisch, deze verenigingen meteen meerdere dagen gaan claimen om elektrisch te 

crossen. 

• Groen en Heem geeft aan graag inzicht te hebben in het deelonderzoek zoals uitgevoerd door ZKA 

Leisure Consultants. De aanpak van dit deelonderzoek, gericht op het in kaart brengen van de 

maatschappelijke meerwaarde van de huidige situatie en de verschillende scenario’s, zal gedeeld 
worden door de gemeente Valkenswaard.  

• Groen en Heem geeft aan in het kader van het deelonderzoek omgevingseffecten wantrouwend te zijn 

jegens de uitgangspunten op basis waarvan dit gebeurt. Suzan Looijmans biedt aan samen aan tafel te 

gaan om deze uitgangspunten gezamenlijk vast te stellen, voordat de omgevingseffecten in kaart 

worden gebracht.  

• Groen en Heem geeft aan wantrouwend te zijn jegens de toetsing van omgevingseffecten door de 

Omgevingsdienst zuidoost Brabant (ODZOB). Volgens Groen en Heem heeft de twee 

petten op en is hij al betrokken vanuit het verleden.  

• Groen en Heem geeft aan de voorkeur te hebben de scenario’s te beoordelen wanneer deze gereed 
zijn 

• Groen en Heem geeft aan dat er intimidatie heeft plaats gevonden. Er hebben fysieke bedreigingen 

plaatsgevonden.  

• Groen en Heem geeft aan dat een gedeelte van de voormalige stortlocatie niet is onderzocht. Dat is 

het gedeelte waar nu motorcross plaats vindt. Groen en Heem maakt zich zorgen over potentiële 

bodemverontreinigingen aldaar.  

 

➢ Vervolgens wordt de beantwoording op de 14 vragen zoals door Groen en Heem vooraf ingediend 

gedaan door Roger Bueters.  

 

➢ Daarna wordt overgaan tot de beantwoording op de vragen in het kader van de eerste gespreksronde.  

  



Vragen 

1. Wat is uw beeld van het Eurocircuit? 

Een mooi gelegen locatie waar diverse verenigingen hun hobby mogen uitoefenen maar waar een 

commerciële stichting jarenlang bewust de regels aan haar laars lapt en daarmee overlast en schade 

aan de omliggende leefomgeving veroorzaakt. Bij de crossverenigingen is het lokale karakter volledig 

verdwenen en over st de commerciële bedrijfsvoering ten voordele van enkele externe 

(commerciële) belanghebbenden, ten nadele van de inwoners die heel vaak herrie- en stankoverlast 

moeten ervaren.   

2. Wat voegt in uw ogen het Eurocircuit toe aan Valkenswaard?  

Zie antwoord op vraag 1, de zogenaamde toegevoegde economische waarde is ons volstrekt 

onduidelijk en daarbij ook niet financieel onderbouwd en daarmee is deze vermeende toegevoegde 

waarde naar onze mening gebaseerd op een nostalgisch “gevoel”. De aantastingen van natuur en 
milieu zijn volledig ondergeschikt aan de economische belangen.  

 

3. Welke positieve effecten ziet u van het Eurocircuit? 

a. Vanuit het uw eigen perspectief?    

Zie antwoord op vraag 1 en 2.  

b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard?   

Zie antwoord op vraag 1 en 2.  

4. Welke negatieve effecten ziet u van het Eurocircuit?  

    a. Vanuit het uw eigen perspectief?  

Het imago van een “vrijstaat” waar bewust vigerende wet- en regelgeving structureel wordt 

overtreden door commerciële gebruikers en daarmee overlast en schade aan de omliggende woon- en 

leefomgeving veroorzakend. Commerciële belangen van enkelen prevaleren boven de 

welzijnsbelangen van inwoners. Crossactiviteiten met zoveel herrie, fijnstof, stikstofuitstoot etc. 

dichtbij natuur (waaronder stiltegebied de Malpie) en woonwijk passen niet meer in de huidige 

tijdsgeest. Het veroorzaakt onacceptabel veel verspilling van gemeenschapsgeld.  

Sinds wanneer ervaart u dit zo?  

Sinds het in werking treden van het huidige bestemmingsplan uit 1977 en de huidige milieuvergunning 

uit 1993, met een duidelijke toename gedurende de laatste decennia. 

  Wat is de oorzaak dat u dit zo ervaart?  

De oorzaak is dat commerciële partijen zich niet aan de vigerende wet- en regelgeving houden en de 

gemeente haar wettelijke handhavende taak volledig heeft verwaarloosd. Overlast wordt gedurende 

vele (veel te veel) weekenden ervaren. De “geest” van de vergunning uit 1993 was overlast gedurende 

slechts een drietal weekenden.  

  b. Vanuit het algemeen belang in Valkenswaard?  

De ondermijning van het democratisch proces door de gemeente Valkenswaard, door bewust de 

burger een democratische inspraak te onthouden, waarbij de Gemeente Valkenswaard nota bene 

tegen overtredingen zelden of nooit optreedt. De commerciële en ongewenste crossactiviteiten 

veroorzaken een negatief imago bij de doelgroepen die willen genieten  van de rust en de natuur. De 

Brainport-doelgroep (belangrijke doelgroep binnen het ambitieuze plan Dommelland) wordt 

“weggejaagd”. Wandelaars op de Malpie ervaren overlast van de herriesport. Herriesport staat ons 

inziens haaks op de doelen uit de toekomstvisie en het masterplan Dommelland, zoals het aantrekken 



van nieuwe bewoners vanuit de Brainport die komen voor rust en groen. (Presentatie van 

5. Wat kunnen we in uw ogen doen om dit te verbeteren? 

De gerechtelijke uitspraken naleven en het handhaven van vigerende wet en regelgeving. Daarbij een 

nieuw bestemmingsplan opstellen, gebaseerd op deugdelijke onafhankelijke onderzoeken (niet door 

ODZOB of door gemeente of verenigingen geselecteerde onderzoekbureaus). De invulling van het 

bestemmingsplan moet het resultaat zijn van een zorgvuldig gemotiveerd en op basis van heldere 

criteria, inclusief financiëel,  onderbouwd onderzoek onder 4 gelijkwaardige, deugdelijk afgewogen 

scenario’s.  Natuur-en milieubelangen dienen gelijkwaardig, vooraf, te zijn meegewogen.  

6. Wat is uw ideaalbeeld / wat zou u graag willen met het terrein als geheel?  

Ons ideaalbeeld is een bestemming van het terrein waarbij uit onderzoek gebleken is dat daar een 

breed maatschappelijk draagvlak voor is en dat het een goede en gezonde woon-en leefomgeving 

biedt voor omwonenden, de natuur en het milieu.  

7. Er zijn veel verschillende meningen over het Eurocircuit. Wat vindt u daarvan?  

Wanneer een overheid 40 jaar lang de burger bewust buiten het democratisch proces houdt en niet 

handhaaft, dan is dat logisch, maar meningen blijven slechts meningen. Dat meningen voor wat 

betreft de invulling van het gebied door de jaren heen zijn veranderd, dat moge duidelijk zijn.   

8. Hoe kan er naar uw idee het beste worden omgegaan met die verschillende meningen en belangen?  

Dat is aan het democratisch proces zoals we dat in Nederland kennen. De gemeente Valkenswaard 

moet nu eens eindelijk de regie naar zich toetrekken als eigenaar van het terrein en de belangen van 

een gezonde en prettige  leefomgeving voor haar eigen inwoners laten profileren boven persoonlijke 

commerciële belangen van enkelen, voornamelijk externe partijen met geen of nauwelijks binding met 

Valkenswaard.   

9. Staat u open voor contact en ontmoeting met mensen die een andere mening hebben over het 

Eurocircuit om samen te praten over de toekomst van het terrein? 

   Zo ja, wat vindt u belangrijk bij zo’n ontmoeting?  

Wij staan altijd open voor een maatschappelijk aanvaardbare dialoog met daarbij de kanttekening dat 

wij niet in gesprek gaan met personen die ons persoonlijk en/of leden van de vereniging in het 

verleden in een kwaad daglicht hebben gesteld, hebben bedreigd, vernielingen hebben aangericht of 

zich schuldig hebben gemaakt aan opruiend gedrag op sociale media.  De gemeente blijft 

verantwoordelijke in het proces en moet zich onthouden van het uitspelen van partijen.   

10. Wat vindt u van de huidige gebouwen?                                                                                                          

De huidige gebouwen mogen er helemaal niet staan, volgens ons inzicht is van de 3.500 m2 is slechts 650 

m2 legaal.  

11. Hoe ziet u de toekomstige situatie qua gebouwen?  

De mogelijk toekomstige aanwezige gebouwen zullen in dienst van de sportactiviteiten van de 

verenigingen moeten staan, ten behoeve van de lokale inwoners, en dienen uiteraard te voldoen aan 

vigerende wet en regelgeving.  

12. Hoe kijkt u tegen onderlinge samenwerking tussen verenigingen aan als het gaat om de gebouwen?    

Zit daar voor jullie meerwaarde in? Zo ja, op welke vlakken?  

Zie antwoord vorige vraag  



13. Hoe en waarover wilt u geïnformeerd worden?  

Wij zijn akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief over project toekomst Eurocircuit.  

14. Hebben we uw toestemming om uw mailadres op de verzendlijst te plaatsen voor de nieuwbrief?  

Hierbij verleent Groen en Heem Valkenswaard e.o. toestemming voor het gebruik van haar e-mailadres 

 voor het verzenden van de nieuwsbrief BP Eurocircuit van de 

Gemeente Valkenswaard.  

15. Wilt u nog specifieke zaken kwijt en meegeven aan het projectteam van de gemeente?  

Het is aan de gemeente Valkenswaard om na 40 jaar met een gedegen plan te komen voor het terrein met 

daarin een duidelijke visie voor de toekomst voor het plangebied. Voor Groen en Heem Valkenswaard e.o. 

staat voorop dat het plan dient te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving en dat de uitwerking van het 

plan significant ten gunste van de woon- en leefomgeving en de natuur en het milieu van het gebied is.  

 

 





 

 

 
Op vragen van Groen en Heem antwoordt Roger dat de vier scenario’s gelijkwaardig zijn en dat er 
uiteindelijk een keuze kan worden gemaakt op basis van serieuze onderzoeken van alle vier de 
scenario’s. Voors en tegens van alle vier worden onderzocht en tegen elkaar afgewogen waarbij 
belanghebben van alle vier de scenario’s worden betrokken. 
 
Er zijn 20 groepen van Belanghebbenden/Stakeholders wat de Eurocircuit scenario’s betreft.. 
Met elke belanghebbende/stakeholder wordt afzonderlijk een gesprek gevoerd. Er worden geen 
wensenlijstjes gemaakt. Vereniging Groen en Heem is het 15e gesprek. 
Roger rapporteert aan  waarbij Roger mandaat heeft wat verdere uitvoering van 
het project “Toekomst Eurocircuit” betreft. Hij heeft Roger verzocht om langjarig betrokken te zijn 
en heeft hem een Budget toegekend.  
Roger werkt samen met ODZOB  

merkt op dat het ten laste brengen van het budget van noodzakelijke onderzoeken op 
gespannen voet kan staan met de vereiste zorgvuldigheid van het project. 
 
Kasper: 
Een onderzoeksbureau is ingeschakeld: ZKA in Den Bosch. 
“ZKA  Leisure Consultants is toonaangevend in het oplossen van vraagstukken in de 
vrijetijdseconomie. Samen met onze opdrachtgevers brengen we belangrijke verandering teweeg. We 
helpen plannen realiseren.”  
bron: zka.nl 
Hij geeft aan dat dit een onafhankelijk bureau is. Het gaat om een integrale benadering. 
Verwachting is dat in november 2020 de eerste resultaten geleverd zullen worden 
Deze resultaten worden dus na de “Oktober 2020 sessies” “Toekomst Eurocircuit” geleverd. 
Het bureau wordt betaald uit het budget van Roger. 
 
Sippy: 
Er wordt een enquête uitgezet in Valkenswaard m.b.t. Toekomst Eurocircuit. 
Inwoners kunnen dan hun mening geven over het voortbestaan van het Eurocircuit 
Het is nog niet duidelijk of de enquête ook wordt uitgezet in Westerhoven en Bergeijk. De wenselijkheid 
ervan wordt onderzocht.  
Opmerking : de Dorpsraad Westerhoven heeft destijds samen met Groen en Heem een 
zienswijze ingediend op het ontwerp bestemmingsplan 
 

Een vast scenario kiezen zal niet mogelijk zijn. Een scenario zal altijd maatwerk moeten zijn. 
Een scenario is afhankelijk van Wet- en Regelgeving.  
 
Als de eerste resultaten van bureau ZKA Leisure Consultans, Den Bosch pas geleverd worden in 
november 2020 dan hebben de gesprekken/ sessies in oktober 2020 weinig waarde. 
 
Een enquête onder inwoners van Valkenswaard heeft geen meerwaarde t.o.v. de al aangeboden 
handtekeningenpetities en de al in opdracht van de gemeente gehouden enquête.  
Inwoners zijn in het algemeen niet op de hoogte van Wet- en Regelgeving. 
 

 
geven verduidelijking over de kloof tussen vergunde situatie van 1993 en de huidige feitelijke 
situatie, in relatie tot ervaren overlast van belanghebbenden/omwonenden (het maatschappelijk 
draagvlak van de crossactiviteiten). Hoe wordt tegemoet gekomen aan de veroorzaakte overlast 
voor inwoners van Valkenswaard.  
Wens gemeenteraad was voor Eurocircuit het uitbreiden van de activiteiten. Naar buiten toe werd 
de indruk gewekt dat het forse uitbreiden slechts “een onsje meer of een onsje minder”.zou 
betreffen.  
Het scenario dat uiteindelijk gekozen wordt door belanghebbenden behoeft niet overgenomen 
worden door de gemeenteraad. En wat dan? Komt er dan weer een eigen “gemeenteraad” 
variant? 
Er wordt verwezen naar Visie programma “De Groote Heide” (DGH-VW) door de raad vastgesteld. 



 

 

in april 2017. 
Tijdens de voorafgaande presentatie voor de gemeenteraad werd door de onderzoekers gesteld 
dat  “herriesport” Eurocircuit niet past bij het programma. 
  
Begin 2012 is gestart met het bestemmingsplan Eurocircuit, maar is “in het slop geraakt”. 
Van belang is één bestemmingsplan. Juridische kaders moeten duidelijk zijn voor conservering 
van bestaande situatie, noodzakelijk voor te verlenen milieuvergunningen aan 
Motorcrossvereniging Valkenswaard en Nederlandse Rallycrossvereniging. Van rechtswege is 
geluidscontour ontstaan per 1 juli 1993. 
 
 
Roger/Kasper 
Stichting Exploitatie Eurocircuit,  is opgeheven..........! 
 

Stichting Exploitatie zal naar zijn mening doorgang vinden onder een andere noemer. 
De Nederlandse Rallycrossvereniging organiseert nu al commerciële trainingen en wedstrijden 
onder het mom van sport. Naast het betalen van lidmaatschap moet er ook fors extra worden 
betaald door deelnemers, en ook door bijvoorbeeld bijrijders, monteurs etc. 
Gemeente Valkenswaard schiet tekort in het geven van  duidelijkheid en transparantie. 
Intensiteit van het gebruik is enorm toegenomen, zoals feitelijk aantal weekenden, toegestaan 
maximaal gebruik van 8 uur wordt niet nageleefd, er is fijnstof/stikstof belasting op mens en flora & 
fauna, geluidsoverlast in stiltegebied de Malpie, etc. Commercie en financieel gewin over sen. 
Woningen/bewoners, natuurgebieden worden met een veel te hoge geluidsbelasting 
geconfronteerd. Er is feitelijk sprake van een “grote lawaaimaker”, hetgeen in juridische en 
planologische zin niet het geval is. Ook de milieuvergunning van 1993 biedt geen ruimte daarvoor. 
Bovendien hebben inwoners in 1993 duidelijk door middel van bezwaren aangegeven de overlast 
te willen beperken, vooral in de weekenden.. . 
 
De afgelopen 25 jaar was er geen benul van een ontstane geluidszone. In 1993 is verzuimd nieuw 
bestemmingsplan Buitengebied vast te leggen. Momenteel is er spanning tussen de te 
conserveren situatie en de wensen/verwachtingen van, met name, de Nederlandse 
Rallycrossvereniging/ de Stichting Exploitatie Eurocircuit. 
Bewoners klagen over overlast, maar klachten van individuen worden gebagatelliseerd en 
genegeerd door het college van B&W van de gemeente Valkenswaard. Vereniging Groen en 
Heem Valkenswaard e.o. biedt een platform aan de bewoners van Valkenswaard e.o. en 
ondersteunt inwoners en leden. 
Sindsdien is er sprake geweest van intimidaties, vernielingen en bedreigingen richting leden van 
de vereniging Groen en Heem, en richting diverse omwonenden, naast volstrekt onacceptabele 
uitingen op sociale media door vertegenwoordigers van de crossverenigingen en door vrijwilligers 
van de verengingen. 
 
Stichting Exploitatie Eurocircuit is een commercieel bedrijf. Het gaat allang niet meer om circuits 
voor leden van een lokale motor- of rallyvereniging. Er worden commerciële grootschalige 
activiteiten en evenementen georganiseerd, het circuit is door bedrijven en particulieren af te huren 
Er is continue sprake van trainings-en wedstrijdactiviteiten met vele internationale deelnemers die 
daarvoor extra moeten betalen en voor allerlei activiteiten voor sponsoren en dealers, alsmede 
voor bedrijven, etc. 
 
Groen en Heem heeft herhaaldelijk gewezen op de noodzaak om inzage te krijgen in de financiële 
jaarrekeningen  en om financiële geldstromen inzichtelijk te maken. Is de gemeente in detail op de 
hoogte van de financiën van de verenigingen en de commerciële exploitant (Stichting)?  Wat zijn 
de opbrengsten voor de gemeente Valkenswaard (en dus voor haar inwoners)? Is er sprake van 
winstgevende exploitatie die vooral ten goede komt aan de Stichting Exploitatie Eurocircuit met 
gebruikmaking van gronden die gehuurd worden van de gemeente (en worden onderverhuurd)? 
 
Zijn er randvoorwaarden die door B&W en de raad zijn opgelegd aan projectleiders?  



 

 

Antwoord Roger: nee, inhoudelijk niet. Er is een budget afgesproken met Hans Appelmans 
Opdracht is om z.s.m. tot een vernieuwd en up-to-date bestemmingsplan en vergunning(en) te 
komen.  
 
Het standpunt moet zijn dat de verantwoordelijk en deskundigheid om te komen tot de regels in het 
bestemmingsplan bij de gemeente ligt. Bovendien kan er volgens  geen twijfel meer zijn 
over de overlastproblematiek na de uitgebreide correspondentie daarover met de gemeente en de 
gevoerde en lopende procedures.  
 
Roger:  
geeft aan dat de gemeente concrete regels opstelt, maar om de regels zo goed mogelijk op te 
kunnen stellen willen ze graag input van Groen en Heem. 
 

 
Groen en Heem wil constructief en positief meedenken met beleidsmakers en deskundigen van de 
gemeente Valkenswaard. Groen en Heem is géén beleidsmaker. We hebben te maken met wet- 
en regelgeving. De regie en verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente. 
 
 Afspraken c.q. Wensen: 
 
Vereniging Groen en Heem e.o. denkt graag mee. Deelname van Groen en Heem aan een 
gesprek in oktober 2020 is onder meer afhankelijk van de uitwerking van de vier scenario’s en de 
nog vast te stellen agenda voor de bijeenkomst. Niet ondersteund wordt een bijeenkomst met als 
doel om partijen er samen uit te laten komen. Gewenst wordt een bijeenkomst met een (op 
hoofdlijnen) onderzoekend karakter, gericht op de vier scenario’s. 
Bovendien zijn er in oktober 2020 nog geen uitspraken gedaan over een aantal lopende juridische 
beroepszaken. 
 
Koppeling Toekomst Eurocircuit aan visie Groote Heide / Dommelland.  
 
Blijft de begrenzing van Het Eurocircuit dezelfde in het nieuwe bestemmingplan? 
 
Inwoners van Valkenswaard hebben er recht op om te weten waar het gemeenschapsgeld aan 
wordt besteed.  
 
De gemeente Valkenswaard dient te werken met onafhankelijke onderzoek- adviesbureaus die 
onafhankelijke en betrouwbare onderzoeken uitvoeren, adviezen geven. 
Géén “gesjoemel” met cijfers, resultaten etc. 
Roger werkt samen met ODZOB. Opgemerkt wordt dat  niet onafhankelijk is en 
gezien wordt als “verlengstuk” van de gemeente. 
 
Betrokken dient te worden de problematiek van de illegale chemische (bedrijfs)afvallozingen op de 
voormalige vuilstort aan de Victoriedijk, met name het deel dat nu gebruikt wordt door de 
Motorcrossvereniging. 
 
Belanghebbenden/stakeholders up-to-date houden over het Eurocircuit 
 
 
Toezending aan/te verschaffen aan Groen en Heem:  
 
Notulen, verslag gesprekken met belanghebbenden/stakeholders 
 
Onderzoeksrapport van Pels Rijcken naar de juridische (on)mogelijkheden, in relatie tot de huidige 
feitelijk plaatsvindende activiteiten.  
 
Het onderzoek van ODZOB naar de aangepaste ligging van de motorcrossbaan van medio 
augustus 



 

 

 
Resultaten van bureau ZKA Leisure Consultants, Den Bosch,  beschikbaar vanaf november 2020  
 
Rapportage Maarten van Leeuwen m.b.t. tot de vergunningen Eurocircuit 
 
De volgende bijeenkomst wordt  in onderling overleg vastgesteld 
Het initiatief hiervoor ligt bij de gemeente Valkenswaard 
 
  
  
 
 

  



Bijlage  

Vragen vooraf ingestuurd door Groen en Heem incl beantwoording door Roger Bueters, gemeente 

Valkenswaard 

 

1 - Wat is jullie opdracht? Aan wie rapporteren jullie? 

Mijn opdracht is om 4 scenario’s uit te werken en mijn opdrachtgever is Hans Appelmans. 
Wat is de reden van jullie vraag over aan wie wij rapporteren? 

 

2a - Met wie voeren jullie gesprekken? Ook met belanghebbenden voor beoordeling scenario’s leisurezone 

of voor het oerbos? 

We spreken met de gebruikers van het terrein, direct omwonenden en andere direct belanghebbenden. Alle 

scenario’s, dus ook natuur en leisurezone, worden vervolgens samen met alle belanghebbenden besproken 

tijdens de sessie in oktober.  

 

2b - We spreken met gebruikers, omwonenden en andere direct belanghebbenden 

Daarnaast laten we objectief onderzoek doen voor elk scenario op het gebied van financiën, juridisch, milieu 

etc. Beoordeling en afweging vindt uiteindelijk door de gemeenteraad plaats. In oktober kunnen deelnemers 

aan het gezamenlijke overleg aangeven wat daar goed aan is en wat niet. 

 

3 - Hoe zijn scenario’s tot stand gekomen? Zijn ze als gelijkwaardig te beschouwen? Op basis waarvan vindt 

weging van voors en tegens plaats? 

De vier scenario’s zijn ambtelijk tot stand gekomen (circa 15 personen). De scenario’s zijn gelijkwaardig in het 
proces. De vier scenario’s zijn inhoudelijk uiteraard niet gelijk. De weging vindt plaats op basis van de 

verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden (maatschappelijke gevolgen, meerwaarde, enz.) De weging 

doet de projectgroep niet, dat doet de gemeenteraad. 

 

4 - Betreft het (scenario onderzoek?) het Eurocircuit met alle activiteiten, ook inclusief fietscross, 

hondenvereniging e.a. verenigingen? 

Ja 

 

5 - Waarom omvat de vragenlijst geen vragen over een mogelijke invulling van terrein als oerbos, of 

onderdeel Leisurezone? Hoe serieus zijn de scenario’s? 

De vragenlijst gaat over het huidig gebruik en ervaringen daarmee. Ook vragen we iedereen naar mogelijk 

toekomstig gebruik (niet alleen naar scenario 2 en 3). Dat is stap 1. In oktober gaan we met elkaar over alle 

scenario’s (gelijkwaardig) in gesprek. Dat is stap 2. 

 

6 - Is het vertrekpunt voor de motor- en rallycross het belang van de sport voor lokale verenigingen of is dat 

het huidige commerciële verdienmodel en de rendabele exploitatie? Betrekken jullie bij het onderzoek ook 

de toekomstige rol van de Stichting Exploitatie Eurocircuit (de huidige exploitant)? Zijn zij een 

gesprekspartner? 

We spreken alle verenigingen als gebruiker van het Eurocircuit terrein. De sessie in oktober is er juist voor om 

naar elkaar uit te spreken wat haalbaar is of juist niet. Wij hebben geen vertrekpunt i.r.t. motor- en rallycross. 

Tijdens het overleg met SEE is ons aangegeven dat SEE ophoudt te bestaan.  

 

7 - Is de inzichtelijkheid van de financiële jaarcijfers van de afgelopen jaren een randvoorwaarde voor de 

gemeente? Een en ander o.a. in het licht van verantwoording van besteding van gemeenschapsgeld naar de 

inwoner. De gemeente biedt de mogelijkheid van exploitatie tegen niet marktconforme huurtarieven van de 

terreinen, momenteel ten voordele van vele externe bedrijven ten nadele van het gemeenschapsgeld van 

inwoners van Valkenswaard. 

Bij de ontwikkeling van de toekomstscenario’s wordt ook een financiële paragraaf uitgewerkt.  
 

  



8 - De terreinen worden verhuurd voor jaarlijks € 12.000 (motorcrossterrein) en € 24.000 (rallycrossterrein). 
Deze opbrengsten staan in geen verhouding tot de bestedingen van gemeenschapsgeld voor 

bestemmingsplan, vergunningen, controles, procedures, etc. die momenteel ca € 1,4 miljoen bedragen. Wat 

bepaalt de maatschappelijke aanvaardbaarheid voor dit enorme verschil? Zijn onderzoeken gedaan ter 

bepaling van de economische spin-off ten voordele van de gemeenschap of berust een en ander op “gevoel” 

wat de economische meerwaarde voor Valkenswaard betreft? Worden er nog toekomstige onderzoeken ter 

vaststelling hiervan gedaan? 

 

We richten ons op de toekomstige situatie. We brengen zowel de financiële als maatschappelijke meerwaarde 

per scenario in beeld.  Het is vervolgens aan de gemeenteraad om de verschillende aspecten in de beoordeling 

van alle scenario’s af te wegen en een keuze te maken voor een scenario. Met het toekomstscenario worden 
ook alle onderliggende elementen opnieuw vastgelegd – volgens de regels die daarvoor gelden. 

 

9 - De afgelopen jaren werden gekenmerkt door wantrouwen, tegenwerking, traineren, demonisering, etc. 

Pogingen om met de gemeente te proberen de “diepe kloof” tussen enerzijds vergunde en legale  

activiteiten en de feitelijke huidige activiteiten anderzijds, (waarvan een groot deel illegaal), te slechten, 

bleken onmogelijk. Wat is er veranderd in de houding en opstelling van de gemeente? Hoe denken jullie de 

vertrouwenscrisis op te kunnen lossen? Per slot van rekening hebben jullie een tijdelijke opdracht. 

 

Mijns inziens maakt de gemeente een juiste move om de toekomst van het circuit op deze manier aan te 

vliegen, waarbij alle partijen betrokken worden. Ook de gemeente wil naar een betere situatie en relatie met 

alle betrokken partijen. Mijn opdracht is het uitwerken van de scenario’s. En het scenario dat de raad 

uiteindelijk kiest moet ervoor zorgen dat er eindelijk duidelijkheid komt voor iedereen. Want zo doorgaan wil 

niemand.  

  

10 - Worden er onderzoeken o.i.d. gedaan om de haalbaarheid van de scenario’s oerbos en Leisurezone te 

kunnen beoordelen? Zo nee, hoe worden alternatieven afgewogen? Omvatten analyses ook een financiële 

paragraaf? 

 

Ja, evenals de andere 2 scenario’s. Elk scenario wordt op dezelfde manier onderzocht. 

 

11 - Het belang van natuur en milieu lijkt opnieuw weer onderbelicht te worden. Hoe waarborgen jullie dat, 

vooraf, belangen van natuur en milieu (gelijkwaardig) worden meegenomen? 

 

Wat bedoelt u met weer? Wat is de aanleiding voor uw vraag? De scenario’s worden door beleidsambtenaren, 
de ODZOB en adviesbureaus beoordeeld. Nogmaals kan ik aangeven dat de vraagstukken natuur en milieu 

gelijkwaardig worden meegenomen.   

 

12 - Telefonisch sprak de  Bueters over een 5e scenario. Kunt u daar inhoudelijk meer expliciet over zijn? 

Waar is dat van afhankelijk? De vragen lijken al te gaan in de richting van “streven naar mogelijk consensus”. 
Vormt het “wensenlijstje” van motorcross en rallycross hierbij het uitgangspunt? Bent u op de hoogte van 

dat lijstje? 

  

Het gaat om een mogelijk combinatie van de 4 scenario’s. Ik heb dat 5e scenario genoemd in het 

telefoongesprek met u. We kunnen daar inhoudelijk niets over zeggen, want er is nu geen ‘inhoudelijk’ 5e 

scenario. Maar u bent zelf een van de betrokkenen die samen met andere partijen invloed heeft op alle 

scenario’s.  En als er uit de gesprekken blijkt dat een combinatie van scenario’s een goed idee is, dan sluit ik dat 
niet op voorhand uit. 

 

Nee, het is niet per definitie het uitgangspunt om vooraf al te streven naar consensus. Ons uitgangspunt zijn de 

gesprekken die we voeren met ALLE belanghebbenden en de sessie in oktober. De wensenlijstjes van MVV en 

NRV zijn geen uitgangspunt. Het uitgangspunt is wel dat jullie gezamenlijk brainstormen en vooral ook luisteren 

naar elkaar. Mogelijk worden er dan uitgangspunten geformuleerd waar gezamenlijk draagvlak voor is. 

 

 

  



13 - Hoe betrekt de gemeente de diverse gehouden enquêtes en handtekeningenpetities bij het scenario 

onderzoek? 

 

We zetten een nieuwe peiling uit eind dit jaar, nadat we de scenario’s hebben uitgewerkt, zodat we up-to-date 

informatie hebben.  

 

14 - Betrekken jullie in het onderzoek ook het nog steeds ontbreken van voldoende duidelijkheid omtrent 

mogelijke verontreinigingen vanwege illegale chemische (bedrijfs)afvallozingen op de gesloten 

vuilstortplaats? Het motorcrosscircuit ligt voor een belangrijk deel op de vuilstort. 

Waar blijkt illegale afvallozing uit? Daar is ons (mij) niets over bekend. Dit lijkt me overigens een 

handhavingszaak, dit project gaat over de toekomst. 

 

 

 





Van:                                            Groen en Heem 

Verzonden:                             donderdag 17 september 2020 20:32

Aan:                                            Toekomst Eurocircuit

Onderwerp:                            RE: conceptverslag bijeenkomst Groen en Heem

 

Beste Kasper, Roger,

 

Zoals aangegeven in het document “2020.08.30 Agenda en bespreekpunten eerste gespreksronde” verzochten we om integrale opneming van het document in het dossier dat t.z.t. naar de

gemeenteraad gaat. Nu worden onze opmerkingen vooraf (onze vragen) losgekoppeld en in een separate bijlage beantwoord. Hier stemmen wij niet mee in en verzoeken nogmaals om integrale

opneming van het document zoals wij dat op 30 augustus hebben toegezonden. Uiteraard kan de beantwoording van de vragen door Roger als een separaat document worden toegevoegd.

 

Met het gespreksverslag, zoals door jullie in concept opgesteld, kunnen wij niet instemmen. De opmerkingen vooraf zijn onvolledig, hier en daar onduidelijk, tendentieus en ten dele volstrekt

onherkenbaar.

Het is ook geen verslag maar slechts een uit zijn context gebrachte opsomming, vanuit het perspectief van de gemeente van de bijdrage van Groen en Heem tijdens het gesprek.

 

Het verbaast ons dat jullie het door ons opgestelde gespreksverslag niet willen becommentariëren en, na gezamenlijke vaststelling, willen opnemen in het eindrapport voor de gemeenteraad. Het door

ons nu vastgestelde verslag zal mogelijk t.z.t door ons ter informatie aan de gemeenteraad worden toegestuurd. We zijn van mening dat het verslag, ter wille van openheid en transparantie, ter

kennisname van de raad moet worden gebracht.

 

We vertrouwen er op dat deze mail toegevoegd wordt aan het eindrapport.

 

met vriendelijke groeten, namens het bestuur

 

Op 17 september 2020 om 10:23 schreef Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>:

 

en collega’s van Groen en Heem,

 

•Hierbij het gespreksverslag (WORD) van ons gesprek inzake toekomst eurocircuit. Dit is het verslag waarin de vragen zoals door ons opgesteld vooraf door jullie zijn beantwoord, waarvoor nogmaals

dank.

oGraag ontvangen we jullie bevestiging of laatste aanvullingen en/of correcties, zodat we dit verslag samen kunnen vaststellen

oDit verslag wordt, net als alle andere verslagen met andere door ons gesproken belanghebbenden, toegevoegd aan het eindrapport. Hierdoor is voor de gemeenteraad en alle lezers van het

eindrapport transparant hoe alle betrokken partijen over dezelfde gestelde vragen denken.

oIn de andere bijlage (PDF)  antwoorden op de door jullie ingezonden vooraf gestelde vragen, ter informatie.

 

•Goed dat jullie voor jezelf ook een verslag hebben gemaakt. Dit door jullie gemaakte verslag wordt geen onderdeel van eindrapport en gaan we ook niet officieel vaststellen.

Wel ontvangen jullie hierbij ons antwoord op de items die jullie onderaan jullie eigen verslag hebben genoemd:

oHet verschaffen van de gespreksverslagen van de eerste gespreksronde gebeurt wanneer de definitieve rapportage gereed is.

oHet rapport van Pels Rijcken wordt u verschaft door Suzan Looijmans nadat het collegebesluit is genomen. Dit is op zijn vroegst na 22 september.

oHet onderzoek van ODZOB naar de aangepaste ligging van de motorcross wordt u door Suzan Looijmans verschaft.

oDe aanpak van het gedeelte ‘beoordeling maatschappelijke waarde’, hetgeen ZKA uitvoerd in opdracht van de gemeente, wordt op de website gepubliceerd. U krijgt een mailtje van mij (Kasper)

wanneer dit op de website staat, volgende week.

oUw laatste wens is mij niet helder ‘rapportage Maarten van Leeuwen mbt de vergunningen Eurocircuit’. Wat bedoelt u precies met dit verzoek?

 

Met vriendelijke groet,

 

Kasper van de Langenberg | Project  Toekomst Eurocircuit

 

de Hofnar 15 | 5554 DA Valkenswaard | T 040 208 34 44 



Van: Groen en Heem 

Verzonden: dinsdag 15 september 2020 11:40

Aan: Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>

Onderwerp: conceptverslag bijeenkomst Groen en Heem

 

Beste Kasper,

 

Hierbij het door ons gemaakte verslag van de bijeenkomst op 2 september.

Graag horen we van jullie of jullie het met het verslag eens zijn, of dat aanpassingen/aanvullingen nodig zijn.

 

met vriendelijke groeten, namens het bestuur

 



Van:                                            Groen en Heem 

Verzonden:                             donderdag 1 oktober 2020 :49

Aan:                                            Toekomst Eurocircuit

CC:                                               Roger Bueters; Hans Appelmans;

Onderwerp:                            RE: conceptverslag bijeenkomst Groen en Heem

 

Geachte  van de Langenberg,

 

Het heeft verder geen zin om in discussie te treden. We zien daar verder ook van af.

 

Hieronder onze reactie samengevat:

- Met het door u opgestelde verslag van de bijeenkomst van 2 september zijn wij niet akkoord. Het is slechts een opsomming welke uit de context van het gesprek is gehaald, delen zijn tendentieus,

voor ons niet herkenbaar, onjuist en onbegrijpelijk.

- Wij verzoeken u nogmaals met klem om het door ons opgestelde en vastgestelde gespreksverslag op te nemen in het eindverslag, c.q. de eindrapportage.

- Het op 30 augustus aan u toegezonden document met beantwoording van de door u gestelde vragen, is door ons aangevuld met vragen vooraf ter bespreking. Wij verzochten u expliciet, voorafgaande

aan het gesprek, om het document integraal op te nemen in het eindverslag, c.q de eindrapportage. Ons verzoek niet honoreren getuigt niet van een constructieve, betrouwbare houding.

- Wij verzoeken u nadrukkelijk dit mailbericht en dat van 17 september toe te voegen aan het eindverslag, c.q. de eindrapportage.

 

In cc versturen we dit mailbericht tevens aan de projectleider, de ambtelijke opdrachtgevers en aan de bestuurlijk verantwoordelijk wethouder.

 

Na afronding van het eindverslag, c.q. de eindrapportage zullen wij de gemeenteraad eveneens op de hoogte brengen en de relevante stukken ter informatie toesturen.

 

Deze vorm van eenzijdige, vooraf niet aangekondigde besluitvorming, getuigt niet van een zorgvuldige, professionele aanpak en draagt zeker niet bij aan een toekomstig constructief overlegproces.

 

met vriendelijke groeten, namens het bestuur 

 

> Op 30 september 2020 om 15:39 schreef Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>:

>

>

> Geachte

>

> 1. Onderzoek maatschappelijke meerwaarde & enquête

>

> Inmiddels staat de opdrachtomschrijving zoals overeengekomen tussen de gemeente en ZKA op de website. (onder kopje onderzoek). Er staat daar ook een nadere toelichting (als los bestand) bij.

> Wij vonden het een prima suggestie van u om deze te delen. Nu is dit voor eenieder beschikbaar. Voor wat betreft de enquête: er is nog geen opdrachtbeschrijving beschikbaar of bureau geselecteerd.

>

> https://www.valkenswaard.nl/in-valkenswaard/nieuws-eurocircuit_45236/

>

> 2. Verslag gesprek 'eerste gespreksronde'

>

> Zoals collega Roger Bueters reeds met u besproken heeft het volgende. Het door ons opgestelde verslag zal bijgevoegd worden aan de eindrapportage. Dit doen we zo bij alle gesprekken met

verschillende partijen die we hebben gevoerd in het kader van deze 'eerste gespreksronde'. Hierbij hebben alle partijen op dezelfde vragen antwoorden gegeven. Dit hebben wij kernachtig genoteerd

met goedkeuring van de geïnterviewden.  De beantwoording van de door jullie vooraf extra ingestuurde vragen voegen wij graag als bijlage daarbij toe. Het maakt dus geen onderdeel uit van het verslag,

maar is wel als bijlage raadpleegbaar voor eenieder die de eindrapportage gaat lezen. Het door jullie zelf gemaakte verslag maakt echter geen deel uit van de eindrapportage.

>

> Met vriendelijke groet,

>

> Kasper van de Langenberg

>

> de Hofnar 15 | 5554 DA Valkenswaard | T 040 208 34 44 |

> www.valkenswaard.nl

>

>

>

>            

>

> Informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien dit bericht wordt ontvangen door anderen, verzoeken wij u het terug te sturen. Dit bericht is gecontroleerd op virussen en

content met behulp van MailMarshal en Sophos Anti-Virus.

>

>

>

>

> -----Oorspronkelijk bericht-----

> Van: Groen en Heem 

> Verzonden: vrijdag 18 september 2020 11:00

> Aan: Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>

> Onderwerp: RE: conceptverslag bijeenkomst Groen en Heem

>

> Beste Kasper,

>

> In reactie op ons verzoek om de opdrachtomschrijving aan het bureau ZKA en het marketing bureau voor de enquete krijgen we als antwoord dat de aanpak van het onderzoek ZKA wordt gepubliceerd

t.z.t op de website.

> Dat is echter geen antwoord op onze vraag.

> We verzochten om de opdrachtomschrijvingen aan externe bureaus, waaronder concreet nu die aan ZKA en het marketingbureau dat de enquete gaat verzorgen.

>

> Graag vernemen we of we deze informatie al dan niet op korte termijn tegemoet kunnen zien. In geval van een afwijzing van het verzoek zouden we ook graag de beweegredenen vernemen.

>

> met vriendelijke groeten, namens het bestuur 

>

> Op 17 september 2020 om 10:23 schreef Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>:

>

> Beste Groen en Heem,

>

> •Hierbij het gespreksverslag (WORD) van ons gesprek inzake toekomst eurocircuit. Dit is het verslag waarin de vragen zoals door ons opgesteld vooraf door jullie zijn beantwoord, waarvoor nogmaals

dank.

> oGraag ontvangen we jullie bevestiging of laatste aanvullingen en/of

> correcties, zodat we dit verslag samen kunnen vaststellen oDit verslag wordt, net als alle andere verslagen met andere door ons gesproken belanghebbenden, toegevoegd aan het eindrapport.

Hierdoor is voor de gemeenteraad en alle lezers van het eindrapport transparant hoe alle betrokken partijen over dezelfde gestelde vragen denken.

> oIn de andere bijlage (PDF)  antwoorden op de door jullie ingezonden vooraf gestelde vragen, ter informatie.

>

> •Goed dat jullie voor jezelf ook een verslag hebben gemaakt. Dit door jullie gemaakte verslag wordt geen onderdeel van eindrapport en gaan we ook niet officieel vaststellen.

> Wel ontvangen jullie hierbij ons antwoord op de items die jullie onderaan jullie eigen verslag hebben genoemd:

> oHet verschaffen van de gespreksverslagen van de eerste gespreksronde gebeurt wanneer de definitieve rapportage gereed is.

> oHet rapport van Pels Rijcken wordt u verschaft door Suzan Looijmans nadat het collegebesluit is genomen. Dit is op zijn vroegst na 22 september.

> oHet onderzoek van ODZOB naar de aangepaste ligging van de motorcross wordt u door Suzan Looijmans verschaft.

> oDe aanpak van het gedeelte ‘beoordeling maatschappelijke waarde’, hetgeen ZKA uitvoerd in opdracht van de gemeente, wordt op de website gepubliceerd. U krijgt een mailtje van mij (Kasper)

wanneer dit op de website staat, volgende week.



> oUw laatste wens is mij niet helder ‘rapportage Maarten van Leeuwen mbt de vergunningen Eurocircuit’. Wat bedoelt u precies met dit verzoek?

>

> Met vriendelijke groet,

>

> Kasper van de Langenberg | Project  Toekomst Eurocircuit

>

> de Hofnar 15 | 5554 DA Valkenswaard | T 040 208 34 44 |

> [www.valkenswaard.nl](http://www.valkenswaard.nl)

>

> Informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Indien dit bericht wordt ontvangen door anderen, verzoeken wij u het terug te sturen. Dit bericht is gecontroleerd op virussen en

content met behulp van MailMarshal en Sophos Anti-Virus.

>

> -----Oorspronkelijk bericht-----

> Van: Groen en Heem 

> Verzonden: dinsdag 15 september 2020 11:40

> Aan: Toekomst Eurocircuit <toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl>

> Onderwerp: conceptverslag bijeenkomst Groen en Heem

>

> Beste Kasper,

>

> Hierbij het door ons gemaakte verslag van de bijeenkomst op 2 september.

> Graag horen we van jullie of jullie het met het verslag eens zijn, of dat aanpassingen/aanvullingen nodig zijn.

>

> met vriendelijke groeten, namens het bestuur



Bijlage 3
Verslag 
gezamenlijke 
bijeenkomsten





Sessie 1 - gespreksverslag groep 1

Deelnemers 13 februari 2021 

• deelnemer NRV  

• deelnemer Lion d'Or  

• omwonende Victoriedijk  

• deelnemer WE Dommelen 

Niet aanwezig 

• deelnemer Montana Snowcenter 



Sessie 1 - Groep 1



Sessie 1 - Groep 1



Sessie 1 - Groep 1



Sessie 1 - Groep 1



Sessie 1 - Groep 1



Sessie 1 - gespreksverslag groep 2

Deelnemers 13 februari 2021 

• deelnemer MVV  

• deelnemer TWC De Kempen  

• deelnemer Kempervennen 

Niet aanwezig 

• deelnemer Dommels Platform  

• omwonende Weerderdijk 



Sessie 1 - Groep 2



Sessie 1 - Groep 2



Sessie 1 - Groep 2



Sessie 1 - Groep 2



Sessie 1 - Groep 2



Sessie 1 - gespreksverslag groep 3

Deelnemers 13 februari 2021 

• deelnemer MVV  

• deelnemer TWC De Kempen  

• deelnemer NRV  

• omwonende Venbergseweg 



Sessie 1 - Groep 3



Sessie 1 - Groep 3



Sessie 1 - Groep 3



Sessie 1 - Groep 3



Sessie 1 - Groep 3



Sessie 1 - gespreksverslag groep 4

Deelnemers 13 februari 2021 

• omwonende Mgr. Smetstraat  

• ambtenaar gemeente Bergeijk  

• omwonende Victoriedijk 

• deelnemer PHV 'De verdediger'  

• deelnemer Lion d'Or 



Sessie 1 - Groep 4



Sessie 1 - Groep 4



Sessie 1 - Groep 4



Sessie 1 - Groep 4



Sessie 1 - Groep 4







Natuur

Natuur is voor sport toegevoegde waarde

Herriesport zal moeten stoppen

Sporten in de natuur

Wildcrossen in de natuur

Faciliteiten bieden om te crossen

Veel natuur op andere plekken in de regio

Groep 1

Groep 2

Uitloopgebied voor bewoners

Meerwaarde vanuit ecologisch perspectief

Wandelen en fietsen als uitloopgebied voor Lage Heide

Meer bos denkbaar als je ertussendoor kunt crossen

Ruimte voor kunst

Bosgebied gebruiken voor trainingsdoeleinden, meer uitdaging

Groep 3

Saneren van oude vuilstort

Natuur op dit terrein niet nodig, zonde van het terrein

Een park op oude stort

Laat terrein iets opleveren dan kan er wat worden teruggegeven

Groep 4

Onderhoud belangrijk

Huren van fietsmogelijkheid aanhouden

Er is al natuur genoeg

Gebruik maken van nieuwe technieken om geluidhinder te verminderen

Sessie 1 - Longlist ideeën scenario natuur



Leasure

Bij meerdere partijen neerleggen

Bezoekers CP een middagje elektrisch crossen

Eerst verenigingen aan bod

Weekenden open voor mountainbikers

Wandelpaden aanleggen in het gebied

Bij vorst terrein beschikbaar voor schaatsen

Eurocircuit & CP complementair maken

Gebruiksmogelijkheden van het gebied uitbreiden (Omnisportcentrum)

Opdelen in aandachtsgebieden - sportgebieden

Alle sporten met wieltjes de ruimte geven

Groep 1

Groep 2

Kansen voor toerisme en recreatie

Naast wielerbaan ook rommelmarkt

Met het paard over de motorcrossbaan

Kantines openstellen voor wandelaars & mountainbikers

Park voor modelbouw, vliegeren en/of kunst

Vasthouden aan diversiteit

Aandacht voor ontsluiting en parkeren

Ruimte voor sporten die zijn gerelateerd aan fietscross, motorcross en autocross

Meeting met oude auto's

Met bestaande verenigingen vrije tijd uitbreiden

Pumptrackbaantje of skatepark

Groep 4

Speelbos

Combinatie tussen gebruik verenigingen en leasure

Toegankelijk voor de omgeving

Verduurzamen wat je hebt

Uitbreiden met andere activiteiten die sponsoren trekken

Mountainbikeroute aanleggen

Verzamelgebouwen

BMX startheuvel (hoger

Creeer goede ontwikkelingen voor de wielersport

Kernactiviteiten per vereniging aanvullen met landelijke allure

Festival voor jongeren

Campus structuur met goede infrastructuur

Scouting

Wandel- en mountainbike routes

Outdoor klimwanden

Activiteiten aanvullen met nieuwe activiteiten

TU/e en Brainport betrekken

Theehuis

Optreden als campus levert sponsoren en financiële zekerheid op

Vrijetijdsbesteding is goed zonder zware hinder

E Rallycross

Een park met modelbouw

Tegenstanders jaarabonnement aanbieden

Wat het brengt teruggeven aan omwonenden

Scenario huidig gebruik & leasure samenvoegen

Groep 3

Gezamenlijk/gecombineerd gebouw TWC en Lion dÓr --> met meer sporten combineren

Terrein gebruiken voor les verkeersregels voor schoolkinderen

Terrein gebruiken voor electrische fietstraining

Terrein gebruiken voor rijvaardigheidstraining

Terrein gebruiken voor rijkspolitie

Stel gebruik faciliteiten open voor meer activiteiten

Sessie 1 - Longlist ideeën scenario Leasure



Huidig feitelijk gebruik vastleggen

8 uur per week geluid

Geen commerciële activiteiten meer

Geluidsonderzoeken laten doen

Handhaving van gemotoriseerde  sporten
Groep 1

Groep 2

8u/week herriesport, andere momenten voor andere sporten

Electronische voertuigen stimuleren

Bij motorcross hoort geluid en lucht van olie

Uitbreiding is zeker mogelijk voor o.a. vrijetijdsbesteding

Maak meer gebruik van terrein zonder overlast

Groep 3

Alleen legaliseren zonder vrijetijdsbesteding is geen optie

Gebruik mogelijkheden en meerwaarde van terrein

Toekomstbestendig maken

Groep 4

Mogelijkheid voor feestje en cateringfaciliteiten

Er moet volgens de wet worden gewerkt

Krachten bundelen met mensen die willen sporten

Betere parkeervoorziening & verharding

Goede dialoog blijven aangaan

Sessie 1 - Longlist ideeën scenario huidig feitelijk gebruik vastleggen



Maximaal faciliteren cross activiteiten

Electrisch is de toekomst

Goed handhaven bij maximaal faciliterenGroep 1

Groep 2

Houd rekening met opeenstapeling van diverse activiteiten achter elkaar

Samen komen tot ideeën met voor- en tegenstanders

In overleg tot afspraken komen over maximale uren

Let op parkeren en ontsluiting

Stel een maximaal aantal uren vast in overleg met verenigingen

Groep 3

Verduurzaming & geluidsreductie doorvoeren

Uitbreiding kan als het meerwaarde heeft voor omgeving

Uitbreiding in duurzame (herriesport) activiteiten

8u per week trainen, 3 wedstrijden per jaar

Groep 4

Bij doordeweeks wedstrijd vervalt  training

Woensdagmiddag voorkeur voor wedstrijden

Bij wedstrijden langer dan 8u rijden mogelijk maken

Gezamenlijke organisatie van wedstrijden NL en Belgie

Asfalt moet bijgewerkt worden

Jokelap zou aangepast moeten worden

Rennerskwartier moet geasfalteerd wroden

Iedere vereniging levert planning in voor jaarkalender

Jaarkalender ondersteunen door gebruikers en omwonenden

Maak goede duidelijke afspraken

Agenda (jaarplanning) moet duidelijk zijn zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is

Sessie 1 - Longlist ideeën scenario maximaal faciliteren cross activiteiten 





Sessie 2 - scenario verkenning groep 1

Deelnemers 20 februari 2021 

• deelnemer NRV  

• deelnemer Lion d'Or  

• omwonende Victoriedijk  

• deelnemer WE Dommelen 

• deelnemer Montana Snowcenter















Sessie 2 - scenario verkenning groep 2

Deelnemers 20 februari 2021 

• deelnemer MVV  

• deelnemer TWC De Kempen  

• deelnemer Kempervennen 

• deelnemer Dommels Platform  

Niet aanwezig 

• omwonende Weerderdijk 















Sessie 2 - scenario verkenning groep 3

Deelnemers 20 februari 2021 

• deelnemer MVV  

• deelnemer TWC De Kempen  

• deelnemer NRV  

• omwonende Venbergseweg 















Sessie 2 - scenario verkenning groep 4

Deelnemers 20 februari 2021 

• omwonende Mgr. Smetstraat  

• ambtenaar gemeente Bergeijk  

• deelnemer PHV 'De verdediger'  

Niet aanwezig 

• omwonende Victoriedijk   

• deelnemer Lion d'Or











Sessie 2 - groep 4: Voorkeursscenario groep 4







Bijlage 4
Verslag 
overleg 
Gemeente 
Valkenswaard
- PLEC



Overleg gemeente Valkenswaard – Platform Leefomgeving Eurocircuit 
10-02-2021 

Aanwezigen 

Namens Platform Leefomgeving Eurocircuit (hierna: PLEC):  

Namens gemeente Valkenswaard: Kees Marchal, Roger Bueters, Maarten van Leeuwen 

 

Verslag 

Aanleiding 

De aanwezigen zijn bijeengekomen n.a.v. het verzoek van het PLEC en de gedane toezegging van 

wethouder Marchal tijdens de raadsvergadering van 28-01-2021.  

 

Introductie PLEC 

Het platform vertegenwoordigt een aantal partijen die betrokken zijn binnen het project 

toekomstscenario’s Eurocircuit. (1) Zij hebben expliciet gemeld dat het hier over vele honderden 

(directe) omwonende belanghebbenden gaat. Zij zijn hiervoor door het projectteam uitgenodigd en 

hebben zich in oktober verenigd tot één platform. Het projectteam en de gemeenteraad zijn hierover 

geïnformeerd. 

Het standpunt van het platform is duidelijk en vastgelegd in een manifest: Zij zien geen toekomst 

voor een Eurocircuit met de verenigingen MVV en NRV. Niemand van hen wil het Eurocircuit ‘in hun 
achtertuin’. (1) Ze hebben verzocht serieus de overlast van verenigingen bij de scenario’s te 
betrekken. De overlastproblematiek krijgt volgens het platform nog onvoldoende aandacht.  

Ook geeft het platform aan zich door andere stakeholders benaderd te voelen met onheuse reacties 

vanuit verenigingen, op social media, bedreigingen en aangerichte vernielingen.  

(2) Volgens het platform was er bij de milieuvergunningen in 1993 draagvlak voor maximaal drie 

weekenden die bestemd waren voor wedstrijden (geen trainingen). Dit blijkt volgens het platform uit 

de Hinderwetvergunningen behorende bij de aanvragen van beide verenigingen en de 

beantwoording avn de bezwaren van omwonenden door gemeente destijds. Het platform staat wel 

open voor een Eurocircuit in de geest van hoe volgens hen de milieuvergunningen in 1993 zijn 

bedoeld: maximaal 8 uur crossen met maximaal 3 weekenden per jaar.  

(7) Tot slot vraagt het platform richting het vervolg aandacht voor de haalbaarheid van scenario’s in 
verband met de Wet natuurbescherming (stikstof). 

Toelichting op proces gemeente 

Wethouder Marchal heeft vervolgens een toelichting gegeven op het proces zoals dat door de 

gemeente gevoerd wordt om te komen tot een aantal scenario’s voor de toekomst van het 
Eurocircuit. Sinds 2018 is het huidige college betrokken bij het Eurocircuit. Toen lag er reeds een 

raadsopdracht om gebruikers van het Eurocircuit maximaal te faciliteren in hun wensen. Dat kon niet 

met het bestemmingsplan uit 1977 en dit plan is nooit geactualiseerd. Daarom dat we voor nu zo’n 
moeilijke opgave staan.  

Er blijkt geen gedeeld beeld te bestaan over de toekomst van het Eurocircuit. Een eerder 

ontwerpbestemmingsplan heeft het dankzij de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot 

stikstof niet gehaald. De procedure hiervoor is in 2019 gestaakt. Daarom is er een nieuw proces 



gestart waarin gestart wordt met het opstellen van een viertal scenario’s. Hierbij is draagvlak een 
belangrijk onderwerp waarop beoordeeld zal worden. Uiteindelijk is het dan aan de raad om een 

scenario te kiezen en gaan we dit vastleggen in een nieuw bestemmingsplan.  

De ambitie om hiertoe te komen is in april 2020 met de gemeenteraad gedeeld. We streven naar een 

transparant proces met betrokkenheid van alle stakeholders. Door de effecten van COVID-19 heeft 

het proces echter vertraging opgelopen. Fysieke participatiebijeenkomsten bleken onmogelijk. 

Daarom zijn ook de scenario’s die op hoofdlijnen zijn benoemd, nog niet gevuld. Dit gaan we nu toch 

op digitale manier doen. Daar is het platform ook voor uitgenodigd en we zouden graag zien dat jullie 

aanwezig zijn. Zo kunnen we jullie bijdrage optimaal verwerken in de verdere uitwerking.  

 

Transparantie  

Het platform geeft aan dat er geen sprake is van een transparant proces. De processtappen zoals 

deze met de raad gedeeld zijn in de brief van april 2020 en die besproken zijn tijdens de eerste 

gespreksronde in september worden volgens het platform niet nageleefd en beschikbare informatie 

(o.a. lijst met betrokken stakeholders en rapportage ZKA) wordt niet aangeleverd.  

De gemeente geeft hierover aan dat het proces wel verloopt zoals eerder aangegeven, maar dat door 

er sprake is van vertraging van processtappen door de geldende COVID-19 stappen. Daarom dat er 

nu ook nog geen stukken zijn om te beoordelen. Die zijn er immers nog niet omdat de scenario’s nog 
gevuld moeten worden door de tweede ronde van bijeenkomsten. Deze zijn inmiddels gepland op 13 

en 20 februari en nadien zal de inhoudelijke uitwerking plaatsvinden. (3) Het platform is het oneens 

met de door de gemeente gehanteerde insteek. Zij refereren aan de gespreksverslagen van de 

bijeenkomsten in augustus/september en vinden dat ook concepten nu al gedeeld moeten. De 

gemeente geeft hierover aan dat de stukken inderdaad gedeeld zullen worden, zodra deze gereed 

zijn. Dat is nu nog niet het geval.  

Het platform geeft aan dat hierdoor sprake is van een informatieachterstand tijdens de 

bijeenkomsten. Ze zien graag wat er het afgelopen half jaar is gebeurd en willen deze informatie tot 

hen nemen ter voorbereiding aan eventuele bijeenkomsten.  

De gemeente geeft aan dat er geen sprake is van een informatieachterstand. Alle deelnemers gaan 

op dezelfde wijze het overleg in. Het is een open gesprek over de toekomst van het terrein. Voor de 

toetsing van de scenario’s zijn wel eerste stappen gezet, maar uitkomsten hiervan betreffen slechts 
werkdocumenten / concepten. Deze zijn niet geschikt om te delen. Wanneer ze wel gereed zijn, 

worden ze ook gedeeld en is er ruimte om hierop te reageren.  

Het platform ziet toch graag de informatie en wil dan zelf beoordelen in welke mate er sprake is van 

relevante informatie. (4) Daarnaast heeft het platform uitgesproken hetdoor haar opgestelde 

manifest niet met de gemeente te delen. Het verzoek hiertoe is inmiddels wel teruggelegd binnen 

het platform. 

Hierover geeft de gemeente aan dat de gemeente verantwoordelijk is voor proces en inhoud. Het is 

aan ons om te beoordelen welke informatie relevant is en wanneer stukken gereed zijn om te delen. 

Uiteindelijk zal alles gedeeld worden wanneer de inhoud daarvoor gereed is. Alle stakeholders 

kunnen dan opnieuw reageren en de gemeenteraad zal daarna een besluit gaan nemen. (5) Het 

platform heeft aangegeven het niet eens te zijn met deze gang van zaken. 



De lijst met namen van stakeholders zal in het kader van de AVG niet gedeeld worden. Wel zal 

aangegeven worden welke partijen uitgenodigd zijn en zullen persoonsgegevens daar waar nodig 

geanonimiseerd worden.  

 

Betrekken PLEC 

De gemeente geeft aan dat ze het platform zo goed mogelijk tracht te betrekken bij het proces en 

hierbij de stappen doorloopt zoals deze eerder zijn gepresenteerd. De gemeente hoopt dan ook dat 

een afvaardiging van het platform deelneemt aan de bijeenkomsten op 13 en 20 februari.  

Het platform geeft opnieuw aan niet deel te zullen nemen aan de bijeenkomsten, zoals dat ook 

gedeeld is in de brieven die aan de gemeenteraad zijn verstuurd. Zij geven aan dat het standpunt van 

het platform voldoende duidelijk is en dat het geen zin heeft om met elkaar in overleg te gaan en te 

dromen over de toekomst van het terrein. Er is nu al geen draagvlak voor herriesport op het terrein 

en dat zal ook niet veranderen. (6) Hierbij verwijst het platform wederom naar de gespreksverslagen 

uit augustus/september. Daarin zijn toekomstvisies en standpunten namens de deelnemers van het 

PLEC geformuleerd. 

De gemeente geeft aan de keuze van het platform te betreuren en door te gaan met het toegelichte 

proces. Het platform zal later in het proces wel uitgenodigd worden te reageren op de uitgewerkte 

stukken waarin de vier scenario’s gevuld en beoordeeld zijn. 

 

Tot slot geeft het platform aan dat alle communicatie direct via het platform dient te verlopen en 

deelnemende partijen aan het platform niet apart van elkaar benaderd dienen te worden. Hiervan 

neemt de gemeente akte. Wel zullen alle partijen meegenomen worden in uitgaande communicatie. 

Dit ziet de gemeente als haar plicht omdat de deelnemende partijen aan het platform ook een partij 

an sich zijn.  

Afspraken 

- Een overzicht van stakeholders wordt (geanonimiseerd) verzonden. 

- Deelnemers van het platform worden niet apart van elkaar benaderd.  

- Het platform neemt geen deel aan de bijeenkomsten op 13 en 20 februari. 
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Tilburg, 10 december 2020 
Kenmerk: P700-1862-fs 
Betreft: notitie eurocircuit 
 
Onderbouwing scenario Toekomst Eurocircuit ‘Gehele terrein omvormen naar natuur’` 
Een verkenning van de geologische en hydrologische situatie van de omgeving van het  
Eurocircuit.  
 

 
(Opgraving Peelrandbreuk Bakel december 2014) 

 
0.Opzet notitie 
Deze notitie ‘Een verkenning van de geologische en hydrologische situatie van de omgeving 
van het Eurocircuit’ is opgesteld door de Brabantse Milieufederatie. In het verleden is Frans 
Swinkels bij de Rijksgeologische Dienst uitvoerig geïnformeerd over veldonderzoeken naar  
potentiële waterwinlocaties onder Valkenswaard door Broertjes e.a. Uit deze gegevens is de  
ligging van breuken en zijbreuken door de RGD op kaart gezet. Verder is de BMF intensief  
betrokken geweest bij onder andere het geologisch en hydrologisch onderzoek van de N69  
en een aantal beheerplannen van Natura 2000 waarbij de geologie en grondwaterstromen  
een relevante rol spelen. 
In het werkgebied van Waterschap Aa en Maas is de BMF intensief betrokken geweest bij  
het nader in beeld brengen van de ligging van breuken. 
 
Het eerste deel van deze verkenning gaat in op achtergronden bij interpretatie van geologische 
structuren en werking van breuken. 
In het tweede deel komt aan de orde wat bekend is van de breukenstructuur van de omgeving 
van het Eurocircuit.   
 
Hierbij zijn enkele bronnen gebruikt waarvan de uitkomsten geprojecteerd op het gebied  
verschillende uitkomsten geven. Het betreft info van TNO, Deltares en de voormalige  
Rijksgeologische Dienst. 
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Deel 3 gaat in op het benutten van de geologische structuur voor o.a. watermolens, irrigatie en 
bescherming. 
 
Deel 4 is een korte schets van de situatie met betrekking tot de grondwaterstromen. 
 
Tot slot worden enkele conclusies getrokken met betrekking tot de geologie en de hydrologie 
van het gebied in deel 5. 
 
Als plangebied van het Eurocircuit wordt de begrenzing zoals in figuur 0 aangehouden.  
Deze komt uit de Natuurtoets Eurocircuit Valkenswaard van Ekoza. 
 

 
Figuur 0. Ligging van het plangebied (rood omlijnd) t.o.v. het Natura 2000-gebied  
Leenderbos,Groote Heide en de Plateaux 

 
 
 
1.Inleiding 
De geologische structuur, de opbouw van de bodem en de hydrologische situatie dien ten  
gevolge zijn veelal bepalend geweest of en hoe de mens die omgeving heeft gebruikt. Ze zijn 
eveneens de onderleggers voor de aanwezige en potentiële natuur. Het is essentieel om de 
structuur te doorgronden om een gebied duurzaam in te richten en te beheren. In dit geval is 
het in verband met eventuele omvorming van het terrein tot natuur nodig te weten op welke 
wijze de geologie en water doorwerken naar het plangebied inclusief de bovenste meters. 
 
De aarde bestaat uit aardplaten die veelal gescheurd en ten opzichte van elkaar verschoven 
zijn en nog steeds verschuiven. Sommige delen stijgen en andere dalen, al dan niet  
schoksgewijs.  
De breuken waar de aardplaten ten opzichte van elkaar zijn verschoven zijn in een aantal  
gevallen in het landschap zichtbaar en in een aantal niet.  
 
Die breukvlakken kunnen door de verschuivingen versmeerd zijn waardoor ze waterdicht zijn,  
of deels doorlatend, of doorlatend. En dat kan bij breuken verschillen in de lengte en diepte.  
 
In de bodem in Noord-Brabant zitten overal klei- en leemlagen. Ze laten amper water door.  
Ze zijn te beschouwen als een bodem in een emmer.  
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De opbouw van de bodem is zo dat in gebieden als de Slenk meerdere ‘emmerbodems’  
voorkomen. Er is sprake van gelaagde opbouw van de ondergrond. 
 
Breuken hebben het volgende bijkomende effect. 
Zijn breuken (nagenoeg) dicht dan wordt het grondwater naar de bovenrand van de breuk  
gestuwd. Aangezien in deze regio overal de Formatie van Breda (een kleilaag met ijzer) in de 
ondergrond zit, is dit water ijzerrijk. Wanneer het ijzer in contact komt met zuurstof roest het.  
De roestkleur tref je aan in water en bodem. Het toponiem Roest duidt hierop. 
 
De diverse platen zijn zelf ook gescheurd door krachten in de bodem. Een aardplaat bestaat 
dan ook uit deelplaten. 
 
Een ander effect van het ijzer is dat het reageert met fosfaat in het grondwater en als  
ijzerfosfaat neerslaat en dus wordt vastgelegd. Het water dat over de breuk loopt, is fosfaatloos.  
De unieke flora en fauna in die zone rond een breuk kent op korte afstand overgangen van 
voedselrijk naar voedselarm, van droger naar nat en naar droog. Allerlei voedselgradiënten  
worden aangetroffen evenals vochtsituaties. Deze zones behoren tot de top in de wereld qua 
biodiversiteit. Soms worden 200 verschillende soorten hogere plantensoorten binnen 40 meter 
aangetroffen. 
  
Breuken zijn in werkelijkheid nooit recht maar vaak grillig gesitueerd in het landschap. Soms 
duiken ze onder om 50 meter verderop weer aan het aardoppervlak te verschijnen.  
Een breuk bestaat uit een hoofdbreuk met daar omheen diverse andere breuken. In de praktijk 
zijn het dus breukzones.  
 
De geologische opbouw is bijna nooit zeer nauwkeurig in beeld gebracht. Dat gebeurt alleen 
wanneer bepaalde economische doelen (olie, gas, steenkool, bruinkool, bepaalde ertsen en 
dergelijke) in het geding zijn of dat het van groot belang is voor zeer waardevolle grondstoffen 
als drinkwater. En dan is zo’n zone enkel voor de relevante dieptes en zones onderzocht.  
Soms zijn onderzoeken uitgevoerd om het wetenschappelijk inzicht te vergroten en te toetsen, 
bijvoorbeeld het dagzomen van breuken in de Peelregio en de werking er van. De afgelopen  
15 jaar hebben die onderzoeken in de Peel geleerd dat goed veldonderzoek daarvoor  
noodzakelijk is. 
 
De ligging van de breuken wordt in beeld gebracht aan de hand van boringen. Veelal zijn die  
in een raster in een gebied uitgevoerd. Wanneer de bodemopbouw tussen punten in dat raster 
verspringt, bijvoorbeeld de lijn Lommel, Westerhoven-Oirschot en Neerpelt-Valkenswaard- 
Veldhoven, dan zit daar ergens een breuk. Veelal wordt dan midden tussen die punten door 
een lijn getrokken als zijnde de breuklocatie. Wanneer die zone 2 km breed is dan zit ergens 
tussen die boorpunten een breuk.  
Uitgaan van de lijn op de kaart leidt tot een onjuist uitgangspunt voor bijvoorbeeld het maken 
van plannen, het nemen van hydrologische maatregelen, et cetera.  
Maar het niet in beeld brengen kan (op termijn) grote gevolgen hebben van natschade tot 
droogte.  
 
Met sonar worden ook breuken opgespoord bijvoorbeeld tussen 1 en 4 km diep.  
Dat soort breuken worden ook verticaal naar het aardoppervlak geprojecteerd. Sonar werkt in 
zones van bepaalde breedte.  
 
Aangezien breuken onder een hoek van 0 tot 10 graden in de bodem zitten betekent dit dat 
wanneer de storing doorloopt tot het aardoppervlak ergens een breuk? in een zone van een 
halve kilometer van de streep zit.  
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De diverse methodes van vastleggen van breuken, afgezien van veldonderzoek, maken dat het 
omgaan met kaarten met breuken de nodige inzichten vraagt over herkomst, detaillering,  
achterliggend onderzoek, doel van het maken van de kaart, enzovoorts. 
 
In de loop van de tijd veranderen technieken en de nauwkeurigheid. Meer en meer wordt  
gebruikt gemaakt van aardobservatiesystemen en satellieten maar veldonderzoek blijft  
noodzakelijk. 
 
 
2.Breukenstructuur  
De grote structuur van de  breuken van Zuid-Nederland is weergegeven in figuur 1. 
 

 
Figuur 1 Grote structuur breuken in Zuid-Nederland 

 
Valkenswaard ligt in de Roerdalslenk. De Feldbissbreuk loopt net oostelijk van het Eurocircuit.  
De Roerdalslenk of Centrale Slenk daalt ten opzichte van het Kempenblok en de Peelhorst. 
De Feldbiss loopt door tot aan het maaiveld. 
 
Figuur 1 is te beschouwen als de rijkswegenkaart. Wanneer op deelgebieden wordt ingezoomd 
ontstaat een kaart met daarop ook de provinciale wegen en bij veldonderzoek een wandelkaart. 
 
In het kader van de hydrologische verkenning van het tracé van de N69 om de bebouwde kom-
men heen zijn de gegevens van de uitgevoerde en gedocumenteerde boringen verzameld. Voor 
het Eurocircuit en directe omgeving zijn een beperkt aantal boringen bekend.  
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Figuur 2 Kaart locaties boringen Veldhoven-Westerhoven-Valkenswaard 
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Figuur 3 Interpretatie breuken vanuit onderzoek N69 
 

Het Eurocircuit ligt net ten zuiden van de onderste geologische profiellijn.  
De interpretaties die aan de arcering worden gekoppeld zijn niet onderbouwd omdat delen van 
het gebied niet of onvoldoende onderzocht zijn.  
De mensheid heeft al duizenden jaren de werking van breuken op hydrologie gekend en die 
kennis weten te gebruiken voor bijvoorbeeld irrigatie en waterkracht. Bij ‘watermolens’ wordt 
hier nader op ingegaan. 
 
De voormalige Rijksgeologische Dienst heeft in de vorige eeuw diverse onderzoeken uitgevoerd 
in de Kempen met betrekking tot de geologische opbouw. Dit hield verband met het in beeld 
brengen van optionele locaties voor waterwinning op onder andere Groote Heide.  
De boringlocaties zijn terug te vinden in figuur 3. 
 
Van het gebied in figuur 4 (zie hieronder) is nooit een ‘wandelkaart’ voor geologische structuur 
gemaakt.   
Gelet op wat die structuur zal gaan betekenen voor een klimaatbestendige inrichting van het 
hele Dommeldal en de N2000-gebieden mede gelet op de urgentie om de verdroging aan te 
pakken, mag verwacht worden dat die structuur nader in beeld gebracht wordt. 
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Figuur 4 Breukenkaart voormalige Rijksgeologische Dienst omgeving Valkenswaard  
(bron J.Broertjes) 

 
In figuur 4 is de Feldbiss met een dikke lijn ingetekend. Westelijk daarvan loopt de  
Heerlerheidebreuk.  
Een aantal breuklijnen bij Bergeijk, Achel en Groote-Heide-Leenderbos-Leenderstrijp stoppen. 
Dat wil enkel zeggen dat die niet buiten die locatie onderzocht zijn.   
De wel ingetekende stukken zijn niet terug te vinden in figuur 3.  
 
 
3. Benutten van geologische structuur 
Watermolens en breuken 
In de provincie Noord-Brabant zijn de locaties van een zeventig (voormalige) watermolens. 
Bijna al die (voormalige) watermolens in Noord-Brabant staan op plaatsen waar een beek een 
breuk passeert. In de regio Valkenswaard worden nog diverse bestaande watermolens of  
restanten aangetroffen (Venberg, Dommelen, Keersop, Waalre). 
De beken zijn veelal via het systeem van de terugtredende erosie ontstaan. In het bovenste 
stukje van de beek erodeert zand en wordt verplaatst stroomafwaarts. Bij een breuk gekomen 
kruipt de beek langs de breuk omhoog tot bij een laaggelegen of zwakker punt in de breuk de 
zone boven de breuk kan worden bereikt. Het gebied boven de breuk gaat dan via dat punt  
afwateren. Veelal ontstaan daarbij S-bochten in een beek. Dit patroon is in de Kempen heel 
herkenbaar. 
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Toen vanaf de tijd van Karel de Grote de graanteelt toenam, ontstond behoefte aan  
maalderijen. De plekken waar de sloten een breuk passeren waren (bijna) het hele jaar  
watervoerend omdat het grondwater langs breuken naar dat punt stroomt. Dat waren ook de 
plekken om water vast te houden (bekkens) voor drukke tijden voor malen met watermolens  
en plekken om water boven langs randen in het landschap te voeren en te gebruiken als  
irrigatiewater waardoor het groeiseizoen verlengd werd en de kans op verdroging sterk  
verminderde. De dubbelradse uitvoeringen van de watermolens worden meestal aangetrokken 
op gemeentegrenzen omdat ieder gemeente met het rad op hun gebied belasting wilde innen.  
 
 

 
Figuur 5. Kaart (voormalige) watermolens Noord-Brabant. 

 
Watermolens werden op de breuken gebouwd. Op vele plekken ontstonden kastelen en  
versterkte gebouwen aan de lage kant van een breuk. Het grondwater dat over de breuk komt  
is circa 8 graden. Een constante aanvoer zorgt ervoor dat een slotgracht niet bevriest dus de 
vesting lastig in te nemen is.  
 
Maar in de oudheid wisten volkeren de geologische structuur te benutten voor goede kwaliteit 
water het jaar rond, gedifferentieerd voedsel, bescherming door natte zones, grafheuvels,  
enzovoorts. Deze structuren zijn in de omgeving te vinden nabij de breukzones. 

 
 



 

Spoorlaan 434 | 5038 CH Tilburg 
013-535 6225 | bmf@brabantsemilieufederatie.nl | www.brabantsemilieufederatie.nl 

Kamer van Koophandel: 41095498 | Triodosbank: NL22 TRIO 0212 4972 51 

9 

4. Grondwaterstromen

 
 

   
Figuur 6 Kaart grondwaterstromen nov 1995 Rijks Planologische Dienst 

 
De kaart uit 1995 laat zien dat het Eurocircuit op de grens van Kempenblok naar het dal van de 
Keersop ligt op de overgang van intermediair naar kwelgebied. 
 
De kaart leert onder ander het volgende: 
De kwel treedt op in de beekdalen van Keersop Beekloop en Dommel.  
Het Eurocircuit ligt tussen de kwelgebieden in. In het noordwesten zit een beetje kwel. 
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Sinds 1995 zijn de richtingen van de waterstromen niet wezenlijk veranderd. Door intensiever 
grondgebruik zijn wateronttrekkingen en ontwatering waarschijnlijk toegenomen. 
Op de beeksystemen van Keersop en Dommel kan water vanuit het Kempisch Kanaal   
ingelaten worden. Het is de vraag of dit in de toekomst in lange droge periodes nog zal kunnen. 
 
Om de watervoerendheid van de Dommel, Keersop en de Beekloop met de beschermde  
waarden te garanderen (bij klimaatverandering) zullen in de infiltratie- en intermediaire  
gebieden maatregelen genomen moeten worden om meer water vast te houden en te  
infiltreren. Ook zal meer in de dalen moeten worden vastgehouden. 
 
5. Enkele conclusies 
Het Eurocircuit ligt op het Kempenblok op de overgang naar het beekdal van de Keersop. 
De Heerlerheide Breuk raakt het terrein en de Feldbiss loopt iets oostelijk van het circuit bij  
de Venbergse Watermolen. Het verloop van de breuk is niet exact bekend.  
Of er bijbreuken zijn is niet bekend. 
De grondwaterstromenkaart laat zien dat er waarschijnlijk in de huidige situatie geen groot  
effect is van het Eurocircuit op de omgeving. 
 
De kwelgebieden liggen op de flanken van de beekdalen zoals de Keersop.  
Het meest noordwestelijke deel van het plangebied in figuur 0 grenst aan het kwelgebied.  
 
Wanneer in de toekomst meer water op de inzijgings- en intermediaire gebieden van het  
Kempenblok wordt vastgehouden in verband met opvang van droogte of hevige neerslag,  
dan zal die hoek vernatten omdat grondwater van verder weg in het beekdal zal gaan uittreden.  
De rest van het Eurocircuitgebied zal merendeels functioneren als een inzijgingsgebied.  
Door de aanleg van wadi’s kan hier water vastgehouden worden. Dit kan water van daken zijn 
maar ook opvang van hevige buien dat inzijgt. 
 
In het noordwestelijk deel kunnen poelen de diversiteit aanmerkelijk versterken. 
De klimaatverandering vraagt om zulke maatregelen.  
 
Het eurocircuit zal veranderen van een inzijgingsgebied naar een inzijgings-, intermediair- en 
stukje kwelgebied met mogelijk wadi’s en poelen. Zonder beheer zullen de inzijgings- en  
intermediaire gebieden verbossen.  
Het is mogelijk het gebied te beheren als een heideveld met daarin enkele overgangen van 
droog naar nat. 
 
Bij de keuze van een toekomstscenario ‘omvormen naar natuur’ is het gelet op hetgeen  
hiervoor naar voren is gebracht niet nodig de geologie verder in beeld te brengen. 
Indien er gekozen wordt voor een ander scenario, waarbij mogelijk gebouwen (en dus verhard 
oppervlak) worden toegevoegd, dient in het kader van verdroging rekening gehouden te 
worden met infiltratie van regenwater of afvoer naar wadi’s. 
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Gerbrand Braaksma Victoriedijk 8, 5551 TK Valkenswaard

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Eurocircuit RcXJ5z9R6zf4

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

19 februari 2021, 14:50 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 276,75 kg/j 340,04 kg/j 63,30 kg/j

NH3 5,88 kg/j 5,76 kg/j -0,12 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux + 0,01

Toelichting Quickscan gewenste situatie

RcXJ5z9R6zf4 (19 februari 2021)Resultaten Referentiesituatie

Gewenste situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Referentiesituatie

Naam Motocross
Locatie (X,Y) 157966, 371890
NOx 170,10 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Eigen spec. motocross 1,0 / jaar NOx 170,10 kg/j

Naam Rallycross
Locatie (X,Y) 157625, 371910
NOx 47,80 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Eigen spec. Rallycross 1,0 / jaar NOx 47,80 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 157496, 371537
NOx 58,85 kg/j
NH3 5,88 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Eigen spec. Wegverkeer 1.810,0 / jaar NOx

NH3

58,85 kg/j

5,88 kg/j

RcXJ5z9R6zf4 (19 februari 2021)Resultaten Referentiesituatie

Gewenste situatie

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Gewenste situatie

Naam Motocross
Locatie (X,Y) 157966, 371890
NOx 230,17 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Eigen spec. motocross 1,0 / jaar NOx 230,17 kg/j

Naam Rallycross
Locatie (X,Y) 157625, 371910
NOx 50,00 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Eigen spec. Rallycross 1,0 / jaar NOx 50,00 kg/j

Naam Wegverkeer
Locatie (X,Y) 157496, 371537
NOx 59,88 kg/j
NH3 5,76 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 36.300,0 / jaar NOx

NH3

59,88 kg/j

5,76 kg/j

RcXJ5z9R6zf4 (19 februari 2021)Resultaten Referentiesituatie

Gewenste situatie

Resultaten

pagina 8/9

EA 1040-4-RA-001 3.9



Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1 Inleiding 

Het Eurocircuit is een circuit dat in de jaren 70 van de vorige eeuw is gebouwd als rallycrosscircuit. 

Het feitelijk gebruik van het Eurocircuit en het omliggend terrein is echter niet meer in lijn met 

hetgeen planologisch is vastgelegd en sluit ook niet aan op de geldende milieuvergunningen. De 

gemeente Valkenswaard heeft daarom gekozen om een vijftal toekomstscenario’s uit te werken in 

samenwerking met de stakeholders. De gemeenteraad beslist vervolgens welk scenario wordt 

uitgewerkt en doorvertaald in een nieuw planologisch kader.  

 

Accent adviseurs heeft in dat kader van de gemeente Valkenswaard het verzoek gekregen om een 

quickscan beoordeling te verrichten voor het Eurocircuit, ten aanzien van het deelaspect ruimtelijke 

ordening. De locatiescan bestaat uit het verkennen van het regionaal en gemeentelijk beleid in 

combinatie met een toetsing van de relevante omgevingsaspecten1. Vervolgens is per scenario de 

doorlooptijd van de te doorlopen ruimtelijke procedure inzichtelijk gemaakt. Tot slot is een advies 

gegeven welk scenario als voorkeursscenario naar voren komt. 

 

 

Figuur 1: ligging plangebied 

 

                                                             
1 de aspecten stikstof, geluid, luchtkwaliteit en ecologie vallen buiten de toetsing, dit is door de gemeente uitgezet bij derden 
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2 Beleidsscan 

2.1 Regionaal beleid 

Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven 

De Integrale Strategie Ruimte Metropoolregio Eindhoven (ISR) is een ambitie-, inspiratie- en 

kansendocument voor de regio. Het is een basis van waaruit partijen op verschillende niveaus 

(lokaal, subregionaal en bovenregionaal) werken aan opgaven ter versterking van de kwaliteiten 

van de regio. Het vormt een gemeenschappelijk vertrekpunt voor de subregionale en lokale 

beleidsontwikkeling.  

 

Een van de thema’s daarbij is het creëren van een sterke omgevingskwaliteit. Recreatie en toerisme 

is daarbij een belangrijke economische sector, mede gekoppeld aan het landschap. Hierbij liggen 

kansen in de ring rondom de grote steden, zoals het natuurgrenspark De Groote Heide. Het is 

daarnaast onder meer de ambitie om het Dommeldal als landschappelijke drager te positioneren. 

Specifiek wordt de ambitie van Valkenswaard vermeld om te komen tot een versterking van de 

leisure en pleasurezone tot een echte leisurezone met onder andere de Kempervennen en een 

duurzame ontwikkeling van het Eurocircuit. 

2.2 Gemeentelijk beleid 

Toekomstvisie gemeente Valkenswaard 

Om sturing te geven aan de ontwikkelingen heeft Valkenswaard in 2012 de ‘Toekomstvisie 2030’ 

opgesteld. Hierin zijn de doelen van de gemeente voor de lange termijn vastgesteld. Valkenswaard 

wil zich daarbij kenmerken door haar dorpse karakter en landelijke uitstraling, maar beseft heel 

goed dat Valkenswaard aan de rand van het stedelijk gebied ligt. Daarmee kan Valkenswaard het 

beste van twee werelden bieden.  

 

Bij het thema vrije tijd kenmerkt Valkenswaard zich in termen van recreatieve voorzieningen en 

bedrijvigheid als de meest aantrekkelijke gemeente in de Kempen. De landschappelijke 

kenmerken van de regio waar Valkenswaard in gelegen is, biedt bij uitstek een kans om een 

verbinding te leggen tussen de verschillende landschappelijke waarden, zoals hei, bos en water.  

De landschappelijke waarden, gebundeld met de recreatieve voorzieningen, en cultuurhistorische 

waarden in de grensstreek bieden veel potentieel voor een streekprofiel om naamsbekendheid te 

creëren en te vermarkten. 
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Structuurvisie Valkenswaard 

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft op 2 juli 2012 de Structuurvisie Valkenswaard, deel A 

vastgesteld. Dit deel van de structuurvisie dient als ruimtelijk toetsingskader en als visie op 

hoofdlijnen gericht op de lange termijn. Deel A van de structuurvisie formuleert niet alleen de 

ontwikkelingskoers voor de lange termijn, maar biedt tevens het casco voor concrete projecten en 

plannen. Het is dus een toetsingskader, maar tegelijkertijd ook een inspiratiekader voor ruimtelijke 

ontwikkelingen.  

 

De ruimtelijke invulling is beschreven in de thema’s ‘bestuur’, ‘wonen’, ‘werken’, ‘vrije tijd’ en 

‘welzijn’. Deze thema’s kunnen echter niet los van elkaar worden gezien. Immers, de ruimte is 

schaars en het is van belang rekening te houden met de verschillen tussen de gebieden. De 

ambitie van Valkenswaard is om zich te profileren als een toeristisch-recreatieve gemeente. Dit 

betekent een versterking van het huidige aanbod en een toename in het totaalaanbod. Met name 

in het buitengebied zal worden gezocht naar het bieden van ruimte voor toeristisch-recreatieve 

bedrijven. Gezien de al aanwezige kwaliteiten en toenemende aandacht voor en besteding van 

middelen in de vrijetijdssector ligt hier een belangrijke economische kans voor Valkenswaard.  

 

Voor het Eurocircuit is aangegeven om in dit kader te onderzoeken of het terrein nader kan worden 

ontwikkeld, zowel in de breedte (aantal functies) als qua uitstraling (kwaliteit). 

Gebiedsontwikkelingsvisie buitengebied Valkenswaard 

De gemeente Valkenswaard wil zich graag meer als groene leisuregemeente ontwikkelen en 

profileren. De vrijetijdseconomie is een van de weinige economische groeimogelijkheden voor 

Valkenswaard als het gaat om het creëren van werkgelegenheid. Daarbij draagt ontwikkeling van 

leisure bij aan de draagkracht voor maatschappelijke voorzieningen. Het doel is de Groote Heide, 

inclusief Valkenswaard te ontwikkelen tot een duurzaam leisurelandschap zodat nieuwe en door te 

ontwikkelen functies nu en in de toekomst bijdragen aan de (be)leefbaarheid, natuur en landschap 

en rendabiliteit van het gebied. 

 

Uit de vermenigvuldiging van doelgroepen en USP volgt het gebiedsprofiel voor De Groote Heide 

en dat is “actief buiten zijn” maar dan wel met een Brabants tintje. Daarnaast is binnen dit profiel 

ook ruimte voor ontwikkeling van intensieve leisurefuncties, mits ze passen bij het gebiedsprofiel 

en bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied. Bezoekersintensieve attracties kunnen zich 

vestigen in het leisurecluster rond Center Parcs Kempervennen. Uitgangspunt is, dat bij de transitie 

van het bestaande leisurecluster naar een echte leisurezone, het gebied duurzaam wordt 

doorontwikkeld. Bestaande functies zoals Center Parcs, Montana en Eurocircuit moeten daarom 

ook worden meegenomen in een integraal plan naar een duurzame toekomst. 
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Nota Vrijetijdsbeleid 2015-2020 

Valkenswaard heeft de potentie in zich om een aantrekkelijke vrijetijdsbestemming te worden, die 

een grote bijdrage zal leveren aan de toekomst van Valkenswaard. Het belang van Leisure is in 

2011 ook tot uiting gekomen in de Toekomstvisie van Valkenswaard, waarin Leisure en Pleasure 

één van de drie pijlers is. Valkenswaard is echter niet de enige gemeente in Nederland die de 

vrijetijdssector omarmd heeft als economische drager voor de toekomst. Maar liefst 85% van de 

Brabantse gemeenten kent een toeristisch – recreatieve beleidsvisie. Vrijwel alle gemeenten zien 

een rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van toerisme en recreatie. Onderscheidend zijn is 

daarom een stevige uitdaging voor gemeente Valkenswaard. Onder meer het Eurocircuit wordt 

daarbij genoemd als onderscheidend element in het recreatief aanbod.  

Masterplan Dommelland 

Het masterplan is op 31 januari 2019 ter kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad en 

moet Valkenswaard op de kaart zetten binnen en buiten de Brainport regio. Hiertoe wordt 

Dommelland benaderd als één groot landschapspark: Park Dommelland. Het landschapspark krijgt 

twee intensieve ‘hotspots’, de Leisurezone en de Boulevard. Binnen deze hotspots wordt 

voortgebouwd op de functies en kwaliteiten die al op deze twee locaties aanwezig zijn. De 

leisurezone wordt hét cluster voor intensieve leisure functies en de boulevard wordt van een 

barrière omgevormd tot de ‘brug’ tussen natuurgebied de Malpie en het Leenderbos. Het 

Eurocircuit is als bestaande knoop onderdeel van de hotspot leisurezone. Het doel is om ter 

plaatse nieuwe attractieve functies toe te voegen in het gebied zodat er een gevarieerd aanbod 

ontstaat voor dag- en verblijfsbezoekers.  

Landschapsontwikkelingsplan 

De gemeente Valkenswaard wil sturing geven aan nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en 

de landschappelijke kwaliteiten kunnen borgen middels een Landschapsontwikkelingsplan (LOP). 

In het LOP Valkenswaard is per deelgebied een streefbeeld voor het landschap beschreven en de 

fysieke en beleidsmatige maatregelen benoemd die nodig zijn om dat streefbeeld te bereiken. Het 

Eurocircuit is onderdeel van het deelgebied ‘Dorpsrand Valkenswaard-Zuidoost. Er is aangegeven 

om eventuele toekomstige ontwikkelingen rond het Eurocircuit aan te grijpen om het omliggende 

landschap te versterken, de parkeerdruk op de omgeving te verkleinen en Valkenswaard recreatief 

verder op de kaart te zetten.  
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3 Omgevingstoets 

3.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening de ladder voor duurzame verstedelijking als 

motiveringseis opgenomen. Het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is zorgvuldig en 

duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de 

omgeving. Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling moet een beschrijving van de 

behoefte plaatsvinden en, indien de ontwikkeling plaatsvindt buiten het bestaand stedelijk gebied, 

een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte wordt voorzien. 

Voor het aantonen van de behoefte dient het ruimtelijk verzorgingsgebied van de ontwikkeling te 

worden vastgesteld en de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte te worden bepaald. 

3.2 Besluit milieueffectrapportage 

In het voorstadium van een ruimtelijke ontwikkeling is het van belang om na te gaan of er mogelijk 

significant nadelige milieueffecten op kunnen treden. De milieueffectrapportage (m.e.r.) is hiervoor 

als wettelijk instrumentarium ontwikkeld. Het doel hiervan is om het milieubelang volwaardig te 

laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van plannen en besluiten.  

 

Op 7 juli 2017 is een wetswijziging van het Besluit milieueffectrapportage inwerking getreden. De 

wetswijziging heeft tot gevolg dat nu ook onder de drempelwaarwaarden uit de D-lijst van het 

Besluit MER een formele procedure en apart besluit is vereist. Op basis van deze beoordeling dient 

het bevoegd gezag te besluiten of er noodzaak is voor het doorlopen van een m.e.r.-procedure 

dan wel een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure. Het besluit of een m.e.r.-procedure nodig is 

moet zijn genomen vóór de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Het is daarom van 

belang dat tijdig wordt gestart met de benodigde onderzoeken naar de relevante milieuaspecten.  
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3.3 Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen en beheersen van risicovolle 

bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij om de bescherming tegen 

ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Risicobronnen worden onderscheiden in 

vervoer van gevaarlijke stoffen, risicovolle inrichtingen en leidingen. Om inzicht te verkrijgen in de 

mogelijke externe veiligheidsrisico's is de provinciale risicokaart gebruikt. Na raadpleging van deze 

risicokaart is geconstateerd dat ter plaatse van de Victoriedijk en de Kempervennendreef een 

hogedruk buisleiding aanwezig is waarop het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van 

toepassing is. Het is een buisleiding van Petrochemical Pipeline Services BV voor het transport van 

nafta. Het Eurocircuit valt deels binnen het invloedsgebied van deze leiding waardoor afhankelijk 

van het toekomstscenario een verantwoording vereist is van het potentiele aantal slachtoffers bij 

een calamiteit. 

3.4 Watertoets 

Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het 

waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te 

bereiken. Het doel van de watertoets is het evenwichtig meewegen van de waterbelangen in het 

planvormingsproces om te komen tot een veilig, gezond en duurzaam watersysteem. Om de 

waterbelangen in een vroeg stadium in beeld te hebben heeft het Waterschap De Dommel de 

Watertoets viewer ontwikkeld. In het kader van het watertoetsproces is op deze manier snel inzicht 

te verkrijgen in de relevante wateraspecten die op een locatie spelen. De noordzijde van het 

onderzoeksgebied ligt daarbij in de nabijheid van de Keersop, welke een zijbeek is van de rivier de 

Dommel. Bij deze beekloop zijn omliggende gronden aangewezen voor regionale waterberging of 

als reserveringsgebied.  

3.5 Bodemkwaliteit 

Voor elke functiewijziging, al of niet naar een gevoelige functie, moet een onderzoek worden 

verricht naar de bodem- en grondwaterkwaliteit. Tot dit doel is in 2018 een voortoets verricht. Er is 

geconcludeerd dat bij voortzetting van de activiteiten op het Eurocircuit er geen positieve of 

negatieve effecten te verwachten zijn voor de bodemkwaliteit. De conclusie uit deze voortoets 

geeft echter geen volledig in inzicht in de bodemkwaliteit van het Eurocircuit. Indien bij een van de 

toekomstscenario’s bodemingrepen of grondverzet nodig is wordt  geadviseerd een verkennend 

bodemonderzoek te verrichten. Indien een verontreiniging wordt aangetroffen is dit mogelijk een 

vertragende factor. De haalbaarheid van de scenario’s komt echter niet in het geding. 
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3.6 Archeologie 

De gemeenten Oirschot, Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel, Bergeijk, Heeze-Leende, Waalre, 

Cranendonck en Valkenswaard hebben samen een Beleidsplan Archeologische Monumentenzorg 

en een gemeentelijke Erfgoedkaart opgesteld. Dit is door de raad van de gemeente Valkenswaard 

in juli 2012 vastgesteld. Op basis van de bijbehorende archeologische beleidskaart is binnen het 

plangebied sprake van een gebied met een hoge archeologische verwachting (categorie 4) en een 

gebied met een lage archeologische verwachting (categorie 6). Om deze reden is in 2018 een 

archeologische bureaustudie voor een deel van het plangebied uitgevoerd. Op basis van deze 

resultaten kan worden geconcludeerd dat, voor de toekomstscenario’s waarbij bodemingrepen 

plaatsvinden, vervolgonderzoek nodig is. 

3.7 Cultuurhistorie 

Het versterken van de koppeling tussen erfgoed en ruimte is een belangrijke doelstelling van de 

Wet Modernisering monumentenzorg (Momo). De Kempengemeenten en de A2-gemeenten 

hebben een gezamenlijk erfgoedplan opgesteld. Het erfgoedplan bevat een inventarisatie van de 

archeologische en cultuurhistorische waarden. Op de cultuurhistorische beleidskaart, die deel 

uitmaakt van het erfgoedplan, zijn de cultuurhistorische waarden van lokaal en bovenlokaal belang 

aangegeven voor het bouwkundig erfgoed, het historisch-geografisch erfgoed en de historische 

groenwaarden. Binnen het plangebied zijn hoge tot zeer hoge cultuurhistorische waarden 

aanwezig in de vorm van aardkundige elementen, historische lijnelementen en groenelementen.  

Bij geen van de toekomstscenario’s komt het behoud deze waarden bij voorbaat in het geding en 

is de mogelijkheid wellicht aanwezig om elementen te herstellen of te versterken. 

3.8 Niet gesprongen explosieven 

Als gevolg van de Tweede Wereldoorlog is er in de gemeente Valkenswaard een risico op de 

aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven in de grond. Indien bij een van de toekomst-

scenario’s bodemingrepen of grondverzet nodig is wordt geadviseerd eerst een vooronderzoek 

ontplofbare oorlogsresten te verrichten. Op basis van dit vooronderzoek kan worden bepaald of 

nader onderzoek noodzakelijk is. Volledigheidshalve vermelden we dat gemeenten vanuit het 

gemeentefonds een bijdrage voor het opsporen en ruimten van explosieven kunnen ontvangen 

vanuit het Rijk. In totaal wordt 68% van de kosten voor het opsporen van explosieven vergoed. 

Indien er explosieven worden aangetroffen is dit mogelijk een vertragende factor bij de ruimtelijke 

procedure. De haalbaarheid van het gekozen scenario komt echter niet in het geding.  
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4 Beoordeling scenario’s  

4.1 Omvormen terrein tot natuur 

Beleidsscan 

Het overkoepelende thema in de diverse beleidsdocumenten is de ambitie van de gemeente 

Valkenswaard om zich te profileren als een toeristisch-recreatieve gemeente. Het Eurocircuit is 

daarbij een onderscheidend element in het recreatief aanbod en onderdeel van de zogenaamde 

leisurezone. De doelstelling is om van deze leisurezone hét cluster voor intensieve leisurefuncties 

en bezoekersintensieve attracties te maken binnen de gemeente Valkenswaard. Hier valt ook onder 

de versterking van de landschappelijke kenmerken en duurzame ontwikkeling van het Eurocircuit. 

Geconcludeerd kan worden dat het toekomstscenario om het terrein om te vormen naar natuur, in 

combinatie met extensieve recreatie, past binnen de landschappelijke ambitie maar geen invulling 

geeft aan het versterken van het recreatief aanbod en totstandkoming van een leisurezone. 

Omgevingstoets 

In dit stadium gaat vanuit de onderzochte omgevingsaspecten met name een signaalfunctie uit en 

komt de haalbaarheid niet bij voorbaat in het geding. Er is wel geconcludeerd dat als er straks 

bodemingrepen plaatsvinden in het kader van de natuurontwikkeling nader onderzoek nodig is 

naar bodemverontreinigingen, archeologische waarden en de aanwezigheid van niet gesprongen 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

Procedure 

Conform planning neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021 een besluit over het vast te stellen 

toekomstscenario. Hierna wordt gestart met de voorbereidingen om het gekozen scenario verder 

uit te werken. De duur van deze voorbereidende fase verschilt per scenario en is afhankelijk van de 

complexiteit en de verschillende belangen. De inschatting is dat voor dit scenario daarom minimaal 

6 maanden nodig is om tot een uitgewerkt plan te komen. 

 

Het uitgewerkt plan moet vervolgens worden doorvertaald in een nieuw planologisch kader. Met 

de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2022) vindt de hiervoor vereiste 

ruimtelijke procedure plaats in de vorm van een omgevingsplan. Het is daarmee een van de eerste 

locaties waar de gemeente een vertaalslag moet maken naar regelgeving die voldoet aan de eisen 

van de Omgevingswet. Het voordeel is echter dat hierdoor meteen een volledig actueel toetsings- 

en ontwikkelingskader kan worden geboden. 

 





Beoordeling effecten toekomstscenario's Eurocircuit-terrein, gemeente Valkenswaard  pagina 13 

Omgevingstoets 

In dit stadium gaat vanuit de onderzochte omgevingsaspecten met name een signaalfunctie uit en 

komt de haalbaarheid niet bij voorbaat in het geding. Vanuit het oogpunt van de ladder voor 

duurzame verstelijking wordt dit scenario niet beschouwd als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er 

is voor dit aspect geen nadere verantwoording noodzakelijk. Bij voortzetting van de activiteiten op 

het Eurocircuit is ook geen nader onderzoek nodig naar bodemverontreinigingen, archeologische 

waarden en de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog want 

er vinden geen bodemingrepen plaats. Er moet wel onderzocht worden of het noodzakelijk is om 

bij dit scenario een m.e.r.-procedure of een formele m.e.r.-beoordelingsprocedure te doorlopen. 

Procedure  

Conform planning neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021 een besluit over het vast te stellen 

toekomstscenario. Hierna wordt gestart met de voorbereidingen om het gekozen scenario verder 

uit te werken. De duur van deze voorbereidende fase verschilt per scenario en is afhankelijk van de 

complexiteit en de verschillende belangen. De inschatting is dat voor dit scenario daarom minimaal 

12 maanden nodig is om tot een uitgewerkt plan te komen. 

 

Het uitgewerkt plan moet vervolgens worden doorvertaald in een nieuw planologisch kader. Met 

de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2022) vindt de hiervoor vereiste 

ruimtelijke procedure plaats in de vorm van een omgevingsplan. Het is daarmee een van de eerste 

locaties waar de gemeente een vertaalslag moet maken naar regelgeving die voldoet aan de eisen 

van de Omgevingswet. Het voordeel is echter dat hierdoor meteen een volledig actueel toetsings- 

en ontwikkelingskader kan worden geboden. 

 

De voorbereidende werkzaamheden voor dit omgevingsplan zullen naar verwachting wel meer tijd 

kosten in vergelijking met het opstellen van een bestemmingsplan. De doorlooptijd tot en met de 

vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad is daarom geraamd op 24 maanden.  

Na de vaststelling van het omgevingsplan is het, gezien de belangen van de diverse stakeholders, 

realistisch om bij elk scenario rekening te houden met een beroepsprocedure. De inschatting is dat 

de behandeling van het beroep en uitspraak van de Raad van State 12 maanden duurt.  

 

De totale doorlooptijd van de ruimtelijke procedure, inclusief het voorbereidend traject, wordt 

ingeschat op 48 maanden. 
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4.4 Mogelijkheid tot gebruik t.b.v. crossen maximaal faciliteren 

Beleidsscan 

Het overkoepelende thema in de diverse beleidsdocumenten is de ambitie van de gemeente 

Valkenswaard om zich te profileren als een toeristisch-recreatieve gemeente. Het Eurocircuit is 

daarbij een onderscheidend element in het recreatief aanbod en onderdeel van de zogenaamde 

leisurezone. De doelstelling is om van deze leisurezone hét cluster voor intensieve leisurefuncties 

en bezoekersintensieve attracties te maken binnen de gemeente Valkenswaard. Hier valt ook onder 

de versterking van de landschappelijke kenmerken en duurzame ontwikkeling van het Eurocircuit. 

Geconcludeerd is dat het toekomstscenario om het crossen maximaal te faciliteren past binnen het 

bestaand beleid maar geen invulling geeft aan het versterken van het recreatief aanbod en de 

totstandkoming van een leisurezone. 

Omgevingstoets 

In dit stadium gaat vanuit de onderzochte omgevingsaspecten met name een signaalfunctie uit en 

komt de haalbaarheid niet bij voorbaat in het geding. Vanuit het oogpunt van de ladder voor 

duurzame verstelijking wordt dit scenario beschouwd als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is 

voor dit aspect marktonderzoek nodig om de behoefte te onderbouwen. Er moet ook worden 

onderzocht of het noodzakelijk is om bij dit scenario een m.e.r.-procedure of een formele m.e.r.-

beoordelingsprocedure te doorlopen. Bij maximalisering van de activiteiten op het Eurocircuit is er 

geen nader onderzoek nodig naar bodemverontreinigingen, archeologische waarden en de 

aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog want er vinden geen 

bodemingrepen plaats.  

Procedure  

Conform planning neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021 een besluit over het vast te stellen 

toekomstscenario. Hierna wordt gestart met de voorbereidingen om het gekozen scenario verder 

uit te werken. De duur van deze voorbereidende fase verschilt per scenario en is afhankelijk van de 

complexiteit en de verschillende belangen. De inschatting is dat voor dit scenario daarom minimaal 

12 maanden nodig is om tot een uitgewerkt plan te komen. 

 

Het uitgewerkt plan moet vervolgens worden doorvertaald in een nieuw planologisch kader. Met 

de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2022) vindt de hiervoor vereiste 

ruimtelijke procedure plaats in de vorm van een omgevingsplan. Het is daarmee een van de eerste 

locaties waar de gemeente een vertaalslag moet maken naar regelgeving die voldoet aan de eisen 

van de Omgevingswet. Het voordeel is echter dat hierdoor meteen een volledig actueel toetsings- 

en ontwikkelingskader kan worden geboden. 
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Omgevingstoets 

In dit stadium gaat vanuit de onderzochte omgevingsaspecten met name een signaalfunctie uit en 

komt de haalbaarheid niet bij voorbaat in het geding. Vanuit het oogpunt van de ladder voor 

duurzame verstelijking wordt dit scenario beschouwd als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is 

voor dit aspect marktonderzoek nodig om de behoefte te onderbouwen. Er moet ook worden 

onderzocht of het noodzakelijk is om bij dit scenario een m.e.r.-procedure of een formele m.e.r.-

beoordelingsprocedure te doorlopen. Het is daarnaast ook aannemelijk dat de bezoekersaantallen 

in het gebied toenemen en er bodemingrepen zullen plaatsvinden. In dat geval is nader onderzoek 

noodzakelijk naar externe veiligheid, bodemverontreinigingen, archeologische waarden en de 

aanwezigheid van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 

Procedure  

Conform planning neemt de gemeenteraad op 15 juli 2021 een besluit over het vast te stellen 

toekomstscenario. Hierna wordt gestart met de voorbereidingen om het gekozen scenario verder 

uit te werken. De duur van deze voorbereidende fase verschilt per scenario en is afhankelijk van de 

complexiteit en de verschillende belangen. De inschatting is dat voor dit scenario daarom minimaal 

12 maanden nodig is om tot een uitgewerkt plan te komen. 

 

Het uitgewerkt plan moet vervolgens worden doorvertaald in een nieuw planologisch kader. Met 

de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet (1 januari 2022) vindt de hiervoor vereiste 

ruimtelijke procedure plaats in de vorm van een omgevingsplan. Het is daarmee een van de eerste 

locaties waar de gemeente een vertaalslag moet maken naar regelgeving die voldoet aan de eisen 

van de Omgevingswet. Het voordeel is echter dat hierdoor meteen een volledig actueel toetsings- 

en ontwikkelingskader kan worden geboden. 

 

De voorbereidende werkzaamheden voor dit omgevingsplan zullen naar verwachting wel meer tijd 

kosten in vergelijking met het opstellen van een bestemmingsplan. De doorlooptijd tot en met de 

vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad is daarom geraamd op 24 maanden.  

Na de vaststelling van het omgevingsplan is het, gezien de belangen van de diverse stakeholders, 

realistisch om bij elk scenario rekening te houden met een beroepsprocedure. De inschatting is dat 

de behandeling van het beroep en uitspraak van de Raad van State 12 maanden duurt.  

 

De totale doorlooptijd van de ruimtelijke procedure, inclusief het voorbereidend traject, wordt 

ingeschat op 48 maanden. 
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INLEIDING 
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Valkenswaard een voorinventarisatie uitgevoerd van 
de kansen en risico’s voor natuur bij het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan voor het 
Eurocircuit te Valkenswaard. 
 
De gemeente Valkenswaard is voornemens een nieuw bestemmingsplan op te stellen voor het 
Eurocircuit. Medio juli 2021 zal de gemeenteraad een keuze maken over een vijftal scenario’s over de 
toekomst van het plangebied. Onderhavig onderzoek heeft als doel om in hoofdlijnen te inventariseren 
wat de effecten van de vijf scenario’s zijn op de actuele natuurwaarden, wat per scenario mogelijke 
maatregelen ten gunste van de biodiversiteit zijn, en wat de grootste juridische risico’s zijn van het 
betreffende scenario ten aanzien van de Wet natuurbescherming. Volgens de gemeente 
Valkenswaard gaat het om de volgende vijf scenario’s: 
 

- Omvormen terrein tot natuur; 
- Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in nieuw bestemmingsplan; 
- Omvormen tot leisurezone; 
- Mogelijkheden tot gebruik t.b.v. crossen maximaal faciliteren; 
- Een combinatie van de overige 4 scenario’s. 

 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een bureauonderzoek en een oriënterend 
veldbezoek. Tijdens het veldbezoek zijn globaal de actuele natuurwaarden van het Eurocircuit  
ingeschat. Tijdens het bureauonderzoek is op basis van waarnemingen uit de NDFF en algemene 
verspreidingsgegevens een inschatting gedaan van de actuele en potentiële natuurwaarden. 
 
Dit document betreft een algemene beschrijving van het plangebied en de beschrijving van de actuele 
natuurwaarden. De effecten van de vijf scenario’s op de vastgestelde natuurwaarden, de kansen voor 
biodiversiteit en de juridische risico’s zijn in hoofdlijnen beschreven in een vijftal separate factsheets, 
die als separate bijlage zijn toegevoegd. 
  
  

Gemeente Valkenswaard  
T.a.v.  dhr.  C. Sandkuijl 
Postbus 10.100 
5550 GA Valkenswaard 

Doetinchem, 6 april 2021 

Betreft:   memo algemene kenschets en beschrijving natuurwaarden Eurocircuit 
Project:  15417.002 
 



 

Memo 15417.002 versie D2  Pagina 2 van 6 

ALGEMENE BESCHRIJVING 
 
Het Eurocircuit is een circuit dat in de jaren ‘70 van de vorige eeuw is gebouwd als rallycross circuit. 
De Nederlandse Rallycross Vereniging (NRV) organiseerde wedstrijden op het circuit. Naast het 
rallycrosscircuit is binnen het plangebied een motorcrossterrein gelegen dat sinds 1976 in gebruik is 
door de Motorsport Vereniging Valkenswaard (MVV). Verder is er nog een fietscrossbaan, een 
wielerclub, een politiehondenvereniging en een schuttersgilde aanwezig. Het overige terrein bestaat 
uit bos, (voormalige) landbouw en grasland. Ten behoeve van de beschrijving van het gebied en het 
beschrijven van de natuurwaarden is het plangebied onderverdeeld in 9 onderscheidende 
deelgebieden (zie figuur 1). Figuren 2 tot en met 11 tonen overzichtsfoto’s van de deelgebieden. 
 

 
Figuur 1. Overzichtskaart van het plangebied, onderverdeeld in 9 onderscheidende deelgebieden. 
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Figuur 2. Circuitterrein (1). 
 
 
 
 
  

 
Figuur 3. Wielerclub (2). 

 
Figuur 4. Weiland (3). 

 
Figuur 5. Fietscrossbaan (4). 

 
Figuur 6. Vochtig loofbos (5). 

 
Figuur 7. Maïsakker langs N69 (6). 

 
Figuur 8. Ruigte op stortplaats (7). 

 
Figuur 9. Droog productiebos (8). 

 
Figuur 10. Grasland/parkeerterrein (9). 

 

gebied Algemene beschrijving 

1 Het “hart” van het gebied, bestaande uit het Rallycircuit en het aangrenzende motorcrossterrein. Het rallycrossterrein 
kenmerkt zich door een afwisseling van asfaltverharding, kort gemaaide grasvelden, vele hekken en enkele kleine 
gebouwen. Tussen het circuit zijn enkele waterpartijen en sloten aanwezig. Het motorcrossterrein is al ruim een jaar 
niet meer in gebruik, en mede daardoor sterk verruigd. Het motorcrossterrein ligt deels langs het Rallycircuit en deels 
op de hoger gelegen vuilstortplaats. Rondom het terrein staat veel Engels hekwerk waartussen veel ruigtekruiden 
groeien. 

2 Het terrein van de fietsclub kenmerkt zich door de aanwezigheid van een verharde fietsbaan en een groot kort 
gemaaid grasland. Verder is er één gebouw aanwezig van de wielerclub en aan de zuidzijde bevindt zich een bomenrij 
en een sloot. 

3 Deelgebied drie bestaat uit een aantal kleinschalige graslandpercelen die onderdeel vormen van het beekdal van de 
Keersop. Tussen de graslandpercelen zijn kleine ruigtestroken aanwezig. Het terrein van de Schuttersgilde betreft 
grotendeels een omrasterd droog bosje met naaldhout. 
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4 Het fietscrossterrein is een compact, intensief gebruikt recreatieterrein dat volledig is omrastert. Het naastgelegen veld 
van de politiehondenvereniging betreft een intensief gebruikt grasland met een klein clubgebouw. Langs het grasveld 
is een hoge coniferenhaag aanwezig. 

5 Deelgebied 5 bestaat uit gemengd bos. Het westen is droger gemengd loof- en naaldhout. In het bos ligt een 
kunstmatige poel die volledig omrasterd is met een hoog hekwerk. Het oosten van het bos is aanzienlijk natter met 
voornamelijk loofhout (eik, zwarte els, berk) met veel liggend en staand dood hout. 

6 Tussen de vuilstortplaats en de nieuwe N69 zijn enkele (voormalige) landbouwpercelen aanwezig. Het grootste 
gedeelte van het deelgebied bestaat uit maïsakker en het noordelijke deel uit een paar weilanden waar pony’s in 
gehouden worden. 

7 Deelgebied 7 betreft een voormalig vuilstortterrein. Hierdoor is het gebied rijk aan reliëf. Door het ontbreken van 
beheer is spontane natuur ontstaan met veel ruigte, struweel en wat aangeplante Witte abelen. In het noordwesten is 
een aftakelend fijnsparbosje en een wilgenbosje aanwezig. Door de verstoorde bodem en het voormalig gebruik als 
vuilstortplaats zijn er veel (invasieve) exoten aanwezig in het gebied zoals Japanse duizendknoop en 
Reuzeberenklauw. 

8 De gemeentelijke bossen ten zuiden van het Eurocircuit zijn voormalige productiebossen die door de gemeente 
Valkenswaard langzaam omgevormd worden tot meer toekomstbestendige gevarieerde bossen. In de huidige situatie 
betreft het relatief structuurarm droog bos met veelal monoculturen van grove den. Het zuidwesten van het bos is 
relatief oud en structuurrijk, en het centrale deel van het bos bestaat voornamelijk uit jonge monoculturen. 

9 Schraal maar relatief soortenarm grasland met functie als parkeerterrein voor het Eurocircuit, dat is gelegen tussen 
het Eurocircuit en de gemeentelijke bossen. 
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BESCHRIJVING VAN NATUURWAARDEN 
 

deelgebied Natuurwaarden 

Algemeen Het westen van het terrein vormde in het verleden een verbindingszone tussen de Malpie, het beekdal van de 
Keersop en natuurterreinen ten westen van Valkenswaard. De verbinding is voornamelijk relevant voor 
zoogdieren, vogels en mobiele insecten. Het Eurocircuit zelf vormde hierin een barrière. De aanleg van de N69 
heeft de functie van het gebied als verbinding deels tegengegaan. Het terrein kan nu nog voornamelijk een 
verbinding vormen tussen de Malpie en het beekdal van de Keersop. Door de vele hekwerken op de verschillende 
“eilandjes” in de deelgebieden, en tussen de deelgebieden is het terrein erg versnipperd geraakt. Daarnaast is er 
veel zwerfafval, oude materialen en puin aanwezig in de meeste deelgebieden. 

1 Het Rallycircuit heeft weinig structuur en variatie. De grasvelden zijn kort gemaakt en relatief soortenarm, met 
weinig kansen voor insecten zoals graslandvlinders en bijen. Vele hekken zorgen voor versnippering. Wel is er 
een konijnenpopulatie aanwezig. Er zijn twee vijvers aanwezig met weinig structuur en veel steile oevers. 
Vanwege de aanwezigheid van koikarpers zijn er weinig tot geen mogelijkheden voor amfibieën. In de gebouwen 
zijn slechts beperkt mogelijkheden voor vleermuizen aanwezig. 
 
Het motorcrossterrein is sterkt verruigd en reliëfrijk en daarmee rijk aan variatie in microklimaten wat ten gunste 
kan zijn voor insecten. Doordat het terrein structuurrijk is, met veel holen van kleine zoogdieren zoals muizen, 
biedt het terrein bij niet al te veel verstoring kansen voor kleine marterachtigen als wezel en bunzing. 

2 In het terrein van de fietsclub is weinig variatie. Het terrein bestaat vrijwel uitsluitend uit kort gemaaid soortenarm 
grasland en asfaltverharding. De bomenrij aan de zuidzijde biedt mogelijkheden voor algemene 
broedvogelsoorten en kan een functie hebben als migratieroute voor vleermuizen. 

3 De kleinschalige, relatief kruidenrijke, weilanden bieden broedgelegenheid aan soorten als kievit, roodborsttapuit 
en graspieper en mogelijk ook geschikt habitat voor vlindersoorten zoals het oranje zandoogje en het oranjetipje. 

4 Het terrein van de fietscrossbaan is compact ingericht en intensief in gebruik, met weinig mogelijkheden voor 
natuur. Op het terrein van de politiehondenvereniging wordt het grasland intensief gebruikt met weinig structuur 
en variatie, waardoor weinig mogelijkheden zijn voor insecten en verstoring van broedvogels in de directe 
omgeving zal optreden. 

5 Gevarieerd loofbos met veel liggend en staand dood hout zorgt voor veel mogelijkheden voor insecten, 
broedvogels en kleine zoogdieren. 

6 De maïsakker en weilanden bieden in de huidige staat weinig mogelijkheden voor soortgroepen als bijen, 
vlinders, zoogdieren en vogels. De aanleg van de nieuwe N69 zal voor veel verstoring zorgen op dit deelgebied  

7 De spontaan opgekomen ruigte, struweel en bos biedt veel broedgelegenheid aan algemene broedvogelsoorten 
en ruigte gebonden dagvlinders. De aanwezigheid van invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop en 
Reuzeberenklauw in combinatie met de aanwezigheid van diverse verwilderde tuinplanten vormen een knelpunt 
voor inheemse soorten. Het gebied wordt niet tot nauwelijks bezocht door recreanten, waardoor het een 
belangrijk rustgebied is voor zoogdieren als reeën, hazen en mogelijk vossen of kleine marterachtigen. Illegale 
crossactiviteiten binnen het deelgebied kunnen zorgen voor verstoring van deze rust. 

8 In de gemeentelijke bossen is relatief weinig recreatiedruk, ondanks de ligging nabij een groot recreatieterrein. 
Aan de vele lig- en veegplekken is zichtbaar dat het bos een functie heeft als rustgebied voor reeën. Ook voor 
andere zoogdieren zoals eekhoorn, hazen en muizensoorten als gewone bosmuis biedt het bos geschikt 
leefgebied. Voor vleermuizen zijn er geschikte foerageermogelijkheden maar weinig verblijfmogelijkheden, omdat 
het veelal wat jongere houtopstanden zijn met weinig boomholtes. 

9 Schraal grasland met niet al te veel kruiden. In het verleden werd het grasland vaak gemaaid maar doordat er 
weinig activiteiten zijn op het Eurocircuit, lijkt het grasland zich te ontwikkelen naar een meer structuurrijk 
grasland. 
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SAMENVATTING RESULTATEN  
 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de uitkomsten van de factsheets van de vijf scenario’s. 
 

 Scenario natuur Scenario huidig Scenario leisure Scenario max. 
faciliteren 

Combinatie 
scenario 

Effecten natuurwaarden ++ +- - - +- 

Ontwikkelmogelijkheden 
biodiversiteit 

++ + +- + + 

Juridische risico’s +- + -- - - 

 
Met vriendelijke groeten, 
Econsultancy 

 

 

De heer J.G. Boogaard, BSc De heer ing. E.R. Witter 
Projectleider Kwaliteitscontroleur 
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“Omvormen terrein naar natuur” 

Het gehele plangebied omvormen tot een natuurterrein, met ruimte voor beleving van de natuur. 

  

Scenario 1 

POSITIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Versterken verbinding tussen de Malpie en het 

Keersop dal. 

 Vermindering van grote piekverstoring door geluid 

van lawaaisporten op broedvogels en zoogdieren. 

 Vermindering van stikstofdepositie van het terrein op 

omliggende Natura 2000-gebieden op de lange 

termijn. 

 Versterken van lokale populaties broedvogels, 

zoogdieren 

 

NEGATIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Het vergroten van de beleefbaarheid, door de 

inrichting als natuurterrein, kan leiden tot een 

toestroom van recreanten waardoor weinig 

mogelijkheden ontstaan voor verstoringsgevoelige 

soorten. 

 Actief beheer zal noodzakelijk zijn om te voorkomen 

dat invasieve exoten op de vuilstortplaats zich gaan 

verspreiden naar nieuwe natuur, omdat ook hier 

sprake kan zijn van verstoorde bodem. 

 
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN VOOR BIODIVERSITEIT 

 Behoud, en eventueel versterking van de gebieden die het meest waardevol zijn voor de biodiversiteit. Het gaat hierbij 

voornamelijk om de kruidenrijke graslanden in deelgebied 3 (boerenlandvogels en oranje zandoogje), het gevarieerde bos 

in deelgebied 5 en de gemeentelijke bossen in deelgebied 8.  

 In het gebied is water aanwezig, maar dit water heeft geen tot weinig functie voor amfibieën. Door de waterpartijen aan te 

passen naar natuurlijkere, visvrije poelen, ontstaan kansen voor lokaal voorkomende amfibieën zoals algemene soorten als 

bruine kikker, maar ook poelkikker. 

 Door het behoud van enkele elementen van het Eurocircuit kunnen verblijfsmogelijkheden voor gebouwbewonende 

vleermuizen worden gecreëerd, zoals een vleermuisbunker. Door het ringen van bomen kan meer staand dood hout 

gerealiseerd worden voor spechten en verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. 

 Vanuit historisch perspectief is het omvormen van terrein naar afwisseling van bos, heide en kruidenrijk grasland waardevol. 

In de omgeving komen populaties van heidegebonden soorten zoals levendbarende hagedis, heikikker voor. 

 Door een recreatiezonering aan te brengen kan de functie van het gebied als rustgebied voor zoogdieren en vogels 

behouden blijven 

JURIDISCHE RISICO’S 

 Mogelijke knelpunten voor Natura 2000-gebieden zijn: verandering van de grondwaterstand en uitstoot van 

stikstofdepositie als gevolg van de omvorming van het terrein. 

 Grootschalige graafwerkzaamheden kunnen leiden tot negatieve effecten op beschermde soorten als kleine 

marterachtigen. Ook kunnen door eventuele grote schaal van de ingreep negatieve gevolgen ontstaan voor algemene 

zoogdieren, amfibieën en broedvogels. De effecten van de exacte ingreep op de Wet natuurbescherming zal nader 

getoetst moeten worden 

Kansen voor behoud en versterking van               behoud van waardevol nat bos in                  Mogelijkheden voor vleermuisbunker. 
Kruidenrijke graslanden.                 deelgebied 5.     
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“omvormen tot leisurezone” 

Het plangebied volledig herbestemmen en omvormen tot leisurezone, de exacte invulling hiervan is niet bekend. 

  

Scenario 3 

POSITIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Bij het realiseren van nieuwe bebouwing zijn kansen 

voor natuurinclusief bouwen, waar kansen worden 

gecreëerd voor gebouwbewonende soorten als 

vleermuizen. 

NEGATIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Afhankelijk van de exacte invulling van het scenario, 

kunnen feitelijk alle actuele natuurwaarden worden 

aangetast. Hoe meer actuele natuurwaarden 

behouden blijven, hoe minder negatieve effecten 

zullen optreden. 

 De kans is groot dat verstoring door geluid, licht en 

optische verstoring de natuurwaarden in het gebied 

zelf, maar ook in de directe omgeving kunnen 

aantasten. 

 Behoud van waardevolle elementen zoals deelgebied 

3, 5 en 8 en waardevolle functies zoals het behoud van 

rust en structuur (deelgebied 7) wordt geadviseerd om 

negatieve gevolgen voor actuele natuurwaarden zo 

veel mogelijk te beperken. 

 
ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN VOOR BIODIVERSITEIT 

 Behoud van bos, bomen, bomenrijen en struweel is een belangrijk uitgangspunt voor het behoud/versterken van de 

biodiversiteit. 

 Door recreatieve functies zo veel mogelijk vorm te geven in deelgebieden waar reeds (intensief) recreatief gebruik is, zoals 

deelgebieden 1, 2 en 4 bestaan kansen om de natuurwaarden te vergroten. Dit kan door een natuurinclusief ontwerp van 

de inrichting. 

JURIDISCHE RISICO’S 

 De volgende risico’s kunnen ontstaan voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden: toename van recreatiedruk/optische 

verstoring, toename van stikstofdepositie, verandering van de grondwaterstand, toename van geluid. 

 Deelgebied 5, deelgebied 8 en de bosrand tussen deelgebieden 6 en 7 zijn aangewezen als Natuurnetwerk Brabant 

(beheertype N16.03 Droog bos met productie). Ook een deel van deelgebied 3 is aangewezen als Natuurnetwerk 

Brabant, met beheertype N00.01 Nog om te vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting). Dit betekent dat hier op 

basis van provinciaal beleid in principe geen andere functies mogelijk zijn dan natuur. 

  In het plangebied en de directe omgeving daarvan kunnen beschermde soorten voorkomen zoals kleine 

marterachtigen, vleermuizen, roofvogels zoals sperwer en havik etc. Afhankelijk van de recreatieve functie die wordt 

gegeven aan het plangebied kunnen negatieve effecten ontstaan voor deze soorten. De exacte ingreep zal getoetst 

moeten worden aan de Wet natuurbescherming en er is een reële kans op noodzaak tot aanvullende onderzoeken. 

Inpassing leisure op reeds intensief  behoud van waardevolle elementen.          In nieuwbouw zijn verblijfsmogelijkheden 

gebruikte terreindelen, beperkt effect.               Voor soorten zoals vleermuizen te realiseren 
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“maximaal faciliteren van bestaande functies” 

Het maximaal faciliteren van het recreatief gebruik van het plangebied voor onder andere motorcross en rallysport.  

  

Scenario 4 

POSITIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Het maximaal faciliteren van bestaande recreatieve 

functie zal in principe ertoe leiden dat de meeste 

bestaande natuurwaarden gehandhaafd blijven. Dit 

geldt voornamelijk voor niet verstoringsgevoelige 

soorten. 

NEGATIEVE EFFECTEN NATUURWAARDEN 

 Toename van verstoring door geluid en optische 

verstoring op (roof)vogels en zoogdieren.  

 Vooral de combinatie van de nieuwe N69 met een 

intensiever gebruik van de recreatieve voorzieningen 

zorgt voor een grote toename van verstoring overdag. 

 

ONTWIKKELMOGELIJKHEDEN VOOR BIODIVERSITEIT 

 Ontwikkelmogelijkheden komen grotendeels overeen met het legaliseren van bestaand gebruik zoals aangepast 

maaibeheer (minder maaien en gefaseerd maaien van max. 40% oppervlakte per maaibeurt of sinusbeheer), verwijderen 

van hekken, behoud van waardevolle elementen, creëren mogelijkheden voor amfibieën en libellen etc. (zie factsheet 

scenario 2). 

 Binnen het plangebied is veel uitheemse beplanting, zoals laurierhagen, aanwezig. Door deze beplanting te vervangen door 

inheems gevarieerd struweel ontstaan meer mogelijkheden voor nachtvlinders, bijen en overige insectgroepen. 

 Belangrijke verschillen zijn dat vooral ingezet kan worden op soorten en soortgroepen die niet of weinig gevoelig zijn voor 

verstoring zoals dagvlinders, sprinkhanen, amfibieën, libellen en vleermuizen. 

 Door deelgebied 6 in te richten als “bufferzone”, middels het aanplanten met dicht struweel en bos, kunnen de effecten 
van een toename van verstoring beperkt worden en kan het gebied aantrekkelijk blijven voor zoogdieren en (roof)vogels. 

JURIDISCHE RISICO’S 

 De grootste juridische risico’s zijn de mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden zoals een toename van 

stikstofdepositie en toename van geluid. 

 De toename van geluid en optische verstoring en eventuele (kleinschalige) herinrichting, kan leiden tot negatieve 

effecten op beschermde soorten zoals roofvogelsoorten als sperwer en havik, vleermuizen en kleine marterachtigen. 

De exacte ingreep zal getoetst moeten worden aan de Wet natuurbescherming voorafgaand aan de uitvoering. Mogelijk 

dat aanvullend onderzoek en een ontheffingstraject bij opknapwerkzaamheden aan de orde is. 

Kansen voor insecten bij aangepast  op voormalig landbouwgrond zijn mogelijk- uitheemse beplanting kan vervangen 

maaibeheer.    heden voor een inrichting als bufferzone. worden door inheems plantmateriaal. 
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Eerste verkenning scenario’s van het project “Toekomst Eurocircuit” 

 

 

Er worden verschillende scenario’s genoemd als toekomstrichting van het Eurocircuit. De 

vraag is om een globale toets te doen of deze scenario’s passen binnen het provinciale 
beleid en of er aandachtspunten zijn waarmee in de verdere scenario uitwerking rekening 

moet worden gehouden.  

 

Gelet op de fase waarin het proces zit zal ik dat op hoofdlijnen doen en ingaan op de 

provinciale belangen. Deze liggen besloten in de Brabantse omgevingsvisie en de 

Verordening(en). Hieronder ga ik in op:  

1. De interim omgevingsverordening 

2. Ontwerp van de Omgevingsverordening 

3. De scenario’s 
4. Bevindingen algemeen 

 

 

1. De Interim Omgevingsverordening (IOV) 

 

 
 

 

Het Eurocircuit en omgeving ligt binnen de structuren Gemengd landelijk gebied, 

Groenblauwe mantel en Natuurnetwerk Brabant (NNB). Aan de oostzijde ligt een zoekgebied 

voor stedelijke ontwikkeling. Het circuit grenst aan Center Parcs De Kempervennen en een 

Snowcenter. Het Eurocircuit betreft een bestaande niet agrarische functie in het landelijk 

gebied. Onder bestaand verstaat de IOV datgene wat onder het vigerend 

bestemmingsplan rechtstreeks is toegestaan. Voor bestaande lawaaisporten (daarvan is in 

dit geval sprake) geldt dat een beperkte uitbreiding alleen mogelijk is binnen het gemengd 

landelijk gebied (zie kaartje). Daarbij geldt tevens dat een eventuele uitbreiding moet passen 

binnen de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied, waarbij een gebiedsgerichte 

benadering welke activiteiten passend zijn, welke effecten de ontwikkeling heeft op andere 

aspecten en hoe een ontwikkeling bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit. 

Voor het vestigen van andere functies is in de IOV opgenomen dat geen splitsing plaatsvindt 

van het bouwperceel/huidige terrein. 
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2. Ontwerp van de Omgevingsverordening 

Volgende week komt het ontwerp van de Omgevingsverordening ter visie. In deze 

verordening wordt sterk de nadruk gelegd op het versterken van de omgevingskwaliteit.  

Daarvoor is een aantal basisprincipes benoemd en ook hier is een ontwikkelingsrichting met 

diep, rond en breed van toepassing. Ook hier wordt voor wat betreft ‘bestaand’ uitgegaan 
van het geldend bestemmingsplan. Voor een ontwikkeling van niet-agrarische activiteiten 

geldt dat deze past in de ontwikkelingsrichting en onder meer geen betrekking heeft op een 

nieuwe lawaaisport.  

Hiervoor is al aangegeven dat sprake is van een bestaande lawaaisport. Voor de provincie 

zijn onder meer de volgende algemene aspecten van belang: 

a) Een goede omgevingskwaliteit en gezonde en veilige leefomgeving waarbij rekening 

wordt gehouden met zorgvuldig ruimtegebruik, toepassing lagenbenadering en 

meerwaardecreatie 

b) Bij zorgvuldig ruimtegebruik is belangrijk dat functies plaatsvinden in bestaand 

ruimtebeslag (daarvoor is het geldend bestemmingsplan van belang) 

c) Voor de lagenbenadering is van belang dat goed wordt gekeken naar de effecten 

van de ontwikkeling op onder meer bodem, water, infrastructuur, landschap, natuur  

d) Meerwaardecreatie: een evenwichtige benadering van de economisch, ecologische 

en sociale aspecten. Probeer opgaven te combineren 

e) Een ontwikkelingsrichting vaststellen met de hiervoor genoemde aandachtspunten 

(diep, rond en breed) 

f) Kwaliteitsverbetering van het landschap: Een ontwikkeling (meer dan het 

bestemmingsplan toelaat) zal altijd gepaard moeten gaan met een fysieke 

verbetering van landschap en kwaliteit van het gebied en omgeving. Hiervoor 

kennen we de landschapsinvesteringsregeling (LIR) 

g) Bij toename van bebouwing kan de bouw/sloopregeling van toepassing zijn. 

 

 

3. De scenario’s 

 

Er is een zorgvuldig proces doorlopen met stakeholders om een beeld te krijgen van de 

ontwikkelingsrichting van het gebied. Met voornnoemde uitgangspunten in het achterhoofd 

heb ik op hoofdlijn de volgende opmerkingen. 

 

• Scenario huidig feitelijk legaal gebruik  

Conclusie stakeholdersbijeenkomst  

Samenvattend is de conclusie dat de stakeholders gezamenlijk de mening delen dat er niet 

meer overlast mag ontstaan, dat er helder afspraken moeten komen over wanneer er 

herriesport plaats vindt en onder welke voorwaarden. Zorg nadrukkelijk voor verduurzaming 

van herriesport en zorg voor fysieke aanpassingen zodat de overlast minder wordt. De 

verduurzaming zorgt voor een aantrekkelijk toekomstbestendig gebied. Ook zien stakeholders 

mogelijkheden voor uitbreiding van leisure activiteiten, mits alles goed ontsloten is en 

voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn. 
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Opmerking: 

Hierbij lijkt aangesloten te worden bij de huidige planologische mogelijkheden? Het betreft 

een sterk verouderd bestemmingsplan en van belang bij dit scenario is het bepalen wat 

onder bestaand recht wordt verstaan. Ik verwijs naar voornoemde uitgangspunten a/g, en 

meer specifiek de kwaliteitsverbetering van het landschap, uitgangspunten NNB en 

natuurwaarden, bij dit scenario.  

 

• Scenario omvorming naar natuur 

Conclusie stakeholdersbijeenkomsten  

Samenvattend is de conclusie dat de stakeholders gezamenlijk de mening delen dat natuur 

van belang is en dat dit eventueel goed ingepast moet worden in het nieuwe gebied.  

Het geheel omvormen naar een natuurgebied van het terrein, zonder mogelijkheid voor 

sport en ontspanning wordt door de stakeholders als niet gewenst beoordeeld. Dit mede 

omdat er al veel natuur in de omgeving is.  

 

Opmerking: 

Bij een ontwikkeling moet aandacht worden besteed aan de natuurlijke kenmerken van het 

gebied. Ik verwijs naar de uitgangspunten van een gedegen lagenbenadering. Maar ook 

naar de kwaliteitsverbetering van het landschap. Het terrein is nu gelegen in ‘gemengd 
landelijk gebied’. Het inrichten, beheer en instandhouding van natuur is geen sinecure. Voor 

de haalbaarheid van dit scenario zal gekeken moeten worden naar een goed partnerschap 

met terrein beherende organisaties, waaronder wellicht Natuurmonumenten en Brabants 

landschap.    

 

• Scenario Leisure-zone (vrijetijdsvoorziening) 

Conclusie stakeholdersbijeenkomsten 

Samenvattend is de conclusie dat de stakeholders gezamenlijk de mening delen dat het 

terrein niet geherstructureerd moet worden en verkocht moet worden aan een marktpartij 

om een grote leisurezone te realiseren. Ze vinden de maatschappelijke waarde van het 

Eurocircuit terrein belangrijker dan de pure financiële waarde van zo’n leisurezone. Ze vinden 
dat uitgangspunt moet zijn dat de huidige activiteiten en verenigen behouden blijven. Er is 

wel ruimte om aanvullend enkele leisure activiteiten toe te voegen, die moeten passen bij de 

huidige activiteiten en het ‘thema’ van het terrein: sport. Er is sowieso ruimte om buitensport 
en -reactie toe te voegen. Door beter samen te werken kan het terrein efficiënter en beter 

benut worden.  

 

Opmerking: 

Zie de genoemde aandachtspunten onder a t/m g. Specifiek voor vrije-tijdsvoorziening gaan 

we uit van bebouwing tot een omvang van bebouwing < 1 ha. Bij meer bebouwing is er een 

bouw/sloop regeling. Er zal dan elders een gelijke oppervlakte gesloopt moeten worden, 

naast een inpassing in de omgeving en kwaliteitsverbetering.  

Als er bovenlokale effecten zijn bij een dergelijke voorziening, grote publiek aantrekkende 

werking, zal er draagvlak in de regio moeten zijn en sprake zijn van een goede ontsluiting. 

Extra aandacht wordt gevraagd voor een goede borging van het vrije tijds concept (een 

bedrijfsmatige exploitatie gericht op leisure). Bij een dergelijk scenario zal moeten blijken van 

een aanvaardbaar verblijfsklimaat/leefomgeving. De IOV gaat ervan uit dat geen splitsing 

van het bouwperceel (terrein) plaatsvindt. Daarbij is het karakter en de schaal van leisure 

van belang en de ‘stapeling’ van functies.  Een omvorming van het terrein naar leisure 
betekent dat de activiteiten elkaar moeten versterken en als één geheel worden gezien.  
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• Crossen maximaal faciliteren 

Conclusie stakeholdersbijeenkomst  

Samenvattend is de conclusie dat de stakeholders gezamenlijk de mening delen dat er 

ingezet moet worden op geluidreductie, dat er heldere afspraken worden gemaakt of 

gebruik op welk moment dat verenigingen in gesprek moeten blijven met elkaar én zeker 

ook met omwonenden.  

 

De dialoog methode tijdens de stakeholderbijeenkomst heeft dat inzicht vergroot.  

Verder kwam ter sprake dat het gebied efficiënter kan worden gebruikt en gecombineerd 

met andere leisure activiteiten. Bij alles wat gebeurd is ontsluiting en parkeren een belangrijk 

issue. 

 

Opmerking 

Het provinciaal beleid ziet in beginsel alleen mogelijkheden voor lawaaisporten in 

kernrandzones aansluitend bij bedrijventerreinen. Uiteraard heeft dit te maken met de 

effecten van deze activiteit op de omgeving. Het Eurocircuit ligt in het landelijk gebied en 

omgeven door NNB en verblijfsrecreatie. Een dergelijk scenario kan op gespannen voet 

staan met meerwaardecreatie (natuur; omgeving; leefbaarheid, zie de genoemde 

aandachtspunten onder a t/m g. hiervoor). Ook als gedacht wordt aan combinatie van 

functies. Verder zal dit scenario in milieu hygiënische zin goed moeten worden uitgewerkt. 

Een vergroting van het terrein voor motorcross staat op gespannen voet met het provinciaal 

beleid.   

 

• Combinatiescenario (elementen uit voornoemde 4 scenario’s) 

Samenvattend is de conclusie dat de stakeholders gezamenlijk de mening delen: 

- Dat er kans liggen voor een vernieuwd gebied waarbij de bestaande buitensport 

activiteiten (incl. herriesport) worden gehandhaafd.  

- Gedeeld wordt dat de gemotoriseerde sport de 8u per week houdt, maar dan in 

netto tijd. Meer uitbreiding van uren wordt niet gedragen en is ook niet nodig volgens 

de twee gemotoriseerde verenigingen.  

- Daarbij zien de stakeholders ruimte voor een proportionele aanvulling met 

vrijetijdsfuncties die passen bij de huidige activiteiten op het terrein.  

- Door het terrein meer open te stellen en meer natuur in te passen op het terrein wordt 

het terrein toegankelijker en verbetert de kwaliteit in de uitstraling.  

- Idealiter zijn de verengingen en niet commerciële exploitanten straks onderdeel van 

een overkoepelend orgaan, bijvoorbeeld in de vorm van een coöperatie.  

- Van belang is dat er helder afspraken komen over wanneer er herriesport plaats vindt 

en onder welke voorwaarden én dat uitstoot wordt verminderd en geluidhinder 

afneemt. Zorg nadrukkelijk voor deze verduurzaming van herriesport en zorg voor 

fysieke aanpassingen zodat de overlast minder wordt. De verduurzaming zorgt voor 

een aantrekkelijk toekomstbestendig gebied.  

- Openheid, toegankelijkheid voor een breder publiek is noodzakelijk voor een breder 

draagvlak. Aandacht voor ontsluiting, parkeren en veiligheid zijn ook bij dit scenario 

terugkomende issues 
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Opmerking 

Een multifunctioneel gebruik van het terrein ten behoeve van sportactiviteiten en 

vrijetijdsvoorzieningen, in samenhang met natuur, vereist een goede (bedrijfsmatige) 

exploitatie van het terrein. In dit geval vindt geen ‘splitsing’ van het terrein plaats. Een goede 
afstemming tussen de functies (in dit scenario worden enkele voorbeelden genoemd) vergt 

gedegen onderzoek naar de behoefte en houdbaarheid hiervan.    

 

4. Bevindingen algemeen 

Goed om samen met stakeholders een ontwikkelingsrichting te bepalen voor het terrein en 

gebied. Het provinciaal beleid gaat uit van een goede balans. In het combinatiescenario 

lees ik een benadering van meerwaardecreatie terug. Daarbij gaat het immers nooit om één 

belang zoals in de separate scenario’s is beschreven, maar een evenwichtige toedeling van 

functies waar de belangen worden geïntegreerd. Voor het provinciaal beleid adviseer ik de 

bovengenoemde algemene en specifieke uitgangspunten te betrekken bij de uitwerking 

van de scenario’s De provincie kijkt graag mee met de verdere uitwerking van de scenario’s.  
 

 

 

13 april 2021 

Hubert van Hout, 

Eenheid ruimtelijke ontwikkeling, provincie Noord-Brabant 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 29-04-2021 09:32:32 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5741RD 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: lkjlkjkljlkjk 

Bijlage 
Wilt u een bijlage meesturen? 
Download deze hier 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 01-05-2021 08:23:58 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551VR 



E-mailadres j

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Het eurocircuit is uniek en daarmee 
belangrijk voor het onderscheidend 
vermogen van Valkenswaard in de 
regio. Ik vind dan ook dat het moet 
blijven. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 01-05-2021 14:37:10 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5622JX 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Ja moet blijven optie 5 minimaal 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 01-05-2021 17:04:57 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5554TK 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Een goede verbetering voor het terrein 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 01-05-2021 21:39:37 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5492EB 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Beste heer, mevrouw, 

Al vanaf mijn jeugd (ik ben nu 43) volg 
ik de motorsport en dan voornamelijk 
de motorcross en de endurosport. Vele 
jaren ben ik bij de 
wereldkampioenschappen wezen kijken 
en in Valkenswaard was alles tot in de 
puntjes geregeld. De bestuursleden 
sprak ik vaak met Enduro wedstrijden 
en het enthousiasme waarmee deze 
mensen hun werk deden was prachtig 
om te zien. Het Eurocircuit staat in de 
motorsport zeer hoog aangeschreven 
en het zou eeuwige zonde zijn als het 
voor de motorsport gesloten zou 
worden. Ik hoop van ganser harte dat 
het Eurocircuit onder andere zal 
blijven bestaan voor de motorsport. 

Met vriendelijke groet, 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 01-05-2021 23:47:03 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 3560BE 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Kan beter 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 02-05-2021 10:17:24 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5388VP 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Ik kom met mn 55 jaar al vanaf mijn 
jeugd naar valkenswaardse motorcross. 
Een blamage voor de gemeente raad 
om zo een mooie accomodatie weg te 
doen voor een paar tegenstanders. Ik 
bid voor onze mooie hobby. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 02-05-2021 10:44:06 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5623MD 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 
motorcross op het eurocircuit moet 
blijven is een begrip in de motorcross 
al een decennia lang ligt die baan er al 
waarom nu opeens moet het weg 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 02-05-2021 11:38:48 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5552KC 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Valkenswaard is groot geworden door 
het Eurocircuit. In de toekomst moet 
dat gewoon verder kunnen ook omdat 
het niet wekelijks is dus is het geen 
grote overlast voor de mensen. De 
mensen die er wonen of zijn gaan 
wonen wisten dat er een circuit lag / 
ligt. En het is een goede omzet voor 
Valkenswaard. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 02-05-2021 14:19:25 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5554RE 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 
Het rapport klopt van geen kanten er 
wordt te veel van de antwoorden bij de 
mensen in de mond gelegt dit rapport 
is te eenzijdig en deugd niet . 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 02-05-2021 18:41:43 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551AV 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

het eurocircuitgebied gebruiken als 
recreatieve plek is wenselijk denk ik. 
Met een goede uitwerking van dit 
geheel , rekening houdend met 
geluidsregels/afspraken en andere 
wettelijke zaken lijkt me dit kunnen. De 
omgeving heeft al veel wegen/
woonwijken ed dus een recreatief/
natuurgebied mag zeker wel. Kan 
prima in omgeving van de 
Kempervennen lijkt me. Brengt het 
toerisme ook nog wat voor de 
portemonnee voor Valkenswaard 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 03-05-2021 11:22:51 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) v
Achternaam 
Postcode 5551AW 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Het eurocircuit moet blijven zoals het 
altijd is geweest, en terug de 
gelegenheid krijgen om vol terug in te 
kunnen zetten op wekelijks 
evenementen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 03-05-2021 19:12:49 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551SW 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Legalisering in de huidige vorm, lijkt 
me vanzelfsprekend een van de laatste 
dingen die Valkenswaard nog heeft... 
anders gelijk hele gemeente gelijk 
opdoeken en buitenwijk van Eindhoven 
worden.. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 03-05-2021 19:47:56 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5595AB 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: eenvaste motorcrosstrainig per week 

behoud van mxgp jaarlijks 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 03-05-2021 20:18:26 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5595AB 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 
Jaarlijkse terugkeer mxgp. 
Een keer per week trainen voor 
motocross. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 03-05-2021 20:29:57 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5555KD 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Jaarlijkse terugkeer MXGP. 

Wekelijkse motocross trainingen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 04-05-2021 00:09:18 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 6024BA 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 
Eurocircuit moet open blijven voor de 
jeugd.is  voor vele kinderen een mooie 
baan om te trainen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 05-05-2021 12:15:46 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TZ 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Laat het circuit zoals het is, het hoort 

in zijn huidige vorm bij Valkenswaard. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 05-05-2021 13:07:18 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TW 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Ik vindt het verschrikkelijk als dit 

stukje historie moet verdwijnen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 05-05-2021 20:06:16 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam  
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5556XT 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Ik vind dat het circuit op een of andere 
wijze gehandhaafd moet blijven. De 
leisurezone waarbij het gebied aan de 
markt wordt overgelaten, lijkt mij niet 
gewenst. Wat wordt het over een aantal 
jaren? 
De mogelijkheid om evenementen te 
kunnen organiseren spreken me wel 
aan. Maar voorkom dat dit te 
commercieel wordt en dus te duur. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 06-05-2021 09:25:52 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 3910BE 



E-mailadres 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Heeft een mooie vormgeving 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 06-05-2021 17:14:40 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5555CG 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 
snel open als uw woorden sport is 
belangrijk ook gelden voor wielrennen ,
fietscross en motorsport of is alleen 
voetbal belangrijk 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 08-05-2021 17:23:07 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551DN 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Ik vind dat er zoveel mogelijk natuur 
nodig is. Daarnaast zijn herriesporten 
niet meer van deze tijd. In het kader 
van het klimaatprobleem is het strikt 
noodzakelijk alle verplaatsingen met 
niet-elektrische motoren zoveel 
mogelijk te voorkomen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 09-05-2021 12:14:11 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5555CA 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

*laat het circuit bestaan!* 
Ik heb zelf in dommelen vlak naast het 
circuit tegen de Dommelsch brouwerij 
gewoond en heb nooit overlast van het 
circuit gehad! Laat het circuit gewoon 
voor wat het is! Het bestaat al zo lang 
dat iedere omwonende en nieuw 
wonende inmiddels weet dat het er is 
en er zelf voor kiest om er te gaan 
wonen! 
Heel valkenswaard profiteert van een 
evenement. Het centrum wordt 
hierdoor bezocht en en de horeca krijgt 
er omzet van. Niet alleen de horeca als 
we het goed aanpakken. Maar als er 
bezienswaardigheden zijn in omstreken 
dan word het nog ooit wat met 
Valkenswaard. Ik ben bereid om te 
helpen en bied hierbij mijn hulp aan 
waar mogelijk. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 09-05-2021 14:18:56 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551XP 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Weer zo'n lijvig rapport dat door weinig 
mensen gelezen zal worden. 
Waarom is dit niet in een paar 
bladzijden voor iedere burger concreet 
te maken? 
Dommelen krijgt met de komst van de 
Westparallel al meer dan genoeg 
lawaai en stikstof over zich heen. Hier 
hoeft het Eurocircuit ook niet nog een 
deel aan toe te voegen. Geef dit hele 
gebied dus terug aan de natuur! Voor 
de toekomst van ons al lang niet meer 
zo'n mooie dorp en haar bewoners. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 09-05-2021 19:34:44 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam  
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TJ 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Ik raad de gemeente aan om ook goed 
naar de bijlage conceptrapport te 
kijken. Ik heb zelf deelgenomen aan de 
2 online bijeenkomsten in januari. van 
het conceptrapport krijg ik sterk het 
idee dat scenario 3 en 5 sterk de 
voorkeur krijgen. Het zijn inderdaad 
een soort van droomscenario's waarbij 
allerlei nieuwe zaken en activiteiten 
betrokken worden waarvan ik het zeer 
knap vindt (en dus ook erg twijfel aan 
de betrouwbaarheid) hoe bureau Deutz 
hieraan concrete getallen aan kan 
geven. Tijdens de twee online 
bijeenkomsten kreeg ik sterk de indruk 
dat de huidige gebruikers van het 
terrein dik tevreden zouden zijn als 
scenario 2 (huidig gebruik legaal 
maken) goed wordt uitgevoerd. Er is 
toen ook duidelijk naar voren gekomen 
dat bij scenario 2 er alles aangedaan 
moet worden om de geluidsoverlast te 
verminderen zowel technisch als het 
aanpassen van het terrein en maximaal 
inzetten op elektrische motoren. Waar 
ik voor wil waarschuwen is dat de 
gemeente zich niet lekker moet laten 
maken voor allerlei wilde plannen die 
er op die locatie ook zouden kunnen 
worden uitgevoerd want voor je het 
weet hebben we er weer een heleboel 
andere problemen bij. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Van:                                            

Verzonden:                             zondag 9 mei 2021 20:36

Aan:                                            Toekomst Eurocircuit

CC:                                               

Onderwerp:                            RE: Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit online - u kunt reageren t/m 13 mei

Bijlagen:                                   Reactie De Weitens op concept rapport.pdf

 

Beste 

 

Hierbij mijn feedback omtrent de concept rapportage.

 

Gaarne confirmeren dat U mijn reactie in goede orde hebt ontvangen.

 

Groet,

 

De Weitens, Ecologisch tuinderij en Wilma’s terras

 

 



 

Aan het Projectteam Toekomst Eurocircuit 

Postbus 10.100 

5550 GA Valkenswaard 

Valkenswaard, 12 mei 2021 

 

Geacht projectteam, 

Dank voor het beschikbaar maken van het concept rapport Eurocircuit. Ik heb het rapport gelezen en 

ben tot de conclusie gekomen dat dit rapport geen enkele duidelijkheid verschaft over de toekomst 

van het Eurocircuit. Er staat heel veel informatie in maar om een conclusie omtrent de beste toekomst 

van het Eurocircuit terrein te trekken uit deze informatie brei lukt mij dan ook niet. Hoe jullie hieruit 

kunnen concluderen dan scenario 5 het wens scenario is blijft mij na het lezen van dit rapport een 

raadsel. 

 

In augustus 2020 zijn mijn vrouw en ik geïnterviewd omtrent onze visie als eigenaar van De Weitens. 

Hierbij hebben we duidelijk aangegeven dat wij geen ruimte te zien voor herrie sporten op het 

Eurocircuit. Wij hebben aangegeven behoorlijk veel last te hebben van de herrie sporten op ons thee 

terras en met rondleidingen op de ecologische tuinderij. Ik lees daar weinig tot niets van terug in het 

concept rapport. 

Ik heb me ook verbaasd over de uitbreiding van het Eurocircuit terrein van 40 naar 69 ha. Het is 

onbegrijpelijk en onacceptabel dat meer dan 20 ha natuur en agrarisch gebied veranderd wordt in 

leisure, cross of parkeer terrein. In H 12.1 staat letterlijk: ‘Valkenswaard beschouwt haar natuur als het 

goud van de gemeente. In haar toekomstvisie 2030 heeft behoud en versterking van groen daarom 

een belangrijke plek gekregen’. Voor mij is jullie zelf bedacht scenario 5 volledig in strijd met deze 

uitspraak en wordt deze uitbreiding ten koste van natuur op geen enkele manier duidelijk gemaakt in 

jullie rapport voor de gemeenteraad.  



 

Ik begrijp jullie geloof in de kracht van de representatieve enquête (H 9.2) onder de inwoners van 

Valkenswaard niet. Wat heeft dit voor zin? Volgens mij is het zoeken naar een justificatie van het eigen 

gelijk. Ik heb reeds bij mijn interview in augustus 2020 aangegeven dat de mening van omwonenden 

zwaarder moet wegen dan de mening van een willekeurige burger in Valkenswaard. Als mij een mening 

wordt gevraagd over uitbreiding van het circuit in Zandvoort wordt gevraagd zal ik daar makkelijker 

positief over zijn omdat het mij niet direct treft. Een zelfde vergelijking is bij het Eurocircuit te trekken. 

Tevens heb ik een alternatief scenario aangedragen waarin plaats is voor wonen, natuur en plaats voor 

alle verenigingen maar niet voor herrie sport. Over dit alternatief scenario lees ik alleen in mijn eigen 

gesprekverslag. Dus het lijkt alsof jullie daar niets mee gedaan hebben.  

Mijn conclusie is dat dit rapport geen basis kan vormen voor onze gemeenteraad om een afgewogen 

beslissing te nemen over de toekomst van het Eurocircuit terrein. Ten eerste zijn de gekozen scenario’s 

arbitrair gekozen en vervolgens maakt het rapport op geen enkele manier duidelijk wat de echte 

gevolgen de scenario’s zijn. Dit kan nooit leiden tot een breed gedragen bestemmingsplan. 

Hoogachtend  

 

 

 

De Weitens, Eco tuinderij en Wilma’s terras 



Van:                                         

Verzonden:                             maandag 10 mei 2021 09:03

Aan:                                            Toekomst Eurocircuit; Cobie Miedema

CC:                                               

Onderwerp:                            20210510-01 Reactie PLEC op Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit

Bijlagen:                                   20210510-01 Reactie PLEC op  Conceptrapportage Toekomst  Eurocircuit.pdf

 

Geachte projectteam Toekomst Eurocircuit,

 

Hierbij treft u aan de reactie van het Platform op de conceptrapportage Toekomst Eurocircuit.

 

Een kopie wordt tevens verstuurd aan de provincie Noord-Brabant.

 

We verzoeken u bijgaande brief te doen toekomen aan de leden van het college en de gemeenteraad en eveneens op te nemen in het Raadsinformatiesysteem.

 

Bijvoorbaat dank,

 

met vriendelijke groeten

Platform Leefomgeving Eurocircuit
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Aan het Projectteam Toekomst Eurocircuit 

Postbus 10.100 

5550 GA Valkenswaard 

 

Kopie: leden van het college van b&w en van de gemeenteraad van Valkenswaard 

 

Valkenswaard, 10-05-2021 

 

Kenmerk: PLEC_20210510-01 

 

Betreft: Reactie op Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit 

 

Geacht projectteam, 

 

Naar aanleiding van uw “Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit” treft u bij deze de inspraakreactie 

aan van Platform Leefomgeving Eurocircuit. Zoals u weet vertegenwoordigt het Platform naast de 

diverse bewonersgroeperingen en verenigingen ook vele honderden direct omwonende 

belanghebbenden van het Eurocircuit. 

 

Hoewel het een conceptrapportage betreft willen wij als betrokken stakeholder op hoofdlijnen toch 

op het plan reageren: 

 

- Er is sprake van een ondemocratisch en niet-transparant proces: op geen enkele manier doet het 

gevolgde proces recht aan de belangen van aangeslotenen bij het Platform Leefomgeving Eurocircuit 

maar ook niet aan die van vele overige inwoners binnen de gemeente Valkenswaard en van 

omliggende gemeenten. De bewoners van de woonwijk Lage Heide worden door u (juridisch) zelfs als 

niet belanghebbend beschouwd; 

 

- Draagvlak herriesporten: u stelt ten onrechte dat het platform heeft aangegeven geen draagvlak te 

zien en daarmee “tegenstander” zou zijn van herriesporten. Expliciet is door het Platform aangegeven 

dat activiteiten zoals die passen bij “de geest” van de milieuvergunningen van 1993 bespreekbaar zijn; 

 

- Onduidelijke vaststelling plangebied Toekomst Eurocircuit: in totaal wordt 21 ha uit het 

bestemmingsplan Buitengebied overgeheveld naar het bestemmingsplan Eurocircuit. 

Redenen/argumenten daarvoor worden in het conceptrapport niet genoemd; 

 

- Onjuiste en onvolledige informatie: de beschrijving van combinatiescenario 5 geeft onjuiste, 

misleidende en onvolledige informatie en biedt geen enkele waarborg dat rekening gehouden wordt 

met de belangen van inwoners uit de directe leefomgeving van het Eurocircuit. Het scenario betekent 

een zeer aanzienlijke uitbreiding van lawaai-activiteiten waarbij het aspect adequate handhaving 

verder volledig  wordt genegeerd; 

 

- Vernietiging Natuur Netwerk Brabant (NNB): het plangebied brengt vernietiging met zich mee van 

meer dan 13 ha natuur behorende bij Natuur Netwerk Brabant; 

 

- Juridisch haalbaarheid: de plannen zijn, naar onze mening, rekening houdend met en op basis van 

ervaringen uit tal van gevoerde procedures, in strijd met wet- en regelgeving en juridisch onhaalbaar; 

 

- Financiële consequenties: de rapportage verzwijgt de financiële consequenties voorkomend uit de 

keuze van de scenario’s met betrekking tot o.a. planschadeclaims en WOZ-bezwaren. De verwachting 

is tevens dat het bestemmingsplan en de daaropvolgende milieuvergunningen onderwerp zullen 

vormen van, opnieuw, eindeloze juridische procedures. 
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Wij betreuren de algehele gang van zake ten zeerste, des te meer daar een WOB-verzoek noodzakelijk 

bleek om relevante informatie te verkrijgen. Voor de openheid en volledigheid delen wij u mede dat 

wij beschikken over vele e-mails aan de hand waarvan, hetgeen in onderstaande wordt verwoord, kan 

worden geverifieerd. 

 

We verzoeken u deze inspraakreactie integraal op te nemen in de eindrapportage welke, ter 

besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. 

 

Er is sprake van een ondemocratisch niet-transparant proces 

In augustus/september 2020 zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden, ook met groeperingen 

behorende tot het Platform. Daarbij zijn visies en standpunten geuit omtrent het toekomstige gebruik 

van, met name, de lawaaisporten op het Eurocircuit. Uit de gespreksverslagen zijn visies en 

standpunten duidelijk te herleiden. 

 

Tijdens de gesprekken hebben omwonenden zich bereid verklaard in gesprek te willen blijven met het 

projectteam en deel te willen nemen aan verder overleg. Ondanks gedane toezeggingen en gemaakte 

afspraken zijn er na augustus/september echter geen uitnodigingen voor gesprekken ontvangen en is 

geen enkele inhoudelijke informatie verstrekt. Ondanks afspraak is het Platform, o.a. niet betrokken 

bij het vaststellen van de uitgangssituatie van de crossactiviteiten. Reden hiervoor was de verwachte 

ongewenste discussies, zo blijkt uit e-mails. Daarbij werd zelfs de term  “gezever” gebruikt. 

 

Na diverse schriftelijke reacties en vergeefse verzoeken om informatie van het Platform en een gesprek 

met de verantwoordelijk wethouder heeft een en ander geleid tot het niet deelnemen aan de twee 

digitale brainstormsessies in februari 2021. 

 

Het na september 2020 uitblijven van verder overleg staat in schril contrast met de intensieve wijze 

waarop de motorsportvereniging en de rallysportvereniging bij het overleg zijn betrokken. 

Verenigingen hebben uitgebreid hun meningen, wensen en voorkeuren kenbaar kunnen maken, 

daarbij geleid en ondersteund door onderzoeksbureau Peutz. Het onderzoeksbureau Peutz werd 

ingehuurd door de gemeente Valkenswaard terwijl men wist dat dat bureau ook adviseert in opdracht 

van de rallysportvereniging. De rallysportvereniging moest zelfs instemmen met de inhuur door de 

gemeente. Het gehele proces wordt gekenmerkt door het regelmatig bijsturen en aanpassen op basis 

van door de verenigingen en Peutz gemaakte opmerkingen. 

 

De conclusies uit de rapportage van Bureau Peutz wekken de indruk dat noch stikstof, noch geluid, 

noch luchtkwaliteit een probleem zijn.  De vraag rijst dan ook of en in hoeverre geluisterd is naar de 

meningen van de groeperingen die vele honderden omwonenden vertegenwoordigen. Herhaaldelijk 

is melding gemaakt van de ervaren stank- en geluidsoverlast van de lawaaisporten op het Eurocircuit. 

 

In e-mails wordt melding gemaakt van het niet als belanghebbend beschouwen van de bewoners van 

de woonwijk Lage Heide vanwege het feit dat de woonhuizen niet gelegen zijn binnen de 

geluidscontour. Daarbij wordt voor het gemak voorbij gegaan aan de vele jurisprudentie waarin de 

belanghebbendheid van omwonenden van crosscircuits zich over vele kilometers uitstrekt.  

 

Conclusie: de belangen van vele honderden belanghebbende omwonenden en het streven naar een 

aanvaardbaar woon-en leefklimaat zijn in het proces genegeerd. Het niet deelnemen aan twee 

brainstormsessies (gericht op het bereiken van een geforceerde “verbinding” tussen partijen) wordt 

als doorslaggevende reden gebruikt om de belangen verder maar te negeren en om de volstrekt 

heldere schriftelijk vastgelegde visies en uitgangspunten niet mee te hoeven wegen. Zoals u kunt 

nagaan aan de hand van de gespreksverslagen hebben de twee digitale sessies, inhoudelijk, wat visies 

en standpunten betreft, niets nieuws opgeleverd. 
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Draagvlak 

In het conceptrapport vermeldt u een passage dat het Platform aangegeven heeft geen draagvlak te 

zien voor herriesporten. U verzuimt echter de context te vermelden. Expliciet is door het Platform 

aangegeven dat activiteiten zoals die passen bij “de geest” van de milieuvergunningen van 1993 

bespreekbaar zijn en verder is verwezen naar de gespreksverslagen van augustus/september 2020 

waarin visies en standpunten te lezen zijn. 

 

In het conceptrapport benadrukt u op vele plaatsen dat er sprake is van een zorgvuldig, en 

onafhankelijk en onpartijdig participatieproces met stakeholders dat heeft geleid tot 

combinatiescenario 5. Wij delen deze mening in het geheel niet. 

 

De indruk ontstaat dat de stem van omwonenden is gehoord en dat er consensus bestaat omtrent 

combinatiescenario 5. De “stem van omwonenden” wordt slechts gevormd door 4 deelnemers aan de 

digitale sessies. Een deelnemer was daarbij alleen tijdens de eerste bijeenkomst aanwezig en heeft 

onlangs schriftelijk aan het Platform aangegeven zich niet te kunnen vinden in scenario 5. Een 

omwonende deelnemer maakt tevens deel uit van het bestuur van de rallysportvereniging. Een andere 

omwonende deelnemer heeft “coöperatief” deelgenomen na, zo staat in e-mails te lezen, welwillende 

bewuste opschaling door projectmanager naar een hoger niveau binnen de gemeente. De opschaling 

ging vergezeld van het verzoek om een “coöperatieve collega”, contact te laten opnemen om samen 

mogelijkheden te onderzoeken, in het kader van een gewenste vergunning voor verbouwingen aan 

het woonhuis, welke in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. 

 

De representativiteit is dan ook ver te zoeken. Een democratische rechtvaardiging om de 

meningen/visies en uitgangspunten van de honderden aangesloten omwonenden van het Platform 

(vanwege het niet deelnemen aan 2 digitale sessies) verder niet te betrekken ontbreekt dan ook 

volledig. Het is volstrekt onduidelijk of en in hoeverre de inhouden van de gespreksverslagen van de 

Platform-groeperingen betrokken zijn bij het proces. De indruk bestaat  dat deze op geen enkele 

manier verder zijn meegenomen, afgezien van formele opname in het Bijlagenboek. 

 

Het was de intentie van de gemeente om tot een gedragen bestemmingsplan te kunnen komen. Helaas 

concludeert het Platform dat in deze opzet niet is geslaagd. De verwachting is dat het 

bestemmingsplan en de daaropvolgende milieuvergunningen onderwerp zullen vormen van, opnieuw, 

eindeloze juridische procedures. Het gevolgde proces heeft in het geheel niet tot vermindering van 

polarisatie geleid, integendeel. 

 

De wijze waarop het overlegproces voor de toekomst van het Eurocircuit is verlopen, de 

totstandkoming van het combinatiescenario 5, alsmede, met name, de juridische en financiële 

onderbouwingen daarvan, wekken niet de indruk van een zorgvuldig, transparant en deugdelijk 

verlopen proces. 

 

Onduidelijke vaststelling plangebied Toekomst Eurocircuit 

In totaal wordt 21 ha uit het bestemmingsplan Buitengebied (onherroepelijk 20 mei 2015) 

overgeheveld naar het bestemmingsplan Eurocircuit. Redenen/argumenten daarvoor worden in het 

conceptrapport niet genoemd. Niet in de tekst en niet in de verbeeldingen.  

 

De afwijkingen betreffen: 

- Gilde terrein plus aangrenzend weiland met bestemming agrarisch plus waarden (5ha) wordt uit het 

BP Buitengebied gehaald; 

-  aan zuidzijde crossbaan wordt groot stuk bos (13ha) met bestemming natuur uit het BP Buitengebied 

gehaald; 

- aangrenzend aan het stuk bos is een stuk land van 2 ha, dat in gebruik is als tijdelijk parkeer  

terrein met als bestemming agrarisch, uit BP Buitengebied gehaald; 
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-aan NO-zijde wordt stuk weiland (1 ha) met bestemming agrarisch met waarden uit BP  

Buitengebied gehaald. 

 

Dus in totaal wordt er 21 ha uit BP Buitengebied overgeheveld naar BP Eurocircuit zonder duidelijke 

redenen.  Argumenten daarvoor ontbreken. 

 

We verwijzen naar onderstaande afbeelding. 

 

 

 

 

Onjuiste en onvolledige informatie 

Combinatiescenario 5 bestaat uit scenario 2 het huidig legaal gebruik (bestaande 

buitensportactiviteiten),  aangevuld met leisure activiteiten.  

 

Gesuggereerd wordt, ten onrechte, dat het combinatiescenario 5 tot stand is gekomen tijdens de twee 

digitale brainstormsessies. Uit e-mails blijkt dat op 12 augustus 2020, na slechts vier gesprekken met 

stakeholders, door de projectmanager al gesproken wordt over de vermeende wenselijkheid van een 

combinatiescenario. Des te opmerkelijker aangezien er op die datum met nog geen enkele 

vertegenwoordiging van omwonenden was gesproken. 

 

De definitie behorende bij scenario 2 is onjuist. Bepalend voor het huidig legaal gebruik zijn de 

activiteiten welke toelaatbaar zijn op basis van de milieuvergunningen en het bestemmingsplan. Wat 

toegestaan is vanuit de milieuvergunning hoeft nog niet legaal te zijn volgens bestemmingsplan en 

omgekeerd.  

 

In de definitie “de huidige feitelijke fysieke situatie en bijbehorend vergund gebruik” wordt voorbij 

gegaan aan bovenstaand onderscheid. De lezer wordt op het verkeerde been gezet. Met name wordt 

een onjuist beeld gegeven van de legale planologisch toegestane activiteiten. In hoeverre de definitie 

kan worden ontleend aan de juridische analyse van de landsadvocaat Pels Rijcken van 17 april 2020 is 

niet duidelijk. Naar onze mening biedt de analyse geen aanknopingspunten voor de door u 

gehanteerde definitie. 
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Gesteld wordt dat een uitbreiding van de 8 uren niet wordt gedragen en ook niet nodig is volgens de 

twee gemotoriseerde verenigingen. Hoogst misleidend aangezien een openstelling van 8 uur in het 

scenario 5 wordt gewijzigd naar 8 uur “netto” crosstijd, met een aanzienlijke toename in crossuren en 

daarmee in overlast, tot gevolg. Met geen woord rept u hierover. 

 

Combinatiescenario 5 betekent in de praktijk, zoals ook blijkt uit de rapportages van Peutz, het 

ontstaan van een juridisch grote lawaaimaker, een gecombineerd autorally- en motorcrosscircuit, dat 

onbeperkte mogelijkheden kan bieden voor volledige openstelling. Een crosstijd van 8 uur netto 

betekent vele weekdagen en vele weekenden waarin omwonenden geconfronteerd worden met 

lawaaisport, ofwel in de vorm van crossen voor trainingen en wedstrijden, ofwel in de vorm van 

(afgeleide) crossactiviteiten bij opleidingsdagen, demodagen, testdagen, etc.  

 

Door uit te gaan van 8 uur “netto” wordt het mogelijk dat nagenoeg alle weekenden per jaar, van 

vrijdag tot en met zondag, crossactiviteiten kunnen plaatsvinden door zowel de motorcross als de 

rallycross afzonderlijk, alsmede gelijktijdig. Een onacceptabele toename van overlast voor de vele 

omwonenden. 

 

De motorcross wenst 8 weekenden extra voor wedstrijden met 4x4-terreinwagens en testdagen voor 

Dakar-vrachtwagens. Dit houdt tevens in dat het motorcrosscircuit een forse uitbreiding ondergaat 

doordat er voortaan ook met andere typen voertuigen, zoals Dakar-vrachtwagens en andersoortige 

typen wagens over de motorcrossbaan mag worden gereden. De huidige vigerende milieuvergunning 

staat dat niet toe. 

 

Uit de Quickscan scenario’s bestemmingsplan Eurocircuit van Peutz (zie bijlagenboek) blijkt op pagina 

14 dat alleen al de rallycrossvereniging (die met name in de weekenden activiteiten uitvoeren) zo’n 50 

dagen per jaar wil crossen. Toegestaan is dan dat dit in de weekenden kan plaatsvinden van vrijdag tot 

en met zondag. Omwonenden worden dan op die weekenddagen gedurende grote delen van de dagen 

met overlast geconfronteerd. 

 

Daarnaast wordt door Peutz gesteld, hetgeen overgenomen is door het projectteam, dat het mogelijk 

zou zijn om op basis van het 12-dagen-criterium hogere maximale grenswaarden voor geluid te mogen 

hanteren ten behoeve van motorcrosswedstrijden en incidentele andere luidruchtige evenementen. 

Reden hiervoor is om te kunnen vermijden dat er een, onacceptabele, geluidszone voor het 

motorcrosscircuit moet worden vastgesteld die tot ver over de woonwijk Lage Heide reikt. Gedurende 

8 keer per jaar kunnen dan door de motorcross gewenste wedstrijden plaatsvinden met geluidsniveaus 

van 70 dB(A) of hoger. Daarnaast zou er dan ruimte zijn voor nog 4 andere luidruchtige evenementen.   

 

Concluderend kan gesteld worden dat er, zowel een autorally- als een motorcrosscircuit ontstaan die 

juridisch kunnen worden aangemerkt als grote lawaaimakers, gepaard gaande met een onacceptabele 

verdere aantasting van het woon- en leefklimaat van de direct aangrenzende rustige (landelijke) 

woonomgeving. 

 

Over adequate handhaving wordt niets gezegd. Er lijkt ook geen handhaving mogelijk indien het 

criterium is “motor/auto  is aan voor crossen, motor/auto is weer uit”. Niet te bepalen en of te 

controleren valt wanneer de inrichtingen zijn opgesteld voor crossactiviteiten en wanneer niet . 

 

Vernietiging Natuur Netwerk Brabant (NNB) 

De plannen betekenen een vernietiging van meer dan 13 ha bestaande natuur behorende tot het 

Natuur Netwerk Brabant. Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. 

Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe natuurgebieden die door ecologische 

verbindingszones met elkaar verbonden zijn. De bescherming vindt plaats via de ruimtelijke 

vastlegging van de grenzen van het Natuur Netwerk Brabant in de Interim Omgevingsverordening. In 
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de Interim Omgevingsverordening is voorgeschreven dat een bestemmingsplan gericht moet zijn op 

bescherming en ontwikkeling van de natuur. In de conceptrapportage wordt niet expliciet gewezen op 

de juridische (on)mogelijkheden daarvan. Er wordt heel gemakkelijk aan voorbij gegaan.  

 

Het combinatiescenario 5 gaat  lijnrecht in tegen het Landschapsontwikkelingsplan LOP. In paragraaf 

12.1 staat letterlijk: ‘Valkenswaard beschouwt haar natuur als het goud van de gemeente. In haar 

toekomstvisie 2030 heeft behoud en versterking van groen daarom een belangrijke plek gekregen’.  
 

We verwijzen verder naar bijlage 12 van het Bijlagenboek met het niet mis te verstane advies van de 

provincie Noord-Brabant. 

 

Juridische haalbaarheid 

Het onderzoek geeft slechts op QuickScan-niveaus de juridische risico’s weer. Wij stellen daarom grote 

vraagtekens bij de juridische haalbaarheid van de gewenste scenario’s.  
 

We beperken ons slechts tot het vermelden van enkele belangrijke juridische risico’s: 
- Opmerkelijk is dat niet wordt gemeld dat uitbreiding naar het 8-uur-netto-criterium waarschijnlijk bij 

een juridische procedure voor de rechter geen stand zal houden; 

- Een rustige aanvaardbare woon-en leefomgeving voor omwonenden wordt niet gewaarborgd, 

planologisch vindt een aanzienlijke uitbreiding van twee crossinrichtingen plaats; 

- In de Interim Omgevingsverordening Brabant is voorgeschreven dat een bestemmingsplan gericht 

moet zijn op bescherming en ontwikkeling van de natuur. De plannen behelzen de vernietiging van 

meer dan 13 ha Natuur Netwerk Brabant; 

- Geluidseffecten, inclusief cumulatieve geluidseffecten, zijn niet en of onvoldoende onderzocht; 

- De stikstofeffecten zijn minimaal weergegeven en worden schromelijk onderschat. Zo worden o.a. 

de stikstofeffecten ten gevolge van de incidentele evenementen (o.a. Amerikanenmeeting met ca 200 

vervuilende en stikstofemissie veroorzakende oldtimers) niet meegerekend. Datzelfde geldt voor 

cumulatie van stikstof veroorzakende projecten zoals de aanleg en ingebruikname van de Nieuwe 

Verbinding, vele verkeersbewegingen van bezoekers en deelnemers, van opbouw- en afbraak voor 

evenementen, etc., etc. 

 

Illustratief is onderstaand citaat op pagina 138 van de conceptrapportage betreffende de 

verkeerskundige effecten:  “Er is geen onderzoek gedaan naar verkeerseffecten (parkeerbehoefte en 

aantal verkeersbewegingen) van de huidige situatie. Hierdoor weten we niet wat het salderingseffect 

is. Voor de huidige functies zijn ook geen kencijfers beschikbaar.” 

 

Gesuggereerd wordt, op basis van ontoereikend onderzoek, dat er, per saldo, geen negatieve 

stikstofeffecten optreden op de in de directe nabijheid liggende Natura2000-gebieden.  

 

Financiële consequenties  

Tijdens de overhandiging van de petities aan college en gemeenteraad in 2017 en 2018 kwam ter 

sprake de mogelijkheid van het indienen van planschadeclaims door omwonenden vanwege de te 

verwachten waardedaling van woningen. 

 

Door u wordt verzuimd te wijzen op de vele juridische en financiële gevolgen die zullen ontstaan ten 

gevolge van bezwaren hoogte WOZ-waarde en planschadeclaims na vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

Zoals in bovenstaande reeds aangegeven is de verwachting dat het bestemmingsplan en de 

daaropvolgende milieuvergunningen onderwerp zullen vormen van, opnieuw, eindeloze juridische 

procedures. 
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Conclusies 

Wij kunnen aan de hand van bovenstaande niet anders concluderen dan dat er sprake is van een niet-

transparant, partijdig, op “resultaat gestuurd” schijn democratisch participatieproces waarbij 

overwegingen en conclusies vooral NIET zijn beïnvloed door de stakeholders, de (direct) 

belanghebbende omwonenden. Die belangen zijn volledig genegeerd en worden door u verkwanseld. 

Ondanks dat de verdere ontwikkeling van herriesporten haaks staat op het groene profiel dat de 

gemeente Valkenswaard wil uitstralen worden de belangen van de motorcrossvereniging en de 

rallysportvereniging , naar onze stellige overtuiging, door u onevenredig veel en veel zwaarder 

meegewogen.  

 

Naar onze mening doet u eveneens totaal geen recht aan de nationale en internationale  

bewustwording van oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering en inspanningen om de nadelige 

gevolgen hiervan te beperken.  

 

De gemeenteraad zal tijdens de besluitvormingsprocedure nader en uitgebreider door ons worden 

geïnformeerd, met daarbij toegevoegd relevante e-mailberichten. Een kopie zal tevens worden 

verstuurd aan de provincie Noord-Brabant. 

Het zal duidelijk zijn dat te zijner tijd gebruik zal worden gemaakt van onze ter beschikking staande 

democratische rechten en dat vele juridische procedures, planschadeclaims en WOZ-

bezwaarprocedures te verwachten zijn. 

 

Tot slot maken wij u er nogmaals op attent dat, zoals u weet, het Platform vele honderden direct 

omwonende belanghebbenden van het  Eurocircuit vertegenwoordigt. De aangesloten groeperingen 

zijn: Bewonersoverleg Lage Heide (Eurocircuit aan Banden), omwonenden Victoriedijk e.o., Inwoners 

Dommelen-Zuid (bewoners Westerhovenseweg), Comité Mgr. Smetsstraat, Eco Tuinderij de Weitens, 

Vereniging Groen en Heem e.o. De bij de aangesloten groeperingen behorende omwonenden hebben 

door middel van handtekeningen  (NAW- gegevens) mandaat verleend. 

 

Hoogachtend,  

 

Platform Leefomgeving Eurocircuit 

 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 10-05-2021 09:53:21 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5554AM 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Het Eurocircuit moet gewoon blijven 
zoals het is. Als mensen er last van 
hebben, moeten ze ergens anders gaan 
wonen. Ik kies voor het scenario huidig 
feitelijk gebruik legaliseren. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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terrein 
Datum 10-05-2021 16:25:30 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 7443TT 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Het gedeelte van het Eurocircuit dat in 
de gemeente Bergeijk ligt ontbreekt op 
de kaarten en de gemeente Bergeijk en 
Centre Parcks ontbreken als 
stakeholders. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5571AA 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Namens MSV/MVV reageer ik, dat het 
rapport zeer uitgebreid en duidelijk is. 
Je kunt zien dat er erg veel energie 
inzit. Wij als MVV hebben al duidelijk 
gemaakt  dat wij graag op voet als voor 
Maart 2020 verder zouden willen. Met 
zeker het duurzame naar een hoger 
plan tillen. Bij scenario 5 moet er goed 
opgelet worden dan er geen mogelijk 
komt voor illegaal gebruik van het 
motorcircuit. 

Met vriendelijke groet 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551AJ 



E-mailadres l

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Eurocircuitaanbanden.nl moet blijven 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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terrein 
Datum 11-05-2021 22:28:31 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551AB 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Feedback FCC Lion d’Or 

Kader: Geen op of aanmerkingen 

Deel 2 Proces 

Deel 2 Proces / Hoodstuk 2 
gespreksrondes: Niks op aan te merken 
en waren prettige, constructieve 
ontmoetingen met gemeente. 

Deel 2 Proces / Hoodfdstuk 5 
gezamenlijke bijeenkomsten: Niks op 
aan te merken en waren prettige, 
constructieve ontmoetingen met 
gemeente en andere betrokkenen. 
Wat ons als vereniging wel zorgen 
baart is dat de tegenstanders van het 
Eurocircuit een democratisch proces 
verhinderen. De gemeente heeft alles 
in het werk gesteld om iedereen aan 
tafel te krijgen. Vervolgens word er ook 
in media vermeld dat niet alle partijen 
aan tafel hebben gezeten. Onze stelling 
is dat als je niet mee wilt praten over 
de toekomst, stop dan ook met zeuren. 
Wij als Fietsvereniging (en volgens ons 
de Gemeente) willen graag vooruit en 
dat gevoel krijgen wij totaal niet bij het 
zogenaamde PLEC. 

Deel 2 Proces / Hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10 
& 11: Geen aan of opmerkingen 

Deel 3 Scenario’s 

Scenario omvormen naar Natuur: voor 
ons als vereniging is dit geen scenario 
geen optie, of gemeente dient in een 
alternatieve locatie te voorzien (zoals 
in 1996 bij de verhuizing van de 
Hazelaar naar de Mgr. Smets straat.) 

Scenario Huidig gebruik legaliseren: 
Gezien dit scenario en de ligging van 
FCC lion d’or in het gebied is er 
volgens ons niks mis met onze huidige 
locatie qua bestemmings plannen 
(witte zone). We vragen ons dan ook af 
FCC Lion d’Or wel meegenomen moet 
worden in dit scenario / nieuw 
bestemmingsplan?. Huidige ligging is 
immers niet onderhevig aan enig 
bestemmingsplan. Met het huidig 
gebruik legaliseren kunnen wij als 
vereniging onze activiteiten doorzetten 
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Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Scenario Terrein omvormen tot 
Leisurezone: Wij als vereniging staan 
pal achter de conclusie van de 
stakeholder bijeenkomsten. Door het 
gebied commercieel te exploiteren 
hebben wij grote zorgen of wij als 
kleine vereniging wel door kunnen... 
Als een commerciele exploitant ieder 
jaar de huur verhoogt is het voor ons 
onmogelijk om te blijven bestaan. 

Scenario Maximaal Faciliteren Cross: 
Geen op of aanmerkingen, wij als 
vereniging kunnen ook met dit scenario 
onze activiteiten voortzetten 

Scenario Combinatie Scenario: Ons 
wens scenario, door dit plan kunnen we 
hopelijk een stap zetten naar de 
toekomst, onze vereniging naar een 
hoger plan tillen en het gebied 
ontwikkelen dat past in de tijd waarin 
we nu leven. 

Deel 4 Beoordeling Scenario’s 

2. Privaatrechtelijke effecten en 
vastgoed / Juridische effecten 

Clubhuizen op het gebied van FCC Lion 
d’or zijn destijds (1996) zelf bekostigd 
door de vereniging. Maar in scenario’s 
2,4,en 5 zullen deze moeten worden 
aangekocht van de gemeente?? 
Vereniging heeft dit jaar zelf ook 
geinvesteerd om gebouwen weer op 
orde te krijgen. 

Met vriendelijke groeten, 

FCC Lion D’Or 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe Rapportage Feedback.docx (14.6 KB) 
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Feedback FCC Lion d’Or 

 

Kader: Geen op of aanmerkingen 

Deel 2 Proces 

Deel 2 Proces / Hoodstuk 2 gespreksrondes: Niks op aan te merken en waren prettige, constructieve 

ontmoetingen met gemeente. 

Deel 2 Proces / Hoodfdstuk 5 gezamenlijke bijeenkomsten: Niks op aan te merken en waren 

prettige, constructieve ontmoetingen met gemeente en andere betrokkenen. 

Wat ons als vereniging wel zorgen baart is dat de tegenstanders van het Eurocircuit een 

democratisch proces verhinderen. De gemeente heeft alles in het werk gesteld om iedereen aan tafel 

te krijgen. Vervolgens word er ook in media vermeld dat niet alle partijen aan tafel hebben gezeten. 

Onze stelling is dat als je niet mee wilt praten over de toekomst, stop dan ook met zeuren. 

Wij als Fietsvereniging (en volgens ons de Gemeente) willen graag vooruit en dat gevoel krijgen wij 

totaal niet bij het zogenaamde PLEC. 

Deel 2 Proces / Hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10 & 11: Geen aan of opmerkingen 

 

Deel 3 Scenario’s 

Scenario omvormen naar Natuur: voor ons als vereniging is dit geen scenario geen optie, of 

gemeente dient in een alternatieve locatie te voorzien (zoals in 1996 bij de verhuizing van de 

Hazelaar naar de Mgr. Smets straat.) 

Scenario Huidig gebruik legaliseren: Gezien dit scenario en de ligging van FCC lion d’or in het gebied 

is er volgens ons niks mis met onze huidige locatie qua bestemmings plannen (witte zone). We 

vragen ons dan ook af FCC Lion d’Or wel meegenomen moet worden in dit scenario / nieuw 

bestemmingsplan?. Huidige ligging is immers niet onderhevig aan enig bestemmingsplan. Met het 

huidig gebruik legaliseren kunnen wij als vereniging onze activiteiten doorzetten 

Scenario Terrein omvormen tot Leisurezone: Wij als vereniging staan pal achter de conclusie van de 

stakeholder bijeenkomsten. Door het gebied commercieel te exploiteren hebben wij grote zorgen of 

wij als kleine vereniging wel door kunnen... Als een commerciele exploitant ieder jaar de huur 

verhoogt is het voor ons onmogelijk om te blijven bestaan. 

Scenario Maximaal Faciliteren Cross: Geen op of aanmerkingen, wij als vereniging kunnen ook met 

dit scenario onze activiteiten voortzetten 

Scenario Combinatie Scenario: Ons wens scenario, door dit plan kunnen we hopelijk een stap zetten 

naar de toekomst, onze vereniging naar een hoger plan tillen en het gebied ontwikkelen dat past in 

de tijd waarin we nu leven. 

 

Deel 4 Beoordeling Scenario’s 

 



2. Privaatrechtelijke effecten en vastgoed / Juridische effecten 

Clubhuizen op het gebied van FCC Lion d’or zijn destijds (1996) zelf bekostigd door de vereniging. 

Maar in scenario’s 2,4,en 5 zullen deze moeten worden aangekocht van de gemeente?? Vereniging 

heeft dit jaar zelf ook geinvesteerd om gebouwen weer op orde te krijgen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

FCC Lion D’Or 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam  
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5554JB 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Voor wie is dit rapport bedoeld? Wat 
moet de gewone Valkenswaardse 
burger hiermee? 
Wie kan dit nog volgen? 
Wat een gedrocht. 149 pagina's 
schijndemocratie. 
Dat vind ik ervan! 

En de winnaars zijn: 
Pels Rijcken 
 ZKA Leisure Consultants 
 Brabantse Milieu Federatie 
 Econsultancy 
 Peutz 
 Het PON & Telos 
 Accent Adviseurs 
 Tritium 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 3991CG 



E-mailadres m.vanwesenbeeck@knaf.nl 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Geacht college, 

Zie bijgaand het schrijven van de Knac 
Nationale Autosport Federatie (KNAF) 
als reactie op het conceptrapport 
toekomst Eurocircuit terrein. 

Groet, 

Namens het KNAF Bestuur 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 20210512 Reactie conceptrapportage 

Eurocircuit KNAF.pdf (203.2 KB) 
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Gemeente Valkenswaard 

De Hofnar 15 

5554 DA  VALKENSWAARD 

Verstuurd via webformulier 

Houten, 12 mei 2021 

Betreft: reactie op conceptrapportage Toekomst Eurocircuit 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Geacht college, 

Geacht projectteam, 

De Knac Nationale Autosport Federatie (KNAF) maakt hierbij graag gebruik van de mogelijkheid te 

reageren op de conceptrapportage Toekomst Eurocircuit van 30 april 2021.  

Introductie KNAF 

De KNAF is de enige overkoepelende kart- en autosportbond in Nederland die erkend is door NOC*NSF, 

het Ministerie van VWS en de mondiaal overkoepelende bonden voor de kartsport (CIK) en autosport 

(FIA). In die hoedanigheid is de KNAF belast met de controle op de organisatie en veiligheid van de 

Nederlandse kart- en autosport op Nederlands grondgebied. 

Onder de KNAF ressorteren een negental secties, die zich ieder met een bepaald disclipline binnen de 

autosport bezighouden. De sectie Rallycross is er daar één van. 

Over Rallycross 

Rallycross is een autosportdiscipline waarbij de wedstrijden zijn opgebouwd uit korte races. Via 3 

kwalificatiemanches kunnen deelnemers zich kwalificeren voor de semi-finales en uiteindelijk de finale. 

Er zijn maximaal 8 voertuigen tegelijkertijd in de baan, die gemiddeld steeds 4 tot 5 rondes rijden. De 

netto rijtijd per deelnemer per evenement is slechts 30-35 minuten.  

Rallycrosswedstrijden worden verreden op een deels verhard, deels onverhard circuit met een lengte 

van circa 1 kilometer. 

Over het Eurocircuit 

Sinds 1971 zijn het Eurocircuit en de gemeente Valkenswaard onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Inmiddels vele jaren later is het circuit – en daardoor ook Valkenswaard – bij menigeen in binnen- en 

buitenland bekend. Niet alleen vanwege Rallycross (vele jaren was het Eurocircuit een vaste waarde op 

https://www.valkenswaard.nl/form/reactie-op-conceptrapport-toekomst-eurocircuit-terrein/privacy-0-1-1


de kalender van het Europees kampioenschap), maar ook vanwege andere auto(sport)-gerelateerde 

evenementen zoals de Dakar Preproloog en TROS ‘Achteruitrijden’ en ‘Caravanraces’. 

Het Eurocircuit is onderdeel van de nationale en internationale autosporthistorie. Een plaats waar 

hoogwaardige autosport wordt bedreven met een stukje Brabantse gemoedelijkheid.  

Het Eurocircuit is de enige locatie binnen Nederland waar rallycrosswedstrijden worden georganiseerd. 

Vanwege de bijzondere eisen die aan een rallycrosscircuit worden gesteld én de strenge veiligheidseisen, 

worden rallycrosswedstrijden georganiseerd op een permanent circuit. 

Onrustig bezit 

Sinds enkele jaren is het Eurocircuit verworden tot een onrustig bezit. Juridische procedures stapelen 

zich op en voor- en tegenstanders buitelen over elkaar heen, met veel onrust binnen de maatschappij en 

sport tot gevolg. Als KNAF hebben wij de indruk dat dit te maken heeft met enerzijds onduidelijkheid 

rondom het (gedateerde) bestemmingsplan van 1977 en de (eveneens gedateerde) vergunning van het 

circuit van 1993, en anderzijds de ontwikkeling van het gebied rondom het circuit. Zo is er in de nabijheid 

van het circuit bijvoorbeeld een woonwijk gebouwd. 

Visie KNAF 

De KNAF wenst het Eurocircuit te behouden voor de Nederlandse autosport. Zoals gezegd, het circuit is 

de enige locatie binnen Nederland waar rallycrosswedstrijden kunnen worden georganiseerd. Zonder 

Eurocircuit ligt het voorbestaan van rallycross als sport binnen Nederland in de waagschaal.  

De NRV, de vereniging die het circuit exploiteert, beschikt niet over de middelen om elders een nieuwe 

start te maken. Dit nog los van het feit dat het zeer lastig zou zijn om een nieuwe, geschikte locatie te 

vinden. Met het dossier dat er ligt rondom het Eurocircuit in Valkenswaard, en de negatieve 

beeldvorming als gevolg daarvan, zal geen enkele gemeente binnen Nederland de NRV een nieuwe plek 

willen bieden.  

Het Eurocircuit is een belangrijke partij in het Topsport-meerjarenbeleidsplan van de KNAF. Sinds de 

erkenning van rally(cross) als NOC*NSF topsportprogramma heeft menig Nederlands talent de 

basisvaardigheden van het rijden op wisselende ondergronden (combinatie asfalt en gravel) geleerd op 

het Eurocircuit. Het wegvallen van het Eurocircuit zou een forse streep door de rekening zijn, want juist 

de laatste jaren heeft de KNAF weer geïnvesteerd in het opleidingsprogramma in Valkenswaard en we 

zouden dit graag willen intensiveren de aankomende jaren. 

Autosport leeft als nooit tevoren en er is een grote behoefte tot het actief of passief bedrijven van 

autosport. Actief als coureur; passief als bezoeker, vrijwilliger of via verslaglegging in de diverse media. 

Naast de negatieve geluiden over autosport, is het belangrijk om vast te stellen dat er ook een grote 

groep mensen is die veel plezier beleeft aan autosport. Om nog maar niet te spreken over andere 

belangrijke nevenfuncties, zoals innovatie en het opleiden van studenten in technische profielen. 



De KNAF is zich bewust van het feit dat autosport wordt gezien als lawaaierig en milieuvervuilend. Dat 

beeld is slechts ten dele terecht, en bovendien wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat er momenteel 

hard aan de weg wordt getimmerd. U zult bekend zijn met de “Beleidsvisie Rallycross 2030”, zoals deze 

door de NRV is opgesteld. Zaken als “duurzame brandstoffen, elektrificatie, geluidsreductie en CO2-

compensatie” komen daarin uitgebreid terug. De eerste concrete uitvloeiselen worden al zichtbaar, zo is 

er recent bijvoorbeeld getest met een elektrisch rallycrossvoertuig op het Eurocircuit. 

Als wij de rapportage van de firma Peutz mogen geloven, zou geluid juridisch gezien geen issue mogen 

zijn: de diverse grenswaarden en de contour worden bij Rallycross niet overschreden. Desalniettemin 

spant de NRV zich in om de sport stiller te maken. 

De NRV staat niet alleen in haar inspanning om te verduurzamen. Ook nationaal (vanuit de KNAF) en 

internationaal (vanuit de FIA) wordt momenteel veel werk verzet. De oprichting van een KNAF commissie 

duurzaamheid begin dit jaar is een belangrijk wapenfeit. De voorzitter van de commissie is overigens 

woonachtig in Valkenswaard. 

Op internationaal niveau volgen de ontwikkelingen op het vlak van duurzaamheid elkaar in rap tempo 

op. Nieuwe, duurzame raceklassen worden aan de lopende band gelanceerd. Het zal niet lang meer 

duren voordat dergelijke ontwikkelingen zich ook op nationaal vlak zullen gaan manifesteren. De 

transitie zal tijd kosten, maar het is onvermijdelijk dat deze zal gaan plaatsvinden. En dat is uiteraard iets 

goeds. 

Verduurzaming zal overigens niet alleen ten aanzien van de voertuigen dienen plaats te vinden, maar 

ook op andere vlakken daaromheen. De FIA heeft een accreditatieprogramma gelanceerd waarmee 

bonden, organisatoren, teams en ook circuits een *-, **- of ***-accreditatie kunnen – en op termijn: 

moeten – behalen. Zodoende is gewaarborgd dat de “duurzaamheidstrein” niet zal stilvallen; eerder 

versnellen. 

Als KNAF willen wij de gemeente Valkenswaard complimenteren met het werk dat is verzet in aanloop 

naar de conceptrapportage. Kosten noch moeite zijn gespaard, vele facetten van de problematiek zijn 

onderzocht en belanghebbenden zijn actief in het dossier betrokken.  

Tegelijkertijd betreuren wij het feit dat niet alle belanghebbenden gebruik hebben gemaakt van de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de gemeenschappelijke sessies. De betreffende belanghebbenden 

gaan de dialoog uit de weg en lijken sluiting van het Eurocircuit als enige doel te hebben. Daarmee wordt 

voorbijgegaan aan een bewezen behoefte vanuit de maatschappij, die niet zal verdwijnen indien het 

Eurocircuit – in een worst case scenario – zou worden gesloten. Het is betreurenswaardig dat deze groep 

belanghebbenden dit niet lijkt in te zien. 

Dat het na vele tientallen jaren nodig is de situatie rond het Eurocircuit weer eens goed te bekijken, 

erkennen wij. Tegelijkertijd wenst de KNAF er ook op te wijzen dat de situatie van alle betrokken partijen 

is verslechterd, sinds er sprake is van intensieve handhaving. Wedstrijden die normaal gesproken op één 

dag konden worden afgewerkt, moeten nu gespreid worden over twee dagen. Met als gevolg twee 



dagen geluidsoverlast, in plaats van één. Ook is de NRV genoodzaakt om meer trainingsdagen en 

clubwedstrijden te organiseren om levensvatbaar te blijven, nu zij geen rijtrainingen meer mag 

verzorgen. Rijtrainingen die grotendeels met reguliere, straatwaardige auto’s werden verzorgd en 

derhalve nauwelijks tot overlast konden leiden. Het nieuwe tracé van de N69 zal waarschijnlijk voor 

meer overlast zorgen dan de rijtrainingen, en mogelijk zelfs de wedstrijden. 

Als KNAF zijn wij van mening dat gezocht dient te worden naar een oplossing waarbij alle 

belanghebbenden zijn gebaat. Wij vinden het lovenswaardig dat er vanuit de belanghebbenden die wél 

aan de sessies hebben deelgenomen een vijfde scenario is ontstaan: een polderoplossing, een 

compromis. Dit scenario sluit bovendien naadloos aan op de visie van de NRV, zoals verwoord in de 

beleidsnotitie van de vereniging.  Wij spreken de hoop uit dat uiteindelijke alle partijen het voordeel van 

een dergelijke oplossing zullen inzien. Opdat een oplossing zal worden gevonden die het voortbestaan 

van Rallycross als sport binnen Nederland veilig stelt, met minimale overlast voor omwonenden en 

omgeving tot gevolg. 

Indien wij als KNAF iets kunnen betekenen in dit proces, dan staan wij uiteraard tot uw beschikking. 

Met vriendelijke groet, 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 12-05-2021 14:55:35 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam Gemeente Bergeijk 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam Gemeente Bergeijk 
Postcode 5571HB 



E-mailadres info@bergeijk.nl 

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Zie bijgevoegde brief. Deze wordt op 

12 mei '21 aangetekend verzonden. 

Bijlage 

Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
Reactie college v B&W Bergeijk op 
conceptrapportage Toekomst 
Eurocircuit 11mei21.pdf (1.2 MB) 
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Van:                                          

Verzonden:                             woensdag 12 mei 2021 17:59

Aan:                                            Toekomst Eurocircuit

CC:                                        

Onderwerp:                            Inhoudelijke reactie op de conceptrapportage

Bijlagen:                                   Inhoudelijke reactie op de conceptrapportage in feedbackronde Center Parcs 120521.pdf

 

Urgentie:                                  Hoog

 

Beste leden van het projectteam,

 

Gelieve bijgaand onze inhoudelijke reactie op de conceptrapportage aan te treffen.

 

Met vriendelijke groeten – Cordialement – Kind regards – Mit freundlichen Grüßen,

 

 

 

 

general manager

Center Parcs De Kempervennen

Kempervennendreef 8, 5563 VB Westerhoven

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.centerparcs.nl%2F&data=04%7C01%7CKees.Luijbregts%40groupepvcp.com%7C5dfa731eeca44b7f081e08d87f7245b3%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637399476221774352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aHz8JhZOhfbaHYwt7qiDUCvmdGRx%2BNRbn9fmX01VJqI%3D&reserved=0
http://www.groupepvcp.com/nl
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fcenterparcsnld%2F&data=04%7C01%7CKees.Luijbregts%40groupepvcp.com%7C5dfa731eeca44b7f081e08d87f7245b3%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637399476221774352%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TCBB6gwy9SKzNuD%2FzJ%2FLFyGpL2%2FOz3nCaqvkWJ4iEdM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fcenterparcsvideo&data=04%7C01%7CKees.Luijbregts%40groupepvcp.com%7C5dfa731eeca44b7f081e08d87f7245b3%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637399476221784348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=5N09kT2yTPYEGOdyNNu2r%2F0blU4rcGgevzrnq8N1TTQ%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fpierre-%26-vacances%2F&data=04%7C01%7CKees.Luijbregts%40groupepvcp.com%7C5dfa731eeca44b7f081e08d87f7245b3%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637399476221784348%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z3hwHoNoMTuJPv4nJ1%2FVu7xgXkMo6Ri%2BsHmjLsGYIvU%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCenterParcsNL%2F&data=04%7C01%7CKees.Luijbregts%40groupepvcp.com%7C5dfa731eeca44b7f081e08d87f7245b3%7C32d4887881e34a5a8e18888be6802ae0%7C0%7C0%7C637399476221794337%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=T3%2BrS5q4uA0mFkVEaxP3oVBCjm0SMZX48cFsam9%2BwHY%3D&reserved=0


Gemeente Valkenswaard 
t.a.v. Projectteam Toekomst Eurocircuit
Postbus 10.100 
5550 GA Valkenswaard 
toekomsteurocircuit@vafkenswaard.nl 

Westerhoven, 12 mei 2021 

Betreft: inhoudelijke reactie op de conceptrapportage in feedbackronde 

Geachte leden van het projectteam, 

(gntérParcs --
Let's get closer 
Center Parcs Netherlands NV 

De Kempervennen 
Kempervennendreef 8 

5563 VB Westerhoven (N.Br.) 

T: +31(0)40 208 3333 
F: +31 (0)40 204 2547 

Als stakeholder bij de toekomst van het Eurocircuit maken wij bij deze graag gebruik van de mogelijkheid om in 
de feedbackronde onze eerste, voorlopige inhoudelijke reactie kenbaar te maken op de Conceptrapportage 
Toekomst Eurocircuit van 30 april 2021. 

1. Als buurman van het plangebied van het project Toekomst Eurocircuit zijn onze voorganger het vroegere
Eurostrand, en wij als het tegenwoordige Center Parcs De Kempervennen, al sinds de oprichting van het
Eurocircuit betrokken. Sinds 1983 exploiteren wij nl. als Center Parcs De Kempervennen een
recreatiebedrijf met 738 bungalows pal naast het Eurocircuit. Alhoewel wij ons op het grondgebied van de
gemeente Bergeijk bevinden, zijn wij als buurman niet minder betrokken. Jaarlijks realiseren wij meer dan
800.000 overnachtingen en hebben we werk voor ca. 600 arbeidsplaatsen. Op dit moment investeren wij
in het kader van de vernieuwingen van ons park meer dan 30 miljoen euro waardoor het aantal
overnachtingen en arbeidsplaatsen de komende jaren alleen maar zal gaan stijgen. Wij zijn derhalve dan
ook erg gebaat bij een toekomstbestendige visie voor én ontwikkeling van het plangebied;

2. Graag zetten wij als buurman voor de toekomst in op samenwerking waardoor er een win-win kan 
ontstaan voor het totale gebied. Als het Eurocircuit blijft bestaan (scenario's 2 en 4) dient dit gepaard te 
gaan met zo weinig mogelijk overlast qua geluid en verkeer (ontsluiting/parkeren), maar willen we best
meedenken op welke wijze onze gasten ook van een dergelijke faciliteit op een positieve manier gebruik
zouden kunnen maken. Dit laatste willen we ook als er een alternatieve bestemming voor het plangebied
komt (scenario's 1, 3 of 5). Het toekomstige plangebied moet een meerwaarde hebben voor ons
recreatiebedrijf én voor onze gasten;

3. Zoals u zult begrijpen ervaren wij als buurman van het Eurocircuit qua overlast het meest op het gebied
van het geluid veroorzaakt door de herriesport. Onze gasten komen namelijk naar ons park om te
genieten van de rust en van de natuur, dit strookt niet met het geluid van de herriesport. Dit is niet alleen
al eerder in de vorige bestemmingsplanprocedure door ons aangeven, maar ook in de eerste
gesprekronde in augustus 2020 en in de gezamenlijke bijeenkomsten van februari 2021. Het verbaast ons
dan ook dat Bureau Peutz die in februari 2021 het geluidsonderzoek heeft gedaan in de berekeningen van
desbetreffende rapportage geen rekening houdt met een toetspunt op ons park De Kempervennen. Graag
zouden wij dit anders zien;

4. Scenario 2 "Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in een nieuw bestemmingsplan" als scenario 4 "Het
gebruik t.b.v. crossen maximaal faciliteren" kan niet rekenen op onze instemming. Wederom wordt geen
rekening gehouden met de toepassing van geluidsbeperkende maatregelen, terwijl dat wel door diverse
stakeholders, waaronder wij als Center Parcs, is aangegeven in de gezamenlijke bijeenkomsten van
februari 2021. Hier ligt een kans om dit beter te onderzoeken en wellicht meer draagvlak te creëren
richting de stakeholders uit de omgeving. Pas in scenario 5 "Het combinatiescenario" wordt de toepassing
van geluidsbeperkende maatregelen in de vorm van geluidswallen beschreven en alleen als stelpost bij
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scenario 5 in de financiële effecten van de verschillende scenario's opgenomen {pagina 130 van de conceptrapportage). Echter, alleen in noordelijke en zuidelijke richting en niet richting De Kempervennen. Geluidsbeperkende maatregelen richting De Kempervennen zouden wij dan ook graag als een eerste belangrijke voorwaarde binnen de scenario's 2 t/m 5 opgenomen zien worden, waarbij nader onderzoek nodig is om te bepalen of dit voldoende soelaas biedt; 
5. Er wordt in de conceptrapportage nergens eenduidige duidelijkheid gegeven over de 8 uur norm voor deherriesport. Is dat in totaal 8 uur voor de herriesport óf 8 uur voor de Nederlandse Rallycross Vereniging{NRV) én 8 uur voor de Motorsport Vereniging Valkenswaard {MVV)? Dit was ook een belangrijk puntwelke door de raadsleden een aantal keren in de Themabijeenkomst van 22 april 2021 werd aangehaald.Graag zouden wij hier meer duidelijkheid over willen krijgen in de definitieve rapportage. Voor de goedeorde zijn wij resoluut tegen uitbreiding van de bestaande geluidsnorm in uren;
6. Twee andere belangrijke punten ter voorkoming van overlast zijn wat ons betreft een goede ontsluitingvan en voldoende parkeergelegenheid in het plangebied. In de financiële effecten van de verschillendescenario's op pagina 130 van de conceptrapportage neemt u een stelpost op voor een aanpassing van deVictoriedijk i.v.m. intensiever verkeer. U onderstreept daarmee de belangrijkheid van een goedeontsluiting. In hoeverre is dit daadwerkelijk noodzakelijk gelet op de mogelijkheid het gebied permanentof tijdens evenementen te ontsluiten via de op- en afritconstructie van de nieuwe N69 met de Mgr.Smetsstraat? Is deze stelpost niet beter te gebruiken voor voldoende parkeergelegenheid en/of extrageluidsbeperkende maatregelen? Graag zouden wij dat u het conceptrapport op dit punt heroverweegt;
7. U zult begrijpen dat onze voorkeur als recreatiebedrijf in scenario 2 "Terrein omvormen tot leisurezone"en in scenario 5 "Het combinatiescenario" vanzelfsprekend uitgaat naar aanvullende leisurefuncties waaronze gasten van kunnen genieten en welke niet concurrerend zijn op onze bedrijfsactiviteiten op hetgebied van verblijfsrecreatie. De door u aangegeven voorwaarde dat er geen concurrentie dient teontstaan voor reeds bestaande leisurefuncties in de omgeving onderschrijven wij derhalve. Zeker gezienhet feit dat er reeds behoorlijk wat recreatieparken in een straal van 25 km rondom het plangebiedvoorhanden zijn. Als belangrijke speler binnen de leisurebranche zouden wij dan ook graag met degemeente meedenken in de op te stellen ontwikkelvisie voor deze leisurefunctie;
8. De door u gegeven termijn om een inhoudelijke reactie te geven bedraagt 14 kalenderdagen ofwel 9werkdagen. Dit is redelijk kort voor dit complexe dossier met een rapportage van in totaal ca. 650 pagina'sen eigenlijk voor grote belanghebbenden zoals ons bedrijf té krap, zeker in de voor ons als recreatiebedrijfdrukke Meivakantie. Desalniettemin hebben we hierbij getracht u van onze eerste voorlopige reactie tevoorzien, echter deze reactie is niet uitputtend. De komende tijd zullen wij de conceptrapportage en definitieve rapportage dan ook verder beoordelen. Eventueel maken wij in de raadscommissie van 1 juli 2021 gebruik van ons spreekrecht om extra feedback te kunnen geven.
Zoals u zult begrijpen, hebben de door u momenteel vastgestelde toekomstscenario's voor ons bedrijf en onze gasten in meer en mindere mate zijn voor- en tegenargumenten. Hierbij vermelden wij uitdrukkelijk dat wij absoluut tegen scenario 4 "Het gebruik t.b.v. crossen maximaal faciliteren" zijn. In hoeverre het uiteindelijke raadsbesluit in lijn of in strijd is met onze belangen kunnen wij pas te zijner tijd beoordelen. Als belangrijke stakeholder behouden wij dan ook onze rechten voor in de dan te starten bestemmingsplanprocedure voor het onderhavige plangebied. 
fi dien nadere toelichting over onze eerste feedback gewenst is, staan wij graag tot uwer beschikking. et v, ndenj� groetj
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5531XD 



E-mailadres  

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Verwoord in bijgesloten brief namens 

het Bestuur van NRV Eurocircuit. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 20210512_reactie conceptrapportage 

Eurocircuit_NRV.pdf (712 KB) 
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Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam  
Tussenvoegsel(s)  
Achternaam 
Postcode 5644BV 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Complimenten aan de opstellers van 
deze rapportage. De rapportage is erg 
uitgebreid met alle toelichting, die heel 
nuttig is. Volledigheid en in het 
bijzonder uitgebreidheid vallen positief 
op. Voor een leek zijn sommige bijlagen 
moeilijk te beoordelen. 
Wij hopen dat de beslissende instanties 
zoals o.a. de leden van de 
gemeenteraad zich ook uitvoerig 
hebben verdiept in de voor ons al 
vereniging zo belangrijke materie.  Wij 
kijken dan ook uit naar een 
samenkomst met de 
vertegenwoordigers van de 
gemeentelijke overheid en 
stakeholders, om ons standpunt 
inhoudelijk verder te kunnen 
toelichten. Het vervolg van het proces 
“Omgeving Eurocircuit” zal 
ongetwijfeld nog enige tijd vergen.  Het 
niet willen meewerken van 
belanghebbenden zoals PLEX of Groen 
en Heem zal, zo vrezen wij, vertragend 
gaan werken in de zo noodzakelijke 
voortgang van het proces. Wij hebben 
grote zorgen om de medegebruikers 
van het Eurocircuit  zoals Rallycross en 
MTV. Verdere vertraging kan voor hen 
een ramp worden. Het kan en mag niet 
de bedoeling zijn dat het niet 
meewerken van genoemde 
belanghebbenden, PLEX of Groen en 
Heem,  de uitstekende en prettige 
samenwerking van de op het 
Eurocircuit gevestigde verenigingen 
zal ontkrachten. 
Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk 
dat Groen en Heem en Plec geen deel 
uit willen maken van de beoogde 
samenwerking van alle 
belanghebbenden. Het democratische 
proces dat aan de visie-ontwikkeling 
van het Eurocircuit ten grondslag ligt, 
wordt door deze partijen ernstig 
ondermijnd. Het niet willen of kunnen 
geven van de reden waarom deze 
partijen geen goedkeuring willen 
verlenen aan bijvoorbeeld het 
gespreksverslag zoals genoemd op 
pagina 21 van de rapportage getuigt 
ons inziens van een weinig 
coöperatieve instelling c.q. houding om 
samen met alle partijen te komen tot 
een voor Valkenswaard en zijn 
inwoners waardevol Eurocircuit. Om 
het eenmaal ingenomen standpunt dat 

Pagina 2 



Mijn reactie op het conceptrapport is: 

men tegenstander is van de herriesport 
en/of daarvoor geen draagvlak onder 
deze lieden heeft gekregen, zou toch 
niet de argumentatie mogen zijn om 
buitengewoon rigide niet aan 
gesprekken of gezamenlijke 
bijeenkomsten  deel te nemen. De 
maatschappelijke, sociale en sportieve 
meerwaarde van een zich ontwikkelend 
Eurocircuit wordt daardoor ontkend. 
Groen en Heem en de 
vertegenwoordigers van Plec plaatsen 
zichzelf daarmee buiten het speelveld 
om samen met de verenigingen op het 
Eurocircuit tot een toekomst bestendig 
nieuw bestemmingsplan voor het 
Eurocircuit te komen. Helaas geven 
deze partijen bij herhaling niet thuis en 
wensen niet met andere partijen in 
gesprek te gaan. 
Zoals in de “Conceptrapportage 
Toekomst Eurocircuit” terecht wordt 
erkend, is het Eurocircuit meer dan 
alleen een terrein voor herriesport. In 
het plangebied vinden óók 
verenigingsactiviteiten van TWC de 
Kempen, BMX Lion d’Or, de 
Politiehondenvereniging de Verdediger 
en de schutterij van het Martinus Gilde 
plaats. Grote evenementen van 
nationale en internationale omvang en 
allure; denk aan de NK’s wielrennen 
(cyclocross en BMX) en een WK BMX. 
In dit kader missen wij dan ook de 
inbreng die de overkoepelende 
sportbonden en of het NOC*NSF 
hadden kunnen geven over de waarde 
en de kansen die er voor zo’n uniek 
complex als het Eurocircuit in de 
komende jaren zijn. 
Van de in de conceptrapportage 
genoemde scenario’s genieten er een 
tweetal om meerdere redenen onze 
voorkeur. Vanuit TWC de Kempen 
genieten scenario 2 “Huidig feitelijk 
legaal gebruik vastleggen in nieuw 
bestemmingsplan” en scenario 5 “Het 
combinatiescenario” nadrukkelijk de 
voorkeur. Wij hebben ons hierin laten 
leiden door de op de pagina’s 106 t/m 
138 door de opstellers van de 
rapportage genoemde beoordeling van 
de diverse scenario’s. Indien daarop 
prijs wordt gesteld, willen wij onze 
motivatie en gemaakte afweging graag 
nader duiden. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 12-05-2021 22:34:16 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551GH 



E-mailadres  

Uw reactie 
Mijn reactie op het conceptrapport is: Ik ben voor een mooi nieuw 

natuurgebied. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 12-05-2021 23:03:42 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TG 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Wat een verschrikking! In een tijd 
waarin stikstof een probleem geeft in 
de natuur en in een tijd waarin we naar 
minder uitstoot van 
verbrandingsmotoren moeten ivm het 
broeikaseffect gaan we bekijken of we 
een aantal mensen gaan faciliteren die 
beide problemen willen verergeren 
omdat ze graag met herrie-“sport” 
bezig zijn. Als je dit leest zou je niet 
denken dat we in een regio wonen 
waar slimme oplossingen voor allerlei 
problemen gezocht worden. 
Valkenswaard moet zijn natuur 
koesteren (het goud!) en daar past een 
herrie-“sport”- terrein of allerlei 
grootschalige recreatie niet bij. 
Overigens: zullen we het verder over 
gemotoriseerde activiteiten hebben en 
niet meer over sporten. Lijkt me 
duidelijker en een beter beeld van de 
werkelijkheid geven 
Het rapport als geheel. 
Het hele rapport creëert vooral dikke 
mist door zijn lijvigheid. Ik weet niet op 
wie de gemeente indruk wil maken met 
dit ding, maar uzelf een beetje 
beperken in de woordenbrij zou u niet 
misstaan. En het bijlageboek voorzien 
van bladzijdenummering zou het leven 
een stuk makkelijker maken. Of losse 
PDF’s maken, dat zou ook al een hoop 
werk schelen. 
Mij is niet duidelijk geworden of de 
aangegeven omwonenden geen 
belanghebbenden zijn. Omwonend en 
bevooroordeeld kan heel goed 
samengaan. Geef dus van iedere 
omwonende duidelijk aan of hij/zij 
belang heeft of betrokken is bij 1 of 
meer verenigingen of activiteiten. 
De scenario’s. 
1. Omvormen naar natuur: zou het 
beste zijn. Waarom er dan een MTB 
route of kleinschalige horeca moet 
komen is me niet duidelijk. Er zijn al 
veel en erg mooie MTB-routes in de 
directe omgeving. En horeca is er ook 
al genoeg. Hou het simpel zou ik 
zeggen en laat de (geen overlast 
gevende) sporten zoals de 
politiehonden, fietsers en gilde gewoon 
hun gang gaan. Dat er al veel natuur is 
in de omgeving is natuurlijk een onzin 
argument . Dat geld ook voor herrie, 
kleinschalige horeca en leisure. 
2. Huidige feitelijk legaal gebruik 
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Mijn reactie op het conceptrapport is: 

vastleggen in nieuw bestemmingsplan. 
Wat nu feitelijk legaal is is voor mij 
onduidelijk door het verslonzen van de 
bestemmingsplannen en het oogluikend 
toestaan van veel meer activiteiten. 
Laat in scenario 2 de gemotoriseerde 
activiteiten weg. Dan zou het wel 
kunnen. Op blz 68 gaat het nog over 
duidelijke handhaafbare voorwaarden 
en 2 bladzijdes verder stellen 
stakeholders voor om van 8 uur bruto 8 
uur netto te maken. Ziet u de BOA al 
met een stopwatch in de hand staan? 
(Het is me overigens niet duidelijk 
waarom in plaatje 13.1 het gebied 
ineens veel groter is dan het al is.) 
3. De leisurezone: nooit doen. Het 
heeft niets met duurzaam te maken, 
het geeft nauwelijks fatsoenlijke 
werkgelegenheid (waar wel  overal en 
altijd mee geschermd wordt bij dit 
soort rare plannen). Ik zou zeggen, het 
commentaar bij scenario 1 indachtig: 
er is al genoeg leisure in de omgeving. 
4. Veel gemotoriseerde activiteiten. 
Zeker niet doen. Als recreatie-
gemeente in een slimme regio ga je een 
modderfiguur slaan. Mij lijkt dat de 
gemotoriseerde activiteiten het beste 
op de Tweede Maasvlakte kunnen. 
Daar zijn weinig mensen die last 
hebben van deze activiteiten. Denken 
dat communiceren met de omgeving de 
overlast oplost is natuurlijk flauwe kul. 
5. Combinatie. Duidelijk is dat er 
onder de stakeholders geen draagvlak 
is voor de uitbreiding van de 
gemotoriseerde activiteiten. Het 
omzetten van bruto naar netto is niet te 
handhaven, dus dat moet je niet doen. 
Andere activiteiten zullen een open 
karakter moeten hebben, een soort 
park waar je dingen kunt doen.  Lijkt 
me niet realistisch. Ook niet leuk als je 
met je vrienden wilt gaan fietscrossen 
en enkele tientallen meters verder is er 
een herrie-activiteit gaande. Of moet 
iedereen op de hoogte zijn van de 
herrie-kalender? 
Hou je dus over 1, of 1 en 2, maar dan 
die laatste zonder de gemotoriseerde 
activiteiten. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 3 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 12-05-2021 23:09:10 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TG 



E-mailadres  

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Wat een verschrikking! In een tijd 
waarin stikstof een probleem geeft in 
de natuur en in een tijd waarin we naar 
minder uitstoot van 
verbrandingsmotoren moeten ivm het 
broeikaseffect gaan we bekijken of we 
een aantal mensen gaan faciliteren die 
beide problemen willen verergeren 
omdat ze graag met herrie-“sport” 
bezig zijn. Als je dit leest zou je niet 
denken dat we in een regio wonen 
waar slimme oplossingen voor allerlei 
problemen gezocht worden. 
Valkenswaard moet zijn natuur 
koesteren (het goud!) en daar past een 
herrie-“sport”- terrein of allerlei 
grootschalige recreatie niet bij. 
Overigens: zullen we het verder over 
gemotoriseerde activiteiten hebben en 
niet meer over sporten. Lijkt me 
duidelijker en een beter beeld van de 
werkelijkheid geven 
Het rapport als geheel. 
Het hele rapport creëert vooral dikke 
mist door zijn lijvigheid. Ik weet niet op 
wie de gemeente indruk wil maken met 
dit ding, maar uzelf een beetje 
beperken in de woordenbrij zou u niet 
misstaan. En het bijlageboek voorzien 
van bladzijdenummering zou het leven 
een stuk makkelijker maken. Of losse 
PDF’s maken, dat zou ook al een hoop 
werk schelen. 
Mij is niet duidelijk geworden of de 
aangegeven omwonenden geen 
belanghebbenden zijn. Omwonend en 
bevooroordeeld kan heel goed 
samengaan. Geef dus van iedere 
omwonende duidelijk aan of hij/zij 
belang heeft of betrokken is bij 1 of 
meer verenigingen of activiteiten. 
De scenario’s. 
1. Omvormen naar natuur: zou het 
beste zijn. Waarom er dan een MTB 
route of kleinschalige horeca moet 
komen is me niet duidelijk. Er zijn al 
veel en erg mooie MTB-routes in de 
directe omgeving. En horeca is er ook 
al genoeg. Hou het simpel zou ik 
zeggen en laat de (geen overlast 
gevende) sporten zoals de 
politiehonden, fietsers en gilde gewoon 
hun gang gaan. Dat er al veel natuur is 
in de omgeving is natuurlijk een onzin 
argument . Dat geld ook voor herrie, 
kleinschalige horeca en leisure. 
2. Huidige feitelijk legaal gebruik 
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Mijn reactie op het conceptrapport is: 

vastleggen in nieuw bestemmingsplan. 
Wat nu feitelijk legaal is is voor mij 
onduidelijk door het verslonzen van de 
bestemmingsplannen en het oogluikend 
toestaan van veel meer activiteiten. 
Laat in scenario 2 de gemotoriseerde 
activiteiten weg. Dan zou het wel 
kunnen. Op blz 68 gaat het nog over 
duidelijke handhaafbare voorwaarden 
en 2 bladzijdes verder stellen 
stakeholders voor om van 8 uur bruto 8 
uur netto te maken. Ziet u de BOA al 
met een stopwatch in de hand staan? 
(Het is me overigens niet duidelijk 
waarom in plaatje 13.1 het gebied 
ineens veel groter is dan het al is.) 
3. De leisurezone: nooit doen. Het 
heeft niets met duurzaam te maken, 
het geeft nauwelijks fatsoenlijke 
werkgelegenheid (waar wel  overal en 
altijd mee geschermd wordt bij dit 
soort rare plannen). Ik zou zeggen, het 
commentaar bij scenario 1 indachtig: 
er is al genoeg leisure in de omgeving. 
4. Veel gemotoriseerde activiteiten. 
Zeker niet doen. Als recreatie-
gemeente in een slimme regio ga je een 
modderfiguur slaan. Mij lijkt dat de 
gemotoriseerde activiteiten het beste 
op de Tweede Maasvlakte kunnen. 
Daar zijn weinig mensen die last 
hebben van deze activiteiten. Denken 
dat communiceren met de omgeving de 
overlast oplost is natuurlijk flauwe kul. 
5. Combinatie. Duidelijk is dat er 
onder de stakeholders geen draagvlak 
is voor de uitbreiding van de 
gemotoriseerde activiteiten. Het 
omzetten van bruto naar netto is niet te 
handhaven, dus dat moet je niet doen. 
Andere activiteiten zullen een open 
karakter moeten hebben, een soort 
park waar je dingen kunt doen.  Lijkt 
me niet realistisch. Ook niet leuk als je 
met je vrienden wilt gaan fietscrossen 
en enkele tientallen meters verder is er 
een herrie-activiteit gaande. Of moet 
iedereen op de hoogte zijn van de 
herrie-kalender? 
Hou je dus over 1, of 1 en 2, maar dan 
die laatste zonder de gemotoriseerde 
activiteiten. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 13-05-2021 10:46:20 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam 
Postcode 5551TK 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Aan projectteam toekomst eurocircuit, 
postbus10100 
5550GA Valkenswaard 

betreft: reactie concept rapportage 
toekomst eurocircuit 

Geacht team, 

Middels dit schrijven wil ik een aantal 
punten onder uw aandacht brengen. 

Ten eerste wil ik ernstig bezwaar 
maken tegen het, mijns inziens, 
oncontroleerbaar en onwerkbaar idee 
van nettotijd voor crosslawaai. Ik kan 
mij diverse meetcriteria voortellen die 
leiden tot vrijwel onbeperkte 
crossactiviteit. Verder is mij geheel 
onduidelijk hoe het in het plan is 
gesteld met overige geluidsbronnen op 
het terrein. Ik vrees dat dit plan gaat 
leiden tot een voortdurende 
geluidsoverlast die dan nog opgeteld 
moet worden bij de reeds bestaande 
bronnen in de omgeving. 

Tevens wil ik als omwonende mijn 
grote zorg uitspreken ten aanzien van 
de verkeersbewegingen die dit plan tot 
gevolg zal hebben.  Ik acht het niet 
wenselijk dat de victoriedijk als 
oplossing voor dit probleem ingezet 
zou worden. 

Tot slot wil ik meer algemeen 
opmerken dat ik het teleurstellend vind 
dat de bij aanvang beloofde aanpak, die 
zou gaan leiden tot rust en 
duidelijkheid, nu  blijkt  de potentie van 
meer discussie en conflict in zich te 
dragen.  De groepsgesprekken hebben 
mogelijk  tal  van ideeën naar boven 
gebracht, ze zijn echter niet gevoerd 
om  concrete oplossingen te realiseren 
en er waren  belangrijke  partijen niet 
vertegenwoordigd.  Alle ideeën in een 
scenario onderbrengen  komt op mij 
dan ook vooral over als een  'kool en de 
geit' oplossing.  Er lijkt consensus maar 
probleempunten worden gewoon 
doorgeschoven (zie bv nettotijd). Het 
scenario omvat tal van problemen en 
consequenties (bv. plangebied/
haalbaarheid) waarbij ik mij ernstig 
afvraag of, op het moment van 
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Mijn reactie op het conceptrapport is: 

discussie, de aanwezigen hiervan op de 
hoogte waren en of deze voldoende 
besproken zijn, dit mede vanwege een 
wederkerige drang om emotie rond 
gevoelige punten te beperken. De 
snelheid  waarmee dit scenario 5 is 
geïntroduceerd heeft me dan ook 
verbaast. Dit alles  geeft  tevens 
voeding aan het gevoel van sturing 
vanuit en verborgen agenda's bij de 
gemeente, iets  waarvan ik de hoop had 
dat het voorkomen zou kunnen worden 
juist  vanwege de gevoeligheid van het 
dossier eurocircuit. 

Hoogachtend, 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 
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Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 13-05-2021 12:40:29 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5554JE 



E-mailadres c  

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Op het eerste oog een erg gedegen en 
uitgebreide rapportage waarbij ruim 
voldoende aandacht is geschonken aan 
de verschillende stakeholders. Mooi dat 
er door de dialoog nieuwe inzichten 
ontstaan in de vorm van een 
combinatie scenario en de wil om met 
elkaar samen te werken. Op basis van 
de weging zou de omvorming naar 
Leisure zone logisch zijn. Ik zelf neig 
echter naar het combinatie scenario 
vanwege; gedragenheid en behoud van 
verenigingen, het beperken van de 
afhankelijkheid van een eventuele 
derde partij en het grote mogelijke 
diversiteit. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 13-05-2021 17:06:12 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5552GV 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Uw uitgangspunt is fout. Het huidige 
gebruik van het terrein wordt door u 
als uitgangspunt genomen. 
Het terrein moet opnieuw ingevuld 
worden en moet passen bij de huidige 
tijd. 
Ik citeer uit uw rapport: 
"Het Eurocircuitterrein is in potentie 
een uiterst geschikte locatie voor de 
leisurezone. Qua oppervlakte is het 
omvangrijk genoeg, het is duidelijk 
afgebakend en geografisch gunstig 
gelegen. Bovendien biedt de locatie 
volop mogelijkheden om de 
doelstellingen die in het beleid zijn 
omschreven te realiseren." 
Valkenswaard heeft nodig: 
Een station voor Openbaar electrisch 
Vervoer met de daarbij behorende 
voorzieningen. 
De locatie hiervoor is perfect. 
Hierbij is het zeer belangrijk dat 
zorggedragen wordt voor de 
natuurgebieden rondom Valkenswaard. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



Valkenswaard 
Reactie op conceptrapport toekomst eurocircuit 
terrein 
Datum 13-05-2021 17:37:17 

Pagina 1 

Privacy 
Voor het leveren van haar producten of 
diensten heeft de gemeente 
Valkenswaard een aantal (persoons)
gegevens nodig. Deze 
persoonsgegevens krijgen we via dit 
(web)formulier. Wij vinden het 
belangrijk dat wij op een veilige en 
vertrouwelijke manier met uw 
persoonsgegevens om gaan. Wij 
verwerken uw gegevens uitsluitend 
voor het doel waarvoor u ze aan ons 
verstrekt. 
   
Door het verzenden van dit 
webformulier geeft u de gemeente 
Valkenswaard, voor zover er geen 
sprake is van een wettelijke grondslag, 
toestemming voor het verwerken van 
uw persoonsgegevens. Meer informatie 
over privacy vindt u op onze website. 

Toelichting 
Via dit formulier kunt u de gemeente 
laten weten wat u van het rapport vindt 
en welke toekomst u wenst voor het 
Eurocircuit terrein. Heeft u een 
opmerking of zorg? Wilt u laten weten 
wat u belangrijk vindt? Zet het in dit 
formulier. Bedankt! Alle ingevulde 
formulieren worden toegevoegd als 
bijlage aan het definitieve rapport. In 
juli 2021 neemt de gemeenteraad het 
besluit over de toekomst van het 
terrein. 

Uw gegevens 
Voornaam 
Tussenvoegsel(s) 
Achternaam  
Postcode 5554SX 



E-mailadres 

Uw reactie 

Mijn reactie op het conceptrapport is: 

Ik wens dat alle verenigingen die nu 
gebruik maken van het terrein 
gelegaliseerd van het terrein gebruik 
mogen blijven maken. Verder de 
gemotoriseerde/herrie makende 
sporten limiteren, een paar keer per 
jaar, daar afspraken over maken, 
rekening houden met bewoners. Verder 
het terrein teruggeven aan de natuur 
en geen recreatie ontwikkelen. 

Bijlage 
Voeg hier uw eventuele bijlage toe 

Pagina 2 



 

Van:  TWC de Kempen

Verzonden: donderdag 20 mei 2021 14:46

Aan: 

Onderwerp: Toekomstige ontwikkeling Eurocircuit

 

Aan de leden van de Raad van de gemeente Valkenswaard,

Postbus 10100,

5550 GA Valkenswaard.

Valkenswaard, 19 mei 2021

 

Op 30 april j.l. is de Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit met de daarbij behorende bijlagen online geplaatst. Wij zijn in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 13 mei onze mening over de

toekomstvisie kenbaar te maken. Inmiddels hebben wij dat ook gedaan en in de bijlage vindt u de inhoud van onze reactie. Ten behoeve van de meningsvorming door uw raad over de gewenste

toekomstige ontwikkeling van het Eurocircuit zenden wij u hierbij nu reeds onze visie toe. Wij vertrouwen er op dat door de gemeenteraad van Valkenswaard op 15 juli a.s. ook daadwerkelijk een besluit

genomen gaat worden over de spoedige opstelling van het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit. Een verdere vertraging in de totstandkoming van het bestemmingsplan brengt de continuïteit van alle op

het Eurocircuit gevestigde verenigingen ernstig in gevaar.

 

Namens het bestuur van TWC de Kempen

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     www.twc-dekempen.nl          

 

TWC De Kempen  

 
Sinds 1947 

 

 

Aan de leden van de Raad  

van de gemeente Valkenswaard,  
Postbus 10100,  
5550 GA  Valkenswaard. 
        Valkenswaard, 19 mei 2021 

 

Op 30 april j.l. is de Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit met de daarbij behorende bijlagen online 

geplaatst. Wij zijn in de gelegenheid gesteld om tot uiterlijk 13 mei onze mening over de toekomstvisie 

kenbaar te maken. Inmiddels hebben wij dat ook gedaan en onderstaand vindt u de inhoud van onze 

reactie. Ten behoeve van de meningsvorming door uw raad over de gewenste toekomstige ontwikkeling 

van het Eurocircuit zenden wij u hierbij nu reeds onze visie toe. Wij vertrouwen er op dat door de 

gemeenteraad van Valkenswaard op 15 juli a.s. ook daadwerkelijk een besluit genomen gaat worden over 

de spoedige opstelling van het nieuwe bestemmingsplan Eurocircuit. Een verdere vertraging in de 

totstandkoming van het bestemmingsplan brengt de continuïteit van alle op het Eurocircuit gevestigde 

verenigingen ernstig in gevaar. 

Reactie van wielervereniging TWC de Kempen op het Conceptrapport Toekomst Eurocircuit terrein. 

Complimenten aan de opstellers van deze rapportage. De rapportage is erg uitgebreid met alle 

toelichting, die heel nuttig is. Volledigheid en in het bijzonder uitgebreidheid vallen positief op. Voor een 

leek zijn sommige bijlagen moeilijk te beoordelen.  

Wij hopen dat de beslissende instanties zoals o.a. de leden van de gemeenteraad zich ook uitvoerig 

hebben verdiept in de voor ons als vereniging(en) zo belangrijke materie. Wij kijken dan ook uit naar een 

samenkomst met de vertegenwoordigers van de gemeentelijke overheid en stakeholders, om ons 

standpunt inhoudelijk verder te kunnen toelichten.  

Het vervolg van het proces “Omgeving Eurocircuit” zal ongetwijfeld nog enige tijd vergen. Het niet willen 
meewerken van belanghebbenden zoals Plec of Groen en Heem zal, zo vrezen wij, vertragend gaan 

werken in de zo noodzakelijke voortgang van het proces. Wij hebben grote zorgen om de medegebruikers 

van het Eurocircuit zoals Rallycross en MTV. Verdere vertraging kan voor hen een ramp worden. Het kan en 

mag niet de bedoeling zijn dat het niet meewerken van genoemde belanghebbenden, Plec of Groen en 

Heem, de uitstekende en prettige samenwerking van de op het Eurocircuit gevestigde verenigingen zal 

ontkrachten. Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat Groen en Heem en Plec geen deel uit willen maken 

van de beoogde samenwerking van alle belanghebbenden. Het democratische proces dat aan de visie-

ontwikkeling van het Eurocircuit ten grondslag ligt, wordt door deze partijen ernstig ondermijnd. Het niet 

willen of kunnen geven van de reden waarom deze partijen geen goedkeuring willen verlenen aan 

bijvoorbeeld het gespreksverslag zoals genoemd op pagina 21 van de rapportage getuigt ons inziens van 

een weinig coöperatieve instelling c.q. houding om samen met alle partijen te komen tot een voor 

Valkenswaard en zijn inwoners waardevol Eurocircuit. Om het eenmaal ingenomen standpunt dat men 

tegenstander is van de herriesport en/of daarvoor geen draagvlak onder deze lieden heeft gekregen, zou 

toch niet de argumentatie mogen zijn om buitengewoon rigide niet aan gesprekken of gezamenlijke 

bijeenkomsten deel te nemen.  



 

 

 

 

 

 

 

 

     www.twc-dekempen.nl          

 

TWC De Kempen  

 
Sinds 1947 

 

 

De maatschappelijke, sociale en sportieve meerwaarde van een zich ontwikkelend Eurocircuit wordt 

daardoor ontkend. Groen en Heem en de vertegenwoordigers van Plec plaatsen zichzelf daarmee buiten 

het speelveld om samen met de verenigingen op het Eurocircuit tot een toekomst bestendig nieuw 

bestemmingsplan voor het Eurocircuit te komen. Helaas geven deze partijen bij herhaling niet thuis en 

wensen niet met andere partijen in gesprek te gaan.  

Zoals in de “Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit” terecht wordt erkend, is het Eurocircuit meer dan 

alleen een terrein voor “herriesport”.  In het plangebied vinden óók verenigingsactiviteiten van TWC de 

Kempen, BMX Lion D’Or, de Politiehondenvereniging de Verdediger en de schutterij van het Martinus Gilde 
plaats. Grote evenementen van nationale en internationale omvang en allure; denk aan de NK’s 
wielrennen (cyclocross en BMX) en een WK BMX. In dit kader missen wij dan ook de inbreng die de 

overkoepelende sportbonden en of het NOC*NSF hadden kunnen geven over de waarde en de kansen 

die er voor zo’n uniek complex als het Eurocircuit in de komende jaren zijn.  

Van de in de conceptrapportage genoemde scenario’s genieten er een tweetal om meerdere redenen 
onze voorkeur. Vanuit TWC de Kempen genieten scenario 2 “Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in 

nieuw bestemmingsplan” en scenario 5 “Het combinatiescenario” nadrukkelijk de voorkeur. Wij hebben ons 
hierin laten leiden door de op de pagina’s 106 t/m 138 door de opstellers van de rapportage genoemde 
beoordeling van de diverse scenario’s. Indien daarop prijs wordt gesteld, willen wij onze motivatie en 
gemaakte afweging graag nader duiden.  

Namens het bestuur van TWC de Kempen,     
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Nota van reacties  

Conceptrapportage Toekomst Eurocircuit versie 30 april 2021 

01-06-2021 

 

Datum 

en 

tijdstip 

Indiener Opmerking 

nr. 

 

Letterlijke reactie Beantwoording 

10-05-

2021 

09:03 

uur 

 

1 (PLEC) 1 Er is sprake van een ondemocratisch en 

niet-transparant proces. Op geen enkele 

manier doet het gevolgde proces recht aan 

de belangen van aangeslotenen bij het 

Platform Leefomgeving Eurocircuit maar 

ook niet aan die van vele overige inwoners 

binnen de gemeente Valkenswaard en van 

omliggende gemeenten. De bewoners van 

de woonwijk Lage Heide worden door u 

(juridisch) zelfs als niet belanghebbend 

beschouwd.  

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

Conceptrapportage. Alle direct aangrenzende 

partijen zijn in de mogelijkheid gesteld met 

ons in gesprek te gaan voor de eerste 

gespreksronde. Die partijen zijn samen met 

verenigingen en eerder betrokken partijen 

door ons als stakeholder aangemerkt. Deze 

stakeholders zijn in gelegenheid gesteld deel 

te nemen aan de gezamenlijke bijeenkomsten 

om samen aan de scenario’s te werken. PLEC 
heeft er expliciet voor gekozen niet deel te 

nemen. Wij blijven PLEC echter zien als 

stakeholder, zo ook in de eerste 

gespreksronde gesproken aangesloten 

partijen. PLEC heeft ook de gelegenheid voor 

feedback dus de gemeenteraadsleden hebben 

de mogelijkheid kennis te nemen van de 

standpunten van PLEC. Tezamen met de 

enquête onder 3000 mensen én de 

mogelijkheid voor het geven van feedback 

door iedereen die dat dat wil is juist sprake 

van een democratisch proces. Ook de 

bewoners van woonwijk Lage Heide hebben 

gebruik kunnen maken van de mogelijkheid 

om een enquête in te vullen, en om te 

reageren op de conceptrapportage. In de 

rapportage van de enquête is specifiek 

aandacht voor de resultaten van 

respondenten uit Lage Heide. 

 1 (PLEC) 2 Draagvlak herriesporten: u stelt ten 

onrechte dat het platform heeft aangegeven 

geen draagvlak te zien en daarmee 

“tegenstander” zou zijn van herriesporten. 
Expliciet is door het Platform aangegeven 

dat activiteiten zoals die passen bij “de 
geest” van de milieuvergunningen van 1993 
bespreekbaar zijn. 

Wij verwijzen hierbij naar het verslag van de 

bespreking van 10 februari 2021 welke ook als 

bijlage is toegevoegd in DEEL V van de 

rapportage en door beide partijen is 

vastgesteld. PLEC heeft tijdens het overleg 

aangegeven geen ruimte te zien voor 

herriesport. Eerder gaf u aan dat in de geest 

van de milieuvergunningen activiteiten 

bespreekbaar zijn. Dit standpunt wijzigde 

echter - expliciet - tijdens het overleg op 10 

februari waarvan verslag is gemaakt. Dit 

verslag is eerder door PLEC vastgesteld. Nu 

lijkt u uw standpunt wederom aan te passen, 

wij zijn hierover met u in contact getreden. 

 1 (PLEC) 3 Onduidelijke vaststelling plangebied 

Toekomst Eurocircuit: in totaal wordt 21 ha 

uit het bestemmingsplan Buitengebied 

overgeheveld naar het bestemmingsplan 

Eurocircuit. Redenen/argumenten daarvoor 

worden in het conceptrapport niet 

genoemd. 

Het plangebied is het gebied zoals dat ook bij 

het ontwerpbestemmingsplan in 2018 van 

toepassing was. Dit is nader toegelicht in DEEL 

I van de rapportage. 

 1 (PLEC) 4 Onjuiste en onvolledige informatie: de 

beschrijving van combinatiescenario 5 geeft 

onjuiste, misleidende en onvolledige 

informatie en biedt geen enkele waarborg 

dat rekening gehouden wordt met de 

belangen van inwoners uit de directe 

leefomgeving van het Eurocircuit. Het 

scenario betekent een zeer aanzienlijke 

uitbreiding van lawaai-activiteiten waarbij 

het aspect adequate handhaving verder 

volledig wordt genegeerd. 

Het combinatiescenario is tot stand gekomen 

tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten. Dit 

scenario is getoetst op quickscan niveau, ook 

waar het gaat om geluid. Zoals te lezen in de 

beoordeling (DEEL 4 van de rapportage) is ook 

het combinatiescenario beoordeeld op de 

negen beoordelingscriteria. Bovendien kan 

het met de toevoeging van geluidswallen het 

geluidsniveau op de gevels van woningen 

worden verlaagd. Voor wat betreft de 

gemaakte opmerking ten aanzien van 

adequate handhaving, dat geldt voor elk uit te 

werken scenario en staat of valt met de op te 

stellen regels en voorwaarden zoals die 



neergelegd moeten worden in het nog uit te 

werken bestemmingsplan en waar nodig in de 

te verlenen vergunning(en).  

 1 (PLEC) 5 Vernietiging Natuur Netwerk Brabant 

(NNB): het plangebied brengt vernietiging 

met zich mee van meer dan 13 ha natuur 

behorende bij Natuur Netwerk Brabant. 

Zie voor het plangebied DEEL 1 van de 

rapportage, paragraaf 2.1. Het plangebied van 

de scenario’s in de rapportage brengt geen 

vernietiging van NNB met zich mee. In DEEL 3 

van de rapportage wordt dit verduidelijkt 

middels de definitie van de scenario’s. Bij 

scenario 1 vindt er uitbreiding van natuur 

plaats. Bij scenario 2, 3 & 4 wijzigt er niets van 

NNB. Bij scenario 5 is er sprake van behoud en 

versterking van groen. 

 1 (PLEC) 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridische haalbaarheid: de plannen zijn, 

naar onze mening, rekening houdend met 

en op basis van ervaringen uit tal van 

gevoerde procedures, in strijd met wet- en 

regelgeving en juridisch onhaalbaar. 

Er is met stakeholders samengewerkt aan een 

nieuw kader dat als basis dient voor een 

nieuw bestemmingsplan. Met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid zijn de 

scenario's juridisch haalbaar. 

 1 (PLEC) 

 

7 Financiële consequenties: de rapportage 

verzwijgt de financiële consequenties 

voorkomend uit de keuze van de scenario’s 
met betrekking tot o.a. planschadeclaims en 

WOZ-bezwaren. De verwachting is tevens 

dat het bestemmingsplan en de 

daaropvolgende milieuvergunningen 

onderwerp zullen vormen van, opnieuw, 

eindeloze juridische procedures. 

Er is op quickscan niveau onderzoek gedaan 

naar de financiële effecten, zie hiervoor het 

deel 4 beoordeling. In de kosten van het 

bestemmingsplan is ook rekening gehouden 

met genoemde kosten. 

 1 (PLEC) 

 

8 We verzoeken u deze inspraakreactie 

integraal op te nemen in de eindrapportage 

welke, ter besluitvorming wordt voorgelegd 

aan de gemeenteraad. 

Zoals beschreven in de conceptrapportage 

worden alle inspraakreacties toegevoegd aan 

het bijlagenboek van de definitieve 

rapportage (DEEL V). 

 1 (PLEC) 

 

9 Het na september 2020 uitblijven van 

verder overleg staat in schril contrast met 

de intensieve wijze waarop de 

motorsportvereniging en de 

rallysportvereniging bij het overleg zijn 

betrokken. Verenigingen hebben uitgebreid 

hun meningen, wensen en voorkeuren 

kenbaar kunnen maken, daarbij geleid en 

ondersteund door onderzoeksbureau Peutz. 

Het onderzoeksbureau Peutz werd 

ingehuurd door de gemeente Valkenswaard 

terwijl men wist dat dat bureau ook 

adviseert in opdracht van de 

rallysportvereniging. De rallysportvereniging 

moest zelfs instemmen met de inhuur door 

de gemeente. Het gehele proces wordt 

gekenmerkt door het regelmatig bijsturen 

en aanpassen op basis van door de 

verenigingen en Peutz gemaakte 

opmerkingen. 

Bureau Peutz is ingeschakeld vanwege haar 

specialisme op het gebied van motocross en 

rallysport. Peutz is een gerenommeerd 

adviesbureau. De gemeente Valkenswaard is 

opdrachtgever van Peutz, dat staat los van het 

feit dat Peutz in het verleden ooit NRV heeft 

geadviseerd. Het overleg tussen verenigingen 

en Peutz is in opdracht van de gemeente 

gevoerd. Dit was nodig om de 

activiteitenniveaus helder te krijgen. Er is 

geen sprake van bijstelling. Wel is berekend 

wat er noodzakelijk is om de stikstofdepositie 

niet groter dan de referentiesituatie te laten 

zijn. 

 1 (PLEC) 

 

10 De conclusies uit de rapportage van Bureau 

Peutz wekken de indruk dat noch stikstof, 

noch geluid, noch luchtkwaliteit een 

probleem zijn.  De vraag rijst dan ook of en 

in hoeverre geluisterd is naar de meningen 

van de groeperingen die vele honderden 

omwonenden vertegenwoordigen. 

Herhaaldelijk is melding gemaakt van de 

ervaren stank- en geluidsoverlast van de 

lawaaisporten op het Eurocircuit. 

Voor stikstof, geluid en luchtkwaliteit is op 

quickscan niveau door Peutz elk scenario, 

feitelijk en juridisch beoordeeld. De resultaten 

daarvan zijn per scenario omschreven in DEEL 

IV van de rapportage, in het hoofdstuk 

Omgevingseffecten. De volledige rapportage 

van Peutz is opgenomen in het bijlagenboek 

DEEL V. In DEEL II van de rapportage is het 

gevoerde proces en de wijze waarop 

stakeholders zijn betrokken inzichtelijk 

gemaakt. 



 1 (PLEC) 

 

11 In e-mails wordt melding gemaakt van het 

niet als belanghebbend beschouwen van de 

bewoners van de woonwijk Lage Heide 

vanwege het feit dat de woonhuizen niet 

gelegen zijn binnen de geluidscontour. 

Daarbij wordt voor het gemak voorbij 

gegaan aan de vele jurisprudentie waarin de 

belanghebbendheid van omwonenden van 

crosscircuits zich over vele kilometers 

uitstrekt.   

Alle direct aangrenzende partijen zijn in de 

mogelijkheid gesteld met ons in gesprek te 

gaan voor de eerste gespreksronde. Die 

partijen zijn samen met verenigingen en 

eerder betrokken partijen door ons als 

stakeholder aangemerkt. Deze stakeholders 

zijn in gelegenheid gesteld deel te nemen aan 

de gezamenlijke bijeenkomsten om samen 

aan de scenario’s te werken. PLEC heeft er 
expliciet voor gekozen niet deel te nemen. Wij 

blijven PLEC echter zien als stakeholder, zo 

ook de aangesloten partijen. PLEC heeft ook 

de gelegenheid voor feedback dus de 

gemeenteraadsleden hebben de mogelijkheid 

kennis te nemen van de standpunten van 

PLEC. Tezamen met de enquête onder 3000 

mensen én de mogelijkheid voor het geven 

van feedback door iedereen die dat dat wil is 

juist sprake van een democratisch proces. 

Ook de bewoners van woonwijk Lage Heide 

hebben gebruik kunnen maken van de 

mogelijkheid om een enquête in te vullen, en 

om te reageren op de conceptrapportage. In 

de rapportage van de enquête is specifiek 

aandacht voor de resultaten van 

respondenten uit Lage Heide. 

 1 (PLEC) 

 

12 Conclusie: de belangen van vele honderden 

belanghebbende omwonenden en het 

streven naar een aanvaardbaar woon-en 

leefklimaat zijn in het proces genegeerd. 

Het niet deelnemen aan twee 

brainstormsessies (gericht op het bereiken 

van een geforceerde “verbinding” tussen 
partijen) wordt als doorslaggevende reden 

gebruikt om de belangen verder maar te 

negeren en om de volstrekt heldere 

schriftelijk vastgelegde visies en 

uitgangspunten niet mee te hoeven wegen. 

Zoals u kunt nagaan aan de hand van de 

gespreksverslagen hebben de twee digitale 

sessies, inhoudelijk, wat visies en 

standpunten betreft, niets nieuws 

opgeleverd. 

Het proces is uitvoering omschreven in DEEL II 

van de rapportage. De stelling dat wij uw 

belangen negeren kunnen wij derhalve niet 

plaatsen. Alle partijen hebben de 

mogelijkheid gekregen om deel te nemen en 

u heeft er expliciet voor gekozen om niet deel 

te nemen.  

Uit de gezamenlijke bijeenkomsten zijn wel 

degelijk nieuwe visies en standpunten 

ontstaan en zijn partijen nader tot elkaar 

gekomen. Dit heeft geleid tot een 5e scenario, 

het combinatiescenario. 

 1 (PLEC) 

 

13 In het conceptrapport vermeldt u een 

passage dat het Platform aangegeven heeft 

geen draagvlak te zien voor herriesporten. U 

verzuimt echter de context te vermelden. 

Expliciet is door het Platform aangegeven 

dat activiteiten zoals die passen bij “de 
geest” van de milieuvergunningen van 1993 
bespreekbaar zijn en verder is verwezen 

naar de gespreksverslagen van 

augustus/september 2020 waarin visies en 

standpunten te lezen zijn. 

Wij verwijzen hierbij naar het verslag van de 

bespreking van 10 februari 2021 welke ook als 

bijlage is toegevoegd in DEEL V van de 

rapportage en door beide partijen is 

vastgesteld. PLEC heeft tijdens het overleg 

aangegeven geen ruimte te zien voor 

herriesport. Eerder gaf u aan dat in de geest 

van de milieuvergunningen activiteiten 

bespreekbaar zijn. Dit standpunt wijzigde 

echter - expliciet - tijdens het overleg op 10 

februari waarvan verslag is gemaakt. Dit 

verslag is eerder door PLEC vastgesteld. Nu 

lijkt u uw standpunt wederom aan te passen, 

wij zijn hierover met u in contact getreden. 

 1 (PLEC) 

 

14 In het conceptrapport benadrukt u op vele 

plaatsen dat er sprake is van een zorgvuldig, 

en onafhankelijk en onpartijdig 

participatieproces met stakeholders dat 

heeft geleid tot combinatiescenario 5. Wij 

delen deze mening in het geheel niet. 

In DEEL II van de rapportage is het proces 

uitgebreid omschreven. Er is een 

onafhankelijk proces doorlopen. Het 

combinatiescenario is door deelnemende 

stakeholders ontstaan. 

 1 (PLEC) 

 

15 De indruk ontstaat dat de stem van 

omwonenden is gehoord en dat er 

consensus bestaat omtrent 

combinatiescenario 5. De “stem van 
omwonenden” wordt slechts gevormd door 
4 deelnemers aan de digitale sessies. Een 

deelnemer was daarbij alleen tijdens de 

eerste bijeenkomst aanwezig en heeft 

onlangs schriftelijk aan het Platform 

aangegeven zich niet te kunnen vinden in 

scenario 5. Een omwonende deelnemer 

maakt tevens deel uit van het bestuur van 

de rallysportvereniging. Een andere 

omwonende deelnemer heeft “coöperatief” 
deelgenomen na, zo staat in e-mails te 

Hier wordt de suggestie gewekt dat er 

medewerking zou worden verleend aan 

bouwplannen in strijd met het 

bestemmingsplan. Dat is volstrekt niet waar 

en een verdraaiing van de feiten. De reden 

dat is opgeschaald naar een hoger niveau is 

omdat deze omwonende niet werd 

teruggebeld door een medewerker van de 

gemeente nadat deze omwonende hier 

meerdere malen om had verzocht. Het ging in 

deze alleen om een terugbelactie of reactie 

van een ambtenaar te bewerkstelligen. De 

betrokken persoon is teruggebeld waarbij de 

betreffende (on)mogelijkheden zijn 

besproken zoals die voor eenieder gelden. De 



lezen, welwillende bewuste opschaling door 

projectmanager naar een hoger niveau 

binnen de gemeente. De opschaling ging 

vergezeld van het verzoek om een 

“coöperatieve collega”, contact te laten 
opnemen om samen mogelijkheden te 

onderzoeken, in het kader van een 

gewenste vergunning voor verbouwingen 

aan het woonhuis, welke in strijd zijn met 

het geldende bestemmingsplan. 

opmerking dient gemaakt te worden dat er 

niet enkel per mail wordt gecommuniceerd 

maar ook wordt er vaak n.a.v. een mail, 

telefonisch overleg gevoerd. De inhoud van 

die gesprekken zijn niet bekend bij PLEC 

waardoor PLEC niet over alle inhoudelijke 

informatie beschikt. Daarbij bevatten de door 

Groen en Heem opgevraagde mailwisselingen 

ideeën en persoonlijke overwegingen wat niet 

wil zeggen dat die altijd juist zijn en/of de 

gekozen lijn bevatten. Doordat PLEC niet over 

alle informatie beschikt omdat niet alle 

informatie wordt gedocumenteerd (en 

daarmee niet middels een WOB-verzoek is vrij 

te geven) dient ze op te passen met het 

verkondigen van halve waarheden en het 

trekken van conclusies op basis van 

onvolledige informatie of informatie die niet 

in de juiste context is gelezen. 

 1 (PLEC) 

 

16 De representativiteit is dan ook ver te 

zoeken. Een democratische rechtvaardiging 

om de meningen/visies en uitgangspunten 

van de honderden aangesloten 

omwonenden van het Platform (vanwege 

het niet deelnemen aan 2 digitale sessies) 

verder niet te betrekken ontbreekt dan ook 

volledig. Het is volstrekt onduidelijk of en in 

hoeverre de inhouden van de 

gespreksverslagen van de Platform-

groeperingen betrokken zijn bij het proces. 

De indruk bestaat dat deze op geen enkele 

manier verder zijn meegenomen, afgezien 

van formele opname in het Bijlagenboek. 

In DEEL II van de rapportage is het gevolgde 

proces uitgebreid omschreven. De 

gespreksverslagen zijn toegevoegd in DEEL V. 

Op deze wijze kan de gemeenteraad de 

mening/visie van stakeholders betrekken in 

haar meningsvorming en op basis daarvan 

een weloverwogen besluit nemen. De 

representativiteit van de enquête wordt 

toegelicht in de rapportage. 

 

 

 1 (PLEC) 

 

17 Het was de intentie van de gemeente om 

tot een gedragen bestemmingsplan te 

kunnen komen. Helaas concludeert het 

Platform dat in deze opzet niet is geslaagd. 

De verwachting is dat het bestemmingsplan 

en de daaropvolgende milieuvergunningen 

onderwerp zullen vormen van, opnieuw, 

eindeloze juridische procedures. Het 

gevolgde proces heeft in het geheel niet tot 

vermindering van polarisatie geleid, 

integendeel. 

De intentie cq. de doelstelling van dit project 

is niet om te komen tot een gedragen 

bestemmingsplan, dat is de volgende stap, de 

intentie is om te komen tot een gedragen 

scenario welke daarna richting geeft aan het 

opstellen van een bestemmingsplan. Zowel in 

de rapportage als in de verschillende 

gesprekken en bijeenkomsten is deze intentie 

toegelicht. 

 1 (PLEC) 

 

18 De wijze waarop het overlegproces voor de 

toekomst van het Eurocircuit is verlopen, de 

totstandkoming van het combinatiescenario 

5, alsmede, met name, de juridische en 

financiële onderbouwingen daarvan, 

wekken niet de indruk van een zorgvuldig, 

transparant en deugdelijk verlopen proces. 

In het DEEL II van het rapport is het proces 

omschreven, in DEEL III zijn de scenario’s 
omschreven met de input van stakeholders. In 

DEEL IV zijn de scenario’s beoordeeld, door 
interne of externe specialisten. Daarvan deel 

uit makende zijn ook juridische en financiële 

onderbouwingen. 

 

 1 (PLEC) 

 

19 In totaal wordt 21 ha uit het 

bestemmingsplan Buitengebied 

(onherroepelijk 20 mei 2015) overgeheveld 

naar het bestemmingsplan Eurocircuit. 

Redenen/argumenten daarvoor worden in 

het conceptrapport niet genoemd. Niet in 

de tekst en niet in de verbeeldingen.  

(Aanvullende detail opmerkingen zijn terug 

te vinden in het bijlagenboek deel 5). 

In DEEL I, paragraaf 2.1 van de rapportage is 

de geografische afbakening omschreven. Zie 

voor verdere toelichting het antwoord 3. 

 1 (PLEC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Gesuggereerd wordt, ten onrechte, dat het 

combinatiescenario 5 tot stand is gekomen 

tijdens de twee digitale brainstormsessies. 

Uit e-mails blijkt dat op 12 augustus 2020, 

na slechts vier gesprekken met 

stakeholders, door de projectmanager al 

gesproken wordt over de vermeende 

wenselijkheid van een combinatiescenario. 

Des te opmerkelijker aangezien er op die 

datum met nog geen enkele 

vertegenwoordiging van omwonenden was 

gesproken. 

In de gesprekken met alle partijen is steeds 

aangegeven dat er naast de 4 scenario’s een 
combinatie scenario zou kunnen ontstaan als 

stakeholders dat gezamenlijk overeenkomen. 

Daarop is niet gestuurd door het projectteam. 



 1 (PLEC) 

 

21 De definitie behorende bij scenario 2 is 

onjuist. Bepalend voor het huidig legaal 

gebruik zijn de activiteiten welke 

toelaatbaar zijn op basis van de 

milieuvergunningen en het 

bestemmingsplan. Wat toegestaan is vanuit 

de milieuvergunning hoeft nog niet legaal te 

zijn volgens bestemmingsplan en 

omgekeerd.  In de definitie “de huidige 
feitelijke fysieke situatie en bijbehorend 

vergund gebruik” wordt voorbijgegaan aan 

bovenstaand onderscheid. De lezer wordt 

op het verkeerde been gezet. Met name 

wordt een onjuist beeld gegeven van de 

legale planologisch toegestane activiteiten. 

In hoeverre de definitie kan worden 

ontleend aan de juridische analyse van de 

landsadvocaat Pels Rijcken van 17 april 2020 

is niet duidelijk. Naar onze mening biedt de 

analyse geen aanknopingspunten voor de 

door u gehanteerde definitie. 

In het scenario is duidelijk aangegeven welk 

gebruik wel en niet legaal is. Gedurende het 

proces bleek wanneer de feitelijke legale 

situatie zou worden vastgelegd in een 

bestemmingsplan, er een bestemmingsplan 

zou ontstaan dat voor 3 van de 5 verenigingen 

onbruikbaar zou zijn. Dit is duidelijk in de 

definitie van het scenario aangegeven, en 

naar onze mening wordt er dan ook niemand 

op het verkeerde been gezet. 

 1 (PLEC) 

 

22 Gesteld wordt dat een uitbreiding van de 8 

uren niet wordt gedragen en ook niet nodig 

is volgens de twee gemotoriseerde 

verenigingen. Hoogst misleidend aangezien 

een openstelling van 8 uur in het scenario 5 

wordt gewijzigd naar 8 uur “netto” crosstijd, 
met een aanzienlijke toename in crossuren 

en daarmee in overlast, tot gevolg. Met 

geen woord rept u hierover. 

 

 

In scenario 5 is (net als in scenario 2) 

uitgegaan van de vigerende 

omgevingsvergunningen van respectievelijk 

het rallycross- en motocrosscircuit (uit 1993). 

Volgens deze vergunningen is een 

openstellingsduur van minder dan 8 uur per 

week toegestaan, met uitzondering van drie 

(wedstrijd)weekenden op jaarbasis. Deze 

grens van 8 uur sluit aan bij de wet- en 

regelgeving: in het Besluit omgevingsrecht 

(BOR), bijlage 1 (categorie 19) is o.a. vermeld: 

"...terreinen, geen openbare weg zijnde, die 

bestemd of ingericht zijn voor het in 

wedstrijdverband, ter voorbereiding op 

wedstrijden of voor recreatieve doeleinden 

rijden met gemotoriseerde voertuigen 

voorzien van verbrandingsmotoren, en die 

daartoe acht uren of meer opengesteld zijn". 

Het gaat dus om de openstellingsduur ten 

behoeve van het rijden op het circuit met 

verbrandingsmotoren; als de terreinen zijn 

opengesteld voor bijvoorbeeld 

onderhoudswerkzaamheden, vergaderingen 

of rijden met voertuigen zonder 

verbrandingsmotor, hoeven deze niet te 

worden meegeteld bij de openstellingsuren 

en de toets aan de 8-uurs grens.   
 1 (PLEC) 

 

23 Combinatiescenario 5 betekent in de 

praktijk, zoals ook blijkt uit de rapportages 

van Peutz, het ontstaan van een juridisch 

grote lawaaimaker, een gecombineerd 

autorally- en motorcrosscircuit, dat 

onbeperkte mogelijkheden kan bieden voor 

volledige openstelling. Een crosstijd van 8 

uur netto betekent vele weekdagen en vele 

weekenden waarin omwonenden 

geconfronteerd worden met lawaaisport, 

ofwel in de vorm van crossen voor 

trainingen en wedstrijden, ofwel in de vorm 

van (afgeleide) crossactiviteiten bij 

opleidingsdagen, demodagen, testdagen, 

etc. 

Combinatiescenario 5 gaat uit van activiteiten 

op de beide circuits die in overeenstemming 

zijn met de huidige vergunningen, in 

combinatie met het wettelijk toegestane 

gebruik op de overige inrichtingen, aangevuld 

met leisure-activiteiten. Voor elk van de 

circuits betekent dit een openstellingsduur 

van minder dan 8 uur per week voor rijden 

met voertuigen met verbrandingsmotoren, in 

combinatie met 3 weekenden met een 

ruimere openstellingsduur. Hierbij is er dus 

voor gekozen om geen "grote lawaaimaker" 

te laten ontstaan middels een geluidzone 

rond één van de (of beide) circuits. In dat 

geval is er namelijk geen enkele beperking 

aan de openstellingsduur van de circuits en 

zouden ze elke dag onbeperkt open kunnen 

zijn. 
 1 (PLEC) 

 

24 Door uit te gaan van 8 uur “netto” wordt 
het mogelijk dat nagenoeg alle weekenden 

per jaar, van vrijdag tot en met zondag, 

crossactiviteiten kunnen plaatsvinden door 

zowel de motorcross als de rallycross 

afzonderlijk, alsmede gelijktijdig. Een 

onacceptabele toename van overlast voor 

de vele omwonenden 

In aanvulling op het voorgaande antwoord 

(nr. 23), als wordt gekeken naar het door de 

circuits aangegeven gebruik (tabellen 4.1 en 

4.2 uit de Quickscan), dan komt dit voor de 

luidruchtige weekendwedstrijden neer op: 

NRV: 3 wedstrijdweekenden + 6 

(weekend)dagen NK-wedstrijden + 6 

(weekend)dagen Clubkampioenschappen 

MVV: 3 wedstrijdweekenden + 2 ééndaagse 

weekendwedstrijden (DMX, enduro) en een 

ééndaagse jeugdwedstrijd. In totaal dus 6 

weekenden met op beide dagen wedstrijden 



en nog eens 15 weekenden met een 

ééndaagse wedstrijd, dus nog 31 weekenden 

zonder wedstrijden. De ééndaagse 

wedstrijden zouden evt. kunnen worden 

gecombineerd, zodat er meer "stille 

weekenden" overblijven. Hierover kunnen 

tussen diverse belanghebbenden afspraken 

worden gemaakt bij de uitwerking van het 

bestemmingsplan en de te verlenen 

vergunningen. 
 1 (PLEC) 

 

25 De motorcross wenst 8 weekenden extra 

voor wedstrijden met 4x4-terreinwagens en 

testdagen voor Dakar-vrachtwagens. Dit 

houdt tevens in dat het motorcrosscircuit 

een forse uitbreiding ondergaat doordat er 

voortaan ook met andere typen voertuigen, 

zoals Dakar-vrachtwagens en andersoortige 

typen wagens over de motorcrossbaan mag 

worden gereden. De huidige vigerende 

milieuvergunning staat dat niet toe 

Aangesloten is op het juridisch document van 

Pels Rijcken zoals ook opgenomen in DEEL V 

van de rapportage. Hierin is vermeld dat de 

commerciële activiteiten (zoals off-road 

cursussen) weliswaar niet zijn vergund, maar 

dat deze activiteiten zouden kunnen worden 

toegestaan indien in overeenstemming met 

de vergunning wordt gehandeld. Overigens 

geldt dat indien er een dergelijke dag wordt 

georganiseerd, er dan in deze week nog 

steeds dient te worden voldaan aan het "8-

uurs criterium". M.a.w. in de praktijk zullen in 

deze week geen motocrosstrainingen kunnen 

plaatsvinden, die gepaard gaan met (veel) 

meer geluid. 
 1 (PLEC) 

 

26 Uit de Quickscan scenario’s 
bestemmingsplan Eurocircuit van Peutz (zie 

bijlagenboek) blijkt op pagina 14 dat alleen 

al de rallycrossvereniging (die met name in 

de weekenden activiteiten uitvoeren) zo’n 
50 dagen per jaar wil crossen. Toegestaan is 

dan dat dit in de weekenden kan 

plaatsvinden van vrijdag tot en met zondag. 

Omwonenden worden dan op die 

weekenddagen gedurende grote delen van 

de dagen met overlast geconfronteerd. 

Zie het antwoord van punt 24. 
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27 Daarnaast wordt door Peutz gesteld, 

hetgeen overgenomen is door het 

projectteam, dat het mogelijk zou zijn om 

op basis van het 12-dagen-criterium hogere 

maximale grenswaarden voor geluid te 

mogen hanteren ten behoeve van 

motorcrosswedstrijden en incidentele 

andere luidruchtige evenementen. Reden 

hiervoor is om te kunnen vermijden dat er 

een, onacceptabele, geluidszone voor het 

motocrosscircuit moet worden vastgesteld 

die tot ver over de woonwijk Lage Heide 

reikt. Gedurende 8 keer per jaar kunnen dan 

door de motorcross gewenste wedstrijden 

plaatsvinden met geluidsniveaus van 70 

dB(A) of hoger. Daarnaast zou er dan ruimte 

zijn voor nog 4 andere luidruchtige 

evenementen. 

In de quickscan van Peutz (cursief op pagina's 

9 en 10) is aangegeven dat bij het aanhouden 

van het "8 uur per week" criterium voor beide 

circuits (scenario's 2 en 5), ervoor zou kunnen 

worden gekozen om geen geluidzone meer 

vast te stellen. Dit maakt het qua 

bestemmingsplanprocedure eenvoudiger. Bij 

een openstellingsduur van meer dan 8 uur per 

week (scenario 4) moet er voor het 

rallycrosscircuit wel een geluidzone worden 

vastgesteld. Een geluidzone rond het 

motocrosscircuit zou pas noodzakelijk zijn als 

er meer dan 8 uur per week wordt gecrossed 

(of meer dan 3 wedstrijdweekenden per jaar 

worden georganiseerd). Dit is bij geen van de 

onderzochte scenario's het geval. Als er geen 

sprake meer is van "grote lawaaimakers", dus 

geen geluidzone hoeft te worden vastgesteld, 

dan worden de circuits beoordeeld zoals alle 

reguliere milieuvergunningsplichtige 

bedrijven. Zoals op pagina 11 van de 

Quickscan is vermeld kan hierbij een beroep 

worden gedaan op de 12-dagen regeling, voor 

incidentele bedrijfssituaties (wedstrijden). 
 1 (PLEC) 

 

28 Concluderend kan gesteld worden dat er, 

zowel een autorally- als een 

motorcrosscircuit ontstaan die juridisch 

kunnen worden aangemerkt als grote 

lawaaimakers, gepaard gaande met een 

onacceptabele verdere aantasting van het 

woon- en leefklimaat van de direct 

aangrenzende rustige (landelijke) 

woonomgeving. 

Zie voorgaande antwoorden; alleen in 

scenario 4 (crossen maximaal faciliteren) is er 

sprake van een grote lawaaimaker in de vorm 

van het rallycrosscircuit, met bijbehorende 

zoneringsopgave. Het aanwezig zijn van een 

geluidzone op de plankaart geeft overigens 

niet alleen beperkingen aan voor het 

gezoneerde circuit (de meest luidruchtige 

wedstrijden mogen de zonegrens niet 

overschrijden) maar ook voor woningbouw 

(nieuwe woningen binnen de zone zijn niet 

zonder meer mogelijk). 
 1 (PLEC) 

 

29 Over adequate handhaving wordt niets 

gezegd. Er lijkt ook geen handhaving 

mogelijk indien het criterium is “motor/auto 
is aan voor crossen, motor/auto is weer 

uit”. Niet te bepalen en of te controleren 

Het opnemen van en het voorzien in 

duidelijke handhaafbare regels geldt ten 

aanzien van elk uit te werken scenario en 

staat of valt met de op te stellen regels en 

voorwaarden zoals die neergelegd moeten 

worden in het nog uit te werken 



valt wanneer de inrichtingen zijn opgesteld 

voor crossactiviteiten en wanneer niet. 

bestemmingsplan en waar nodig in de te 

verlenen vergunning(en). In de meest ideale 

situatie wordt het opstellen van de 

betreffende regels en voorwaarden in 

samenspraak gedaan met de diverse 

geïnteresseerde belanghebbenden.  

 1 (PLEC) 30 De plannen betekenen een vernietiging van 

meer dan 13 ha bestaande natuur 

behorende tot het Natuur Netwerk Brabant. 

Het Natuurnetwerk Brabant is onderdeel 

van het Natuurnetwerk Nederland. Het is 

een netwerk van deels bestaande en deels 

nieuwe natuurgebieden die door 

ecologische verbindingszones met elkaar 

verbonden zijn. De bescherming vindt plaats 

via de ruimtelijke vastlegging van de 

grenzen van het Natuur Netwerk Brabant in 

de Interim Omgevingsverordening. In de 

Interim Omgevingsverordening is 

voorgeschreven dat een bestemmingsplan 

gericht moet zijn op bescherming en 

ontwikkeling van de natuur. In de 

conceptrapportage wordt niet expliciet 

gewezen op de juridische 

(on)mogelijkheden daarvan. Er wordt heel 

gemakkelijk aan voorbij gegaan. 

Zie reactie op punt 5. 

 1 (PLEC) 31 Het combinatiescenario 5 gaat lijnrecht in 

tegen het Landschapsontwikkelingsplan 

LOP. In paragraaf 12.1 staat letterlijk: 

‘Valkenswaard beschouwt haar natuur als 
het goud van de gemeente. In haar 

toekomstvisie 2030 heeft behoud en 

versterking van groen daarom een 

belangrijke plek gekregen’. 
 

Bij de uitwerking van de scenario’s is rekening 

gehouden met het LOP, hiertoe is ook een 

ambtelijk vakspecialist betrokken. Daarnaast 

is ook advies ingewonnen bij de Brabantse 

Milieu Federatie. Bij scenario 5 is er sprake 

van behoud en versterking van groen.  

 1 (PLEC) 32 We verwijzen verder naar bijlage 12 van het 

Bijlagenboek met het niet mis te verstane 

advies van de provincie Noord-Brabant. 

De provincie Noord-Brabant is tijdens het 

proces betrokken geweest én heeft de 

scenario’s beoordeeld. Deze beoordeling is 

toegevoegd in het bijlagenboek DEEL V. In de 

conclusie is te lezen dat sprake is van 

meerwaarde creatie bij scenario 5. 

 

 1 (PLEC) 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het onderzoek geeft slechts op QuickScan-

niveaus de juridische risico’s weer. Wij 
stellen daarom grote vraagtekens bij de 

juridische haalbaarheid van de gewenste 

scenario’s. We beperken ons slechts tot het 
vermelden van enkele belangrijke juridische 

risico’s: - Opmerkelijk is dat niet wordt 

gemeld dat uitbreiding naar het 8-uur-

netto-criterium waarschijnlijk bij een 

juridische procedure voor de rechter geen 

stand zal houden; 

Er is met stakeholders samengewerkt aan een 

nieuw kader dat als basis dient voor een 

nieuw bestemmingsplan. Met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid zijn de 

scenario's juridisch haalbaar. De wens van 8 

uur netto gebruik, ten behoeve van de banen 

van de gemotoriseerde sporten, is 

uitgesproken door stakeholders tijdens de 

gezamenlijke bijeenkomsten. Op dit moment 

werken we aan een nieuw kader, waarbij de 

nadere uitwerking van de eventuele 

mogelijkheden volgt in de 

bestemmingsplanprocedure en de eventuele 

bijbehorende vergunningen. 

 

 1 (PLEC) 34 Een rustige aanvaardbare woon-en 

leefomgeving voor omwonenden wordt niet 

gewaarborgd, planologisch vindt een 

aanzienlijke uitbreiding van twee 

crossinrichtingen plaats; 

Voor ieder scenario geldt dat er sprake moet 

zijn van een goede ruimtelijke ordening, 

waaronder een aanvaardbaar woon- en 

leefklimaat. 

 1 (PLEC) 35 

 

In de Interim Omgevingsverordening 

Brabant is voorgeschreven dat een 

bestemmingsplan gericht moet zijn op 

bescherming en ontwikkeling van de natuur. 

De plannen behelzen de vernietiging van 

meer dan 13 ha Natuur Netwerk Brabant; 

Zie reactie op punt 5. 

 1 (PLEC) 36 Geluidseffecten, inclusief cumulatieve 

geluidseffecten, zijn niet en of onvoldoende 

onderzocht. 

Peutz heeft op quickscan niveau de effecten 

van geluid beoordeeld. De resultaten hiervan 

zijn bij de scenario’s in deel 4 omschreven. In 
deel 5 (bijlagenboek) is de volledige 

rapportage van Peutz bijgevoegd. 



 1 (PLEC) 37 De stikstofeffecten zijn minimaal 

weergegeven en worden schromelijk 

onderschat. Zo worden onder andere de 

stikstofeffecten ten gevolge van de 

incidentele evenementen (o.a. 

Amerikanenmeeting met ca. 200 

vervuilende en stikstofemissie 

veroorzakende oldtimers) niet 

meegerekend. Datzelfde geldt voor 

cumulatie van stikstof veroorzakende 

projecten zoals de aanleg en ingebruikname 

van de Nieuwe Verbinding, vele 

verkeersbewegingen van bezoekers en 

deelnemers, van opbouw- en afbraak voor 

evenementen, etc., etc. 

In de quickscan is zo goed als mogelijk (maar 

wel op hoofdlijnen) de NOx-emissie 

geïnventariseerd van alle activiteiten op de 

circuits en het verkeer op de openbare wegen 

(deelnemers, bezoekers) dat samenhangt met 

deze activiteiten. Cumulatie met andere 

projecten in de omgeving behoeft hierbij niet 

te worden beschouwd. De NOx-emissie ten 

gevolge van bijvoorbeeld opbouw en afbraak 

voor evenementen op de circuits is naar 

verwachting niet relevant, maar kan in 

(gedetailleerder) vervolgonderzoek t.b.v. het 

bestemmingsplan apart worden 

meegenomen. Dit geldt ook voor specifieke 

evenementen (zoals met de genoemde 

oldtimers) op de circuits. 

 

 1 (PLEC) 38 Illustratief is onderstaand citaat op pagina 

138 van de conceptrapportage betreffende 

de verkeerskundige effecten: “Er is geen 
onderzoek gedaan naar verkeerseffecten 

(parkeerbehoefte en aantal 

verkeersbewegingen) van de huidige 

situatie. Hierdoor weten we niet wat het 

salderingseffect is. Voor de huidige functies 

zijn ook geen kencijfers beschikbaar.” 

In de rapportage zijn op basis van 9 

beoordelingscriteria de effecten van de vijf 

scenario’s op quickscan niveau in beeld 

gebracht (DEEL IV van de rapportage). Het 

criterium verkeerskundige effecten is een van 

deze negen criteria. In overleg met een 

verkeerskundig expert is in hoofdstuk 18.9 in 

beeld gebracht wat deze effecten zijn en 

welke aanpassingen nodig zijn. Met een 

onderzoek naar de huidige verkeerseffecten is 

het mogelijk om voorgenomen maatregelen 

naar beneden bij te stellen (salderen) omdat 

je gebruik maakt van de achtergebleven 

restcapaciteit. Deze details zijn belangrijk 

voor de uitwerking van een van de scenario’s 
maar niet noodzakelijk voor de afweging van 

de verschillende scenario’s. Deze analyse 

biedt voor wat betreft dit criterium voldoende 

inzicht voor de fase waarin het project zich 

bevindt. Na de scenariokeuze door de 

gemeenteraad worden ontsluiting voor 

verkeer en parkeren uiteraard nader 

onderzocht en uitgewerkt.  

 1 (PLEC) 39 Gesuggereerd wordt, op basis van 

ontoereikend onderzoek, dat er, per saldo, 

geen negatieve stikstofeffecten optreden op 

de in de directe nabijheid liggende 

Natura2000-gebieden.   

Peutz heeft op quickscan niveau het effecten 

van stikstof beoordeeld. De resultaten zijn bij 

de scenario’s in deel 4 omschreven. In DEEL V 

(bijlagenboek) is de volledige rapportage van 

Peutz bijgevoegd. 

 1 (PLEC) 40 Tijdens de overhandiging van de petities aan 

college en gemeenteraad in 2017 en 2018 

kwam ter sprake de mogelijkheid van het 

indienen van planschadeclaims door 

omwonenden vanwege de te verwachten 

waardedaling van woningen. Door u wordt 

verzuimd te wijzen op de vele juridische en 

financiële gevolgen die zullen ontstaan ten 

gevolge van bezwaren hoogte WOZ-waarde 

en planschadeclaims na vaststelling van het 

bestemmingsplan. 

 

Er is op quickscan niveau onderzoek gedaan 

naar de kostenconsequenties, zie hiervoor het 

DEEL IV beoordeling. In de kosten van het 

bestemmingsplan is ook rekening gehouden 

met genoemde kosten. 

 1 (PLEC) 41 Zoals in bovenstaande reeds aangegeven is 

de verwachting dat het bestemmingsplan en 

de daaropvolgende milieuvergunningen 

onderwerp zullen vormen van, opnieuw, 

eindeloze juridische procedures. 

Dat klopt, dit is door ons ook meegenomen in 

de beoordeling en hiervan is waarschijnlijk 

sprake bij elk scenario bij het een wellicht 

meer dan bij het andere zoals te zien is in de 

beoordeling. In de ideale situatie gaan bij elk 

scenario belanghebbenden met elkaar het 

gesprek aan om tot consensus te komen.  

 

 1 (PLEC) 42 Wij kunnen aan de hand van bovenstaande 

niet anders concluderen dan dat er sprake is 

van een niet-transparant, partijdig, op 

“resultaat gestuurd” schijn democratisch 
participatieproces waarbij overwegingen en 

conclusies vooral NIET zijn beïnvloed door 

de stakeholders, de (direct) 

belanghebbende omwonenden. Die 

belangen zijn volledig genegeerd en worden 

door u verkwanseld. Ondanks dat de 

Het gevolgde proces is uitgebreid beschreven 

in DEEL II van de rapportage. Er wordt gesteld 

dat de belangen van rallycross en 

motocrossvereniging door ons onevenredig 

veel zwaarder worden meegewogen. Wij 

delen uw mening volstrekt niet en nemen uw 

veronderstelling ter kennisgeving aan. 



verdere ontwikkeling van herriesporten 

haaks staat op het groene profiel dat de 

gemeente Valkenswaard wil uitstralen 

worden de belangen van de 

motorcrossvereniging en de 

rallysportvereniging, naar onze stellige 

overtuiging, door u onevenredig veel en 

veel zwaarder meegewogen.   

 1 (PLEC) 43 Naar onze mening doet u eveneens totaal 

geen recht aan de nationale en 

internationale bewustwording van oorzaken 

en gevolgen van de klimaatverandering en 

inspanningen om de nadelige gevolgen 

hiervan te beperken. 

De gemeente Valkenswaard neemt de 

klimaatverandering zeer serieus. Dat is ook de 

reden dat de omgevingseffecten zijn 

beoordeeld door een gerenommeerd 

adviesbureau. 

 1 (PLEC) 44 De gemeenteraad zal tijdens de 

besluitvormingsprocedure nader en 

uitgebreider door ons worden 

geïnformeerd, met daarbij toegevoegd 

relevante e-mailberichten. Een kopie zal 

tevens worden verstuurd aan de provincie 

Noord-Brabant. Het zal duidelijk zijn dat te 

zijner tijd gebruik zal worden gemaakt van 

onze ter beschikking staande democratische 

rechten en dat vele juridische procedures, 

planschadeclaims en WOZ-

bezwaarprocedures te verwachten zijn. 

Het staat eenieder vrij om de gemeenteraad 

te voorzien van extra informatie. Wij stellen 

dit zeker op prijs. De gemeenteraad kan deze 

extra informatie gebruiken voor haar 

meningsvorming om te komen tot een 

weloverwogen besluit. 

 1 (PLEC) 45 Tot slot maken wij u er nogmaals op attent 

dat, zoals u weet, het Platform vele 

honderden direct omwonende 

belanghebbenden van het  Eurocircuit 

vertegenwoordigt. De aangesloten 

groeperingen zijn: Bewonersoverleg Lage 

Heide (Eurocircuit aan Banden), 

omwonenden Victoriedijk e.o., Inwoners 

Dommelen-Zuid (bewoners 

Westerhovenseweg), Comité Mgr. 

Smetsstraat, Eco Tuinderij de Weitens,  

Vereniging Groen en Heem e.o. De bij de 

aangesloten groeperingen behorende 

omwonenden hebben door middel van 

handtekeningen (NAW- gegevens) mandaat 

verleend. 

De deelnemers aan het PLEC zijn ons bekend, 

de gemeenteraad is hier ook van op de 

hoogte door de ontvangen brief. De 

standpunten van de verschillende 

groeperingen, later verenigd in het PLEC, zijn 

opgenomen in de verslagen van de eerste 

gespreksronde. 

01-05-

2021 

08:26 

uur 

2 (5741RD Beek en Donk) 1 Het eurocircuit is uniek en daarmee 

belangrijk voor het onderscheidend 

vermogen van Valkenswaard in de regio. Ik 

vind dan ook dat het moet blijven. 

 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

01-05-

2021 

14:38 

uur 

3 (5622JX Eindhoven) 

 

1 Ja moet blijven optie 5 minimaal. Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

01-05-

2021 

17:10 

uur 

4 (5554TK Valkenswaard) 1 Een goede verbetering voor het terrein. Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

01-05-

2021 

21:48 

uur 

5 (5492EB Sint-Oedenrode) 

 

1 Al vanaf mijn jeugd (ik ben nu 43) volg ik de 

motorsport en dan voornamelijk de 

motorcross en de endurosport. Vele jaren 

ben ik bij de wereldkampioenschappen 

wezen kijken en in Valkenswaard was alles 

tot in de puntjes geregeld. De bestuursleden 

sprak ik vaak met Enduro wedstrijden en het 

enthousiasme waarmee deze mensen hun 

werk deden was prachtig om te zien. 

Het Eurocircuit staat in de motorsport zeer 

hoog aangeschreven en het zou eeuwige 

zonde zijn als het voor de motorsport 

gesloten zou worden.  

Ik hoop van ganser harte dat 

het Eurocircuit onder andere zal blijven 

bestaan voor de motorsport. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



01-05-

2021 

23:49 

uur 

6 (3560BE) (?) 1 Kan beter Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

02-05-

2021 

10:24 

uur 

7 (5388VP Nistelrode) 1 Ik kom met mn 55 jaar al vanaf mijn jeugd 

naar valkenswaardse motorcross. Een 

blamage voor de gemeenteraad om zo een 

mooie accomodatie weg te doen voor een 

paar tegenstanders. Ik bid voor onze mooie 

hobby. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

02-05-

2021 

10:50 

uur 

8 (5623MD Eindhoven) 1 Motorcross op het eurocircuit moet blijven 

is een begrip in de motorcross al een 

decennialang ligt die baan er al waarom 

nu opeens moet het weg. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

02-05-

2021 

11:48 

uur 

 

9 (5552KC Valkenswaard) 1 Valkenswaard is groot geworden door 

het Eurocircuit. In de toekomst moet dat 

gewoon verder kunnen ook omdat het niet 

wekelijks is dus is het geen grote overlast 

voor de mensen. De mensen die er wonen 

of zijn gaan wonen wisten dat er een circuit 

lag/ ligt. En het is een goede omzet voor 

Valkenswaard. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

02-05-

2021 

14:23 

uur 

 

10 (5554RE Valkenswaard) 1 Het rapport klopt van geen kanten er wordt 

te veel van de antwoorden bij de mensen in 

de mond gelegt dit rapport is te eenzijdig en 

deugd niet. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Er is sprake van een 

objectieve en onafhankelijke rapportage en 

het staat iedereen vrij daar iets van te vinden. 

02-05-

2021 

18:45 

uur 

 

11 (5551AV Valkenswaard) 1 Het eurocircuitgebied gebruiken als 

recreatieve plek is wenselijk denk ik. Met 

een goede uitwerking van dit geheel, 

rekening houdend met 

geluidsregels/afspraken en andere 

wettelijke zaken lijkt me dit kunnen. De 

omgeving heeft al veel wegen/woonwijken 

ed dus een recreatief/natuurgebied mag 

zeker wel. Kan prima in omgeving van de 

Kempervennen lijkt me. Brengt het toerisme 

ook nog wat voor de portemonnee voor 

Valkenswaard. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

03-05-

2021 

11:24 

uur 

 

12 (5551AW Valkenswaard) 1 Het eurocircuit moet blijven zoals het altijd 

is geweest, en terug de gelegenheid krijgen 

om vol terug in te kunnen 

zetten op wekelijks evenementen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

03-05-

2021 

19:15 

uur 

 

13 (5551SW Valkenswaard) 1 Legalisering in de huidige vorm, lijkt me 

vanzelfsprekend een van de laatste dingen 

die Valkenswaard nog heeft... anders gelijk 

hele gemeente gelijk opdoeken en 

buitenwijk van Eindhoven worden... 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

03-05-

2021 

19:58 

uur 

 

14 (5595AB Leende) 1 Eenvaste motorcrosstrainig per week 

behoud van mxgp jaarlijks. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

03-05-

2021 

20:22 

uur 

 

15 (5595AB Leende) 1 Jaarlijkse terugkeer mxgp. Een keer per 

week trainen voor motocross. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

03-05-

2021 

20:31 

uur 

 

16 (5555KD Valkenswaard) 1 Jaarlijkse terugkeer MXGP. Wekelijkse 

motocross trainingen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

04-05-

2021 

00:11 

uur 

 

17 (6024BA Budel-Dorplein) 1 Eurocircuit moet openblijven voor de jeugd. 

Is voor vele kinderen een mooie baan om te 

trainen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



05-05-

2021 

12:18 

uur 

 

18 (5551TZ Valkenswaard) 1 Laat het circuit zoals het is, het hoort in zijn 

huidige vorm bij Valkenswaard. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

05-05-

2021 

13:11 

uur 

 

19 (5551TW Valkenswaard) 1 Ik vind het verschrikkelijk als dit stukje 

historie moet verdwijnen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

05-05-

2021 

20:12 

uur 

 

20 (5556XT Valkenswaard) 1 Ik vind dat het circuit op een of andere wijze 

gehandhaafd moet blijven. De leisurezone 

waarbij het gebied aan de markt wordt 

overgelaten, lijkt mij niet gewenst. Wat 

wordt het over een aantal jaren? De 

mogelijkheid om evenementen te kunnen 

organiseren spreken me wel aan. Maar 

voorkom dat dit te commercieel wordt en 

dus te duur. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

06-05-

2021 

09:27 

uur 

 

21 (3910BE) België 1 Heeft een mooie vormgeving. Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

06-05-

2021 

17:18 

uur 

22 (5555CG Valkenswaard) 1 Snel open als uw woorden sport is 

belangrijk ook gelden voor wielrennen, 

fietscross en motorsport of is alleen voetbal 

belangrijk. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

08-05-

2021 

17:28 

uur 

23 (5551DN Valkenswaard) 1 Ik vind dat er zoveel mogelijk natuur nodig 

is. Daarnaast zijn herriesporten niet meer 

van deze tijd. In het kader van het 

klimaatprobleem is het strikt noodzakelijk 

alle verplaatsingen met niet-elektrische 

motoren zoveel mogelijk te voorkomen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

09-05-

2021 

12:25 

uur 

24 (5555CA Valkenswaard) 1 * Laat het circuit bestaan! * Ik heb zelf in 

dommelen vlak naast het circuit tegen de 

Dommelsch brouwerij gewoond en heb 

nooit overlast van het circuit gehad! Laat 

het circuit gewoon voor wat het is! Het 

bestaat al zo lang dat iedere omwonende en 

nieuw wonende inmiddels weet dat het er is 

en er zelf voor kiest om er te gaan wonen! 

Heel valkenswaard profiteert van een 

evenement. Het centrum wordt hierdoor 

bezocht en de horeca krijgt er omzet van. 

Niet alleen de horeca als we het goed 

aanpakken. Maar als er 

bezienswaardigheden zijn in omstreken dan 

wordt het nog ooit wat met Valkenswaard. 

Ik ben bereid om te helpen en bied hierbij 

mijn hulp aan waar mogelijk. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

09-05-

2021 

14:27 

uur 

25 (5551XP Valkenswaard) 1 Weer zo'n lijvig rapport dat door weinig 

mensen gelezen zal worden. Waarom is dit 

niet in een paar bladzijden voor iedere 

burger concreet te maken? Dommelen krijgt 

met de komst van de Westparallel al meer 

dan genoeg lawaai en stikstof over zich 

heen. Hier hoeft het Eurocircuit ook niet 

nog een deel aan toe te voegen. Geef dit 

hele gebied dus terug aan de natuur! Voor 

de toekomst van ons al lang niet meer zo'n 

mooi dorp en haar bewoners. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Om een dergelijk, 

omvangrijk en complex dossier goed in beeld 

te brengen is een rapport met deze omvang 

noodzakelijk gebleken. Hierdoor kan de raad 

een weloverwogen besluit nemen over de 

toekomst van het Eurocircuitterrein. 

 

09-05-

2021 

20:02 

uur 

26 (5551TJ Valkenswaard) 1 Ik raad de gemeente aan om ook goed naar 

de bijlage conceptrapport te kijken. Ik heb 

zelf deelgenomen aan de 2 

onlinebijeenkomsten in januari. Van het 

conceptrapport krijg ik sterk het idee dat 

scenario 3 en 5 sterk de voorkeur krijgen. 

Het zijn inderdaad een soort van 

droomscenario's waarbij allerlei nieuwe 

zaken en activiteiten betrokken worden 

waarvan ik het zeer knap vindt (en dus ook 

erg twijfel aan de betrouwbaarheid)  

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. In de concept rapportage 

is geen voorkeur uitgesproken voor een 

scenario. Ten behoeve van het advies van 

Peutz is voorafgaande een indicatieve 

voorstelling gemaakt van scenario 5, daarbij 

zijn elementen verwerkt zoals opgehaald uit 

de gezamenlijke bijeenkomsten op 13 en 20 

februari. Peutz is gespecialiseerd in o.a. de 

doorrekening van omgevingseffecten. Zie ook 

conceptrapportage pagina 96 t/m 99. 

 



hoe bureau Deutz hieraan concrete getallen 

aan kan geven. Tijdens de twee 

onlinebijeenkomsten kreeg ik sterk de 

indruk dat de huidige gebruikers van het 

terrein dik tevreden zouden zijn als scenario 

2 (huidig gebruik legaal maken) goed wordt 

uitgevoerd. Er is toen ook duidelijk naar 

voren gekomen dat bij scenario 2 er alles 

aangedaan moet worden om de 

geluidsoverlast te verminderen zowel 

technisch als het aanpassen van het terrein 

en maximaal inzetten op elektrische 

motoren. Waar ik voor wil waarschuwen is 

dat de gemeente zich niet lekker moet laten 

maken voor allerlei wilde plannen die er op 

die locatie ook zouden kunnen worden 

uitgevoerd want voor je het weet hebben 

we er weer een heleboel andere problemen 

bij. 

10-05-

2021 

09:56 

uur 

27 (5554AM Valkenswaard) 1 Het Eurocircuit moet gewoon blijven zoals 

het is. Als mensen er last van hebben, 

moeten ze ergens anders gaan wonen. Ik 

kies voor het scenario huidig feitelijk 

gebruik legaliseren. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

10-05-

2021 

16:33 

uur 

28 (7443TT Nijverdal) 1 Het gedeelte van het Eurocircuit dat in de 

gemeente Bergeijk ligt ontbreekt op de 

kaarten en de gemeente Bergeijk en Centre 

Parcks ontbreken als stakeholders. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Het klopt dat een klein 

gedeelte van het plangebied in de gemeente 

Bergeijk ligt. Zowel de gemeente Bergeijk als 

Center Parcs zijn beiden stakeholders in het 

traject. Zie hiervoor paragraaf 4.2 blz. 24 van 

de conceptrapportage. 

12-05-

2021 

20:43 

uur 

29 (5644BV Eindhoven) 

 

TWC De Kempen 

1 Complimenten aan de opstellers van deze 

rapportage. De rapportage is erg uitgebreid 

met alle toelichting, die heel nuttig is. 

Volledigheid en in het bijzonder 

uitgebreidheid vallen positief op. Voor een 

leek zijn sommige bijlagen moeilijk te 

beoordelen. Wij hopen dat de beslissende 

instanties zoals o.a. de leden van de 

gemeenteraad zich ook uitvoerig hebben 

verdiept in de voor ons al vereniging zo 

belangrijke materie. Wij kijken dan ook uit 

naar een samenkomst met de 

vertegenwoordigers van de gemeentelijke 

overheid en stakeholders, om ons 

standpunt inhoudelijk verder te kunnen 

toelichten. Het vervolg van het proces  

“Omgeving Eurocircuit” zal ongetwijfeld nog 

enige tijd vergen. Het niet willen 

meewerken van belanghebbenden zoals 

PLEX of Groen en Heem zal, zo vrezen wij, 

vertragend gaan werken in de zo 

noodzakelijke voortgang van het proces. Wij 

hebben grote zorgen om de 

medegebruikers van het Eurocircuit zoals 

Rallycross en MTV. Verdere vertraging kan 

voor hen een ramp worden. Het kan en mag 

niet de bedoeling zijn dat het niet 

meewerken van genoemde 

belanghebbenden, PLEX of Groen en Heem, 

de uitstekende en prettige samenwerking 

van de op het Eurocircuit gevestigde 

verenigingen zal ontkrachten. Voor ons is 

het dan ook onbegrijpelijk dat Groen en 

Heem en Plec geen deel uit willen maken 

van de beoogde samenwerking van alle 

belanghebbenden. Het democratische 

proces dat aan de visie-ontwikkeling van het 

Eurocircuit ten grondslag ligt, wordt door 

deze partijen ernstig ondermijnd. Het niet 

willen of kunnen geven van de reden 

waarom deze partijen geen goedkeuring 

willen verlenen aan bijvoorbeeld het 

gespreksverslag zoals genoemd op pagina 

21 van de rapportage getuigt onzes inziens 

van een weinig coöperatieve instelling c.q. 

houding om samen met alle partijen te 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



komen tot een voor Valkenswaard en zijn 

inwoners waardevol Eurocircuit. Om het 

eenmaal ingenomen standpunt dat men 

tegenstander is van de herriesport en/of 

daarvoor geen draagvlak onder deze lieden 

heeft gekregen, zou toch niet de 

argumentatie mogen zijn om buitengewoon 

rigide niet aan gesprekken of gezamenlijke 

bijeenkomsten deel te nemen. De 

maatschappelijke, sociale en sportieve 

meerwaarde van een zich ontwikkelend 

Eurocircuit wordt daardoor ontkend. Groen 

en Heem en de vertegenwoordigers van 

Plec plaatsen zichzelf daarmee buiten het 

speelveld om samen met de verenigingen 

op het Eurocircuit tot een toekomst 

bestendig nieuw bestemmingsplan voor het 

Eurocircuit te komen. Helaas geven deze 

partijen bij herhaling niet thuis en wensen 

niet met andere partijen in gesprek te gaan. 

Zoals in de “Conceptrapportage Toekomst 
Eurocircuit” terecht wordt erkend, is het 

Eurocircuit meer dan alleen een terrein voor 

herriesport. In het plangebied vinden óók 

verenigingsactiviteiten van TWC de Kempen, 

BMX Lion d’Or, de Politiehondenvereniging 

de Verdediger en de schutterij van het 

Martinus Gilde plaats. Grote evenementen 

van nationale en internationale omvang en 

allure; denk aan de NK’s wielrennen 
(cyclocross en BMX) en een WK BMX. In dit 

kader missen wij dan ook de inbreng die de 

overkoepelende sportbonden en of het 

NOC*NSF hadden kunnen geven over de 

waarde en de kansen die er voor zo’n uniek 
complex als het Eurocircuit in de komende 

jaren zijn. 

Van de in de conceptrapportage genoemde 

scenario’s genieten er een tweetal om 
meerdere redenen onze voorkeur. Vanuit 

TWC de Kempen genieten scenario 2 

“Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in 

nieuw bestemmingsplan” en scenario 5 “Het 
combinatiescenario” nadrukkelijk de 

voorkeur. Wij hebben ons hierin laten 

leiden door de op de pagina’s 106 t/m 138 

door de opstellers van de rapportage 

genoemde beoordeling van de diverse 

scenario’s. Indien daarop prijs wordt 
gesteld, willen wij onze motivatie en 

gemaakte afweging graag nader duiden. 

11-05-

2021 

21:29 

uur 

30 (5571AA Bergeijk) 1 Namens MSV/MVV reageer ik, dat het 

rapport zeer uitgebreid en duidelijk is. Je 

kunt zien dat er erg veel energie inzit. Wij 

als MVV hebben al duidelijk gemaakt dat wij 

graag op voet als voor Maart 2020 verder 

zouden willen. Met zeker het duurzame 

naar een hoger plan tillen. Bij scenario 5 

moet er goed opgelet worden dan er geen 

mogelijk komt voor illegaal gebruik van het 

motorcircuit. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

11-05-

2021 

22:11 

uur 

31 (5551AJ Valkenswaard) 1 Eurocircuitaanbanden.nl moet blijven. Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

11-05-

2021 

22:35 

uur 

32 (5551AB Valkenswaard) 

 

Lion D’or 

1 Kader: Geen op of aanmerkingen Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

 32 (5551AB Valkenswaard) 

 

Lion D’or 

2 Deel 2 Proces 

 

Deel 2 Proces/ Hoodstuk 2 gespreksrondes:  

Niks op aan te merken en waren prettige, 

constructieve ontmoetingen met gemeente. 

 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



Deel 2 Proces/ Hoodfdstuk 5 gezamenlijke 

bijeenkomsten: Niks op aan te merken en 

waren prettige, constructieve ontmoetingen 

met gemeente en andere betrokkenen. 

Wat ons als vereniging wel zorgen baart is 

dat de tegenstanders van het Eurocircuit 

een democratisch proces verhinderen. De 

gemeente heeft alles in het werk gesteld om 

iedereen aan tafel te krijgen. Vervolgens 

wordt er ook in media vermeld dat niet alle 

partijen aan tafel hebben gezeten. Onze 

stelling is dat als je niet mee wilt praten 

over de toekomst, stop dan ook met zeuren. 

Wij als Fietsvereniging (en volgens ons de 

Gemeente) willen graag vooruit en dat 

gevoel krijgen wij totaal niet bij het 

zogenaamde PLEC. 

 

Deel 2 Proces/ Hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10 & 11: 

Geen aan of opmerkingen. 

 

 32 (5551AB Valkenswaard) 

 

Lion D’or 

3 Deel 3 Scenario’s 

 

Scenario omvormen naar Natuur: voor ons 

als vereniging is dit geen scenario geen 

optie, of gemeente dient in een alternatieve 

locatie te voorzien (zoals in 1996 bij de 

verhuizing van de Hazelaar naar de Mgr. 

Smets straat.) 

 

Scenario Huidig gebruik legaliseren: Gezien 

dit scenario en de ligging van FCC lion d’or 
in het gebied is er volgens ons niks mis met 

onze huidige locatie qua 

bestemmingsplannen (witte zone). We 

vragen ons dan ook af FCC Lion d’Or wel 
meegenomen moet worden in dit scenario/ 

nieuw bestemmingsplan? Huidige ligging is 

immers niet onderhevig aan enig 

bestemmingsplan. Met het huidig gebruik 

legaliseren kunnen wij als vereniging onze 

activiteiten doorzetten 

 

Scenario Terrein omvormen tot 

Leisurezone: Wij als vereniging staan pal 

achter de conclusie van de stakeholder 

bijeenkomsten. Door het gebied 

commercieel te exploiteren hebben wij 

grote zorgen of wij als kleine vereniging wel 

door kunnen... Als een commerciele 

exploitant ieder jaar de huur verhoogt is het 

voor ons onmogelijk om te blijven bestaan. 

 

Scenario Maximaal Faciliteren Cross: Geen 

op of aanmerkingen, wij als vereniging 

kunnen ook met dit scenario onze 

activiteiten voortzetten 

 

Scenario Combinatie Scenario: Ons wens 

scenario, door dit plan kunnen we hopelijk 

een stap zetten naar de toekomst, onze 

vereniging naar een hoger plan tillen en het 

gebied ontwikkelen dat past in de tijd 

waarin we nu leven. 

 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

 32 (5551AB Valkenswaard) 

 

Lion D’or 

4 Deel 4 Beoordeling Scenario’s 

 

2. Privaatrechtelijke effecten en vastgoed/ 

Juridische effecten 

 

Clubhuizen op het gebied van FCC Lion d’or 
zijn destijds (1996) zelf bekostigd door de 

vereniging. Maar in scenario’s 2,4, en 5 
zullen deze moeten worden aangekocht van 

de gemeente?? Vereniging heeft dit jaar zelf 

ook geinvesteerd om gebouwen weer op 

orde te krijgen. 

Naast de kosten die de vereniging zelf heeft 

gemaakt, heeft de gemeente ook kosten 

gemaakt om zaken op orde te brengen. Over 

de verdere privaatrechtelijke afhandeling 

worden nadere afspraken gemaakt. 



12-05-

2021 

22:39 

uur 

33 (5551GH Valkenswaard) 1 Ik ben voor een mooi nieuw natuurgebied. Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

12-05-

2021 

23:08 

uur/12-

05-2021 

23:10 

uur 

34/35 (5551TG 

Valkenswaard) 

 

1 Wat een verschrikking! In een tijd waarin 

stikstof een probleem geeft in de natuur en 

in een tijd waarin we naar minder uitstoot 

van verbrandingsmotoren moeten ivm het 

broeikaseffect gaan we bekijken of we een 

aantal mensen gaan faciliteren die beide 

problemen willen verergeren omdat ze 

graag met herrie- “sport” bezig zijn. Als je 
dit leest zou je niet denken dat we in een 

regio wonen waar slimme oplossingen voor 

allerlei problemen gezocht worden. 

Valkenswaard moet zijn natuur koesteren 

(het goud!) en daar past een herrie- “sport”- 

terrein of allerlei grootschalige recreatie 

niet bij. Overigens: zullen we het verder 

over gemotoriseerde activiteiten hebben en 

niet meer over sporten. Lijkt me duidelijker 

en een beter beeld van de werkelijkheid 

geven 

Het rapport als geheel. Het hele rapport 

creëert vooral dikke mist door zijn lijvigheid. 

Ik weet niet op wie de gemeente indruk wil 

maken met dit ding, maar uzelf een beetje 

beperken in de woordenbrij zou u niet 

misstaan. En het bijlageboek voorzien van 

bladzijdenummering zou het leven een stuk 

makkelijker maken. Of losse Pdf’s maken, 
dat zou ook al een hoop werk schelen. Mij is 

niet duidelijk geworden of de aangegeven 

omwonenden geen belanghebbenden zijn. 

Omwonend en bevooroordeeld kan heel 

goed samengaan. Geef dus van iedere 

omwonende duidelijk aan of hij/zij belang 

heeft of betrokken is bij 1 of meer 

verenigingen of activiteiten. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Om een dergelijk, 

omvangrijk en complex dossier goed in beeld 

te brengen is een rapport met deze omvang 

noodzakelijk gebleken. Hierdoor kan de raad 

een weloverwogen besluit nemen over de 

toekomst van het Eurocircuitterrein. 

 

  2 1. Omvormen naar natuur: zou het beste 

zijn. Waarom er dan een MTB-route of 

kleinschalige horeca moet komen is me niet 

duidelijk. Er zijn al veel en erg mooie MTB-

routes in de directe omgeving. En horeca is 

er ook al genoeg. Hou het simpel zou ik 

zeggen en laat de (geen overlast gevende) 

sporten zoals de politiehonden, fietsers en 

gilde gewoon hun gang gaan. Dat er al veel 

natuur is in de omgeving is natuurlijk een 

onzin argument. Dat geld ook voor herrie, 

kleinschalige horeca en leisure. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

  3 2. Huidige feitelijk legaal gebruik vastleggen 

in nieuw bestemmingsplan. Wat nu feitelijk 

legaal is is voor mij onduidelijk door het 

verslonzen van de bestemmingsplannen en 

het oogluikend toestaan van veel meer 

activiteiten. Laat in scenario 2 de 

gemotoriseerde activiteiten weg. Dan zou 

het wel kunnen. Op blz 68 gaat het nog over 

duidelijke handhaafbare voorwaarden en 2 

bladzijdes verder stellen stakeholders voor 

om van 8 uur bruto 8 uur netto te maken. 

Ziet u de BOA al met een stopwatch in de 

hand staan? (Het is me overigens niet 

duidelijk waarom in plaatje 13.1 het gebied 

ineens veel groter is dan het al is.) 

 

Voor wat betreft de gemaakte opmerking ten 

aanzien van handhaving, dat geldt voor elk uit 

te werken scenario en staat of valt met de op 

te stellen regels en voorwaarden zoals die 

neergelegd moeten worden in het nog uit te 

werken bestemmingsplan en waar nodig in de 

te verlenen vergunning(en). In deel 1 van de 

rapportage staat de afbakening van het 

projectgebied omschreven in paragraaf 2.1. 

 

  4 3. De leisurezone: nooit doen. Het heeft 

niets met duurzaam te maken, het geeft 

nauwelijks fatsoenlijke werkgelegenheid 

(waar wel overal en altijd mee geschermd 

wordt bij dit soort rare plannen). Ik zou 

zeggen, het commentaar bij scenario 1 

indachtig: er is al genoeg leisure in de 

omgeving. 

Wij nemen uw opmerking ter kennisgeving 

aan. 

 



  5 4. Veel gemotoriseerde activiteiten. Zeker 

niet doen. Als recreatie-gemeente in een 

slimme regio ga je een modderfiguur slaan. 

Mij lijkt dat de gemotoriseerde activiteiten 

het beste op de Tweede Maasvlakte 

kunnen. Daar zijn weinig mensen die last 

hebben van deze activiteiten. Denken dat 

communiceren met de omgeving de 

overlast oplost is natuurlijk flauwekul. 

Wij nemen uw opmerking ter kennisgeving 

aan. 

 

  6 5. Combinatie. Duidelijk is dat er onder de 

stakeholders geen draagvlak is voor de 

uitbreiding van de gemotoriseerde 

activiteiten. Het omzetten van bruto naar 

netto is niet te handhaven, dus dat moet je 

niet doen. Andere activiteiten zullen een 

open karakter moeten hebben, een soort 

park waar je dingen kunt doen. Lijkt me niet 

realistisch. Ook niet leuk als je met je 

vrienden wilt gaan fietscrossen en enkele 

tientallen meters verder is er een herrie-

activiteit gaande. Of moet iedereen op de 

hoogte zijn van de herrie-kalender?  

Hou je dus over 1, of 1 en 2, maar dan die 

laatste zonder de gemotoriseerde 

activiteiten. 

Scenario 5 is tot stand gekomen door de 

deelnemende stakeholders zelf. Er is om die 

reden juist wel draagvlak voor dit scenario. 

Het handhaven van netto uren is overigens 

wel te realiseren, denk bijvoorbeeld aan het 

opnemen van regels dat er enkel op dinsdag 

en donderdag gereden mag worden tussen 

18:00 uur en 20.00 uur en op woensdag van 

17.01 tot 20.00 uur, dit is concreet, voor 

iedereen duidelijk en daarmee ook helder te 

handhaven rijden voor of na vastgestelde 

tijden is een overtreding. In de ideale situatie 

gaan bij elk scenario belanghebbenden met 

elkaar het gesprek aan om tot afspraken en 

regels te komen die voor alle partijen 

werkbaar zijn. 

13-05-

2021 

11:06 

uur 

36 (5551TK Valkenswaard) 

 

1 Ten eerste wil ik ernstig bezwaar maken 

tegen het, mijns inziens, oncontroleerbaar 

en onwerkbaar idee van nettotijd voor 

crosslawaai. Ik kan mij diverse meetcriteria 

voortellen die leiden tot vrijwel onbeperkte 

crossactiviteit. Verder is mij geheel 

onduidelijk hoe het in het plan is gesteld 

met overige geluidsbronnen op het terrein. 

Ik vrees dat dit plan gaat leiden tot een 

voortdurende geluidsoverlast die dan nog 

opgeteld moet worden bij de reeds 

bestaande bronnen in de omgeving.  

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Het handhaven van netto 

uren is te realiseren, denk bijvoorbeeld aan 

het opnemen van regels dat er enkel op 

dinsdag en donderdag gereden mag worden 

tussen 18:00 uur en 20.00 uur en op 

woensdag van 17.00 tot 20.00 uur, dit is 

concreet, voor iedereen duidelijk en daarmee 

ook helder te handhaven. Rijden voor of na 

vastgestelde tijden is een overtreding. In de 

ideale situatie gaan bij elk scenario 

belanghebbenden met elkaar het gesprek aan 

om tot afspraken en regels te komen die voor 

alle partijen werkbaar zijn.  

  2 Tevens wil ik als omwonende mijn grote 

zorg uitspreken ten aanzien van de 

verkeersbewegingen die dit plan tot gevolg 

zal hebben. Ik acht het niet wenselijk dat de 

victoriedijk als oplossing voor dit probleem 

ingezet zou worden.  

 

De verkeerskundige effecten van de 5 

scenario’s, waaronder de 
verkeersbewegingen zijn op quickscan niveau 

inzichtelijk gemaakt in DEEL IV van de 

rapportage. Na de keuze voor een scenario 

door de gemeenteraad, in het kader van het 

bestemmingsplan wordt ook het aspect 

verkeer nader onderzocht. In het PIP 

(Provinciaal Inpassingsplan) is bepaald dat de 

Victoriedijk met de aansluiting Luikerweg 

alleen opengesteld wordt voor aanwonenden 

en niet als ontsluiting geldt voor het 

Eurocircuit. 

In paragraaf 19.9 (deel 4 rapportage) is 

omschreven dat er ten aanzien van de 

ontsluiting van het Eurocircuitterrein een 3-tal 

mogelijkheden zijn. Een van die 

mogelijkheden is de Victoriedijk. Indien deze 

variant wordt gekozen betekent dit dat met 

de Provincie en aanwonenden overlegd moet 

worden over aanpassing van het PIP. Dit heeft 

invloed op het tijdspad van de gehele 

procedure. 

  3 Tot slot wil ik meer algemeen opmerken dat 

ik het teleurstellend vind dat de bij aanvang 

beloofde aanpak, die zou gaan leiden tot 

rust en duidelijkheid, nu blijkt de potentie 

van meer discussie en conflict in zich te 

dragen. De groepsgesprekken hebben 

mogelijk tal van ideeën naar boven 

gebracht, ze zijn echter niet gevoerd om 

concrete oplossingen te realiseren en er 

waren belangrijke partijen niet 

vertegenwoordigd. Alle ideeën in een 

scenario onderbrengen komt op mij dan ook 

vooral over als een 'kool en de geit' 

De intentie is om te komen tot een gedragen 

scenario welke richting geeft aan het 

opstellen van een bestemmingsplan. Zowel in 

de rapportage als in de verschillende 

gesprekken en bijeenkomsten is deze intentie 

toegelicht. In hoofdstuk 16 van de concept 

rapportage is de totstandkoming en de 

inhoud van het combinatie scenario te lezen. 

De gemeente was ook aangenaam verrast 

over het verloop van de digitale 

bijeenkomsten en het resultaat daarvan. 



oplossing. Er lijkt consensus maar 

probleempunten worden gewoon 

doorgeschoven (zie bv nettotijd). Het 

scenario omvat tal van problemen en 

consequenties (bv. 

plangebied/haalbaarheid) waarbij ik mij 

ernstig afvraag of, op het moment van 

discussie, de aanwezigen hiervan op de 

hoogte waren en of deze voldoende 

besproken zijn, dit mede vanwege een 

wederkerige drang om emotie rond 

gevoelige punten te beperken. De snelheid 

waarmee dit scenario 5 is geïntroduceerd 

heeft me dan ook verbaast. Dit alles geeft 

tevens voeding aan het gevoel van sturing 

vanuit en verborgen agenda's bij de 

gemeente, iets waarvan ik de hoop had dat 

het voorkomen zou kunnen worden juist 

vanwege de gevoeligheid van het dossier 

eurocircuit.  

13-05-

2021 

12:49 

uur 

37 (5554JE Valkenswaard) 1 Op het eerste oog een erg gedegen en 

uitgebreide rapportage waarbij ruim 

voldoende aandacht is geschonken aan de 

verschillende stakeholders. Mooi dat er 

door de dialoog nieuwe inzichten ontstaan 

in de vorm van een combinatie scenario en 

de wil om met elkaar samen te werken. Op 

basis van de weging zou de omvorming naar 

Leisure zone logisch zijn. Ik zelf neig echter 

naar het combinatie scenario vanwege; 

gedragenheid en behoud van verenigingen, 

het beperken van de afhankelijkheid van 

een eventuele derde partij en de grote 

mogelijke diversiteit. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

13-05-

2021 

17:21 

uur 

38 (5552GV Valkenswaard) 

 

 

1 Uw uitgangspunt is fout. Het huidige 

gebruik van het terrein wordt door u als 

uitgangspunt genomen. Het terrein moet 

opnieuw ingevuld worden en moet passen 

bij de huidige tijd. 

Ik citeer uit uw rapport: "Het 

Eurocircuitterrein is in potentie een uiterst 

geschikte locatie voor de leisurezone. Qua 

oppervlakte is het omvangrijk genoeg, het is 

duidelijk afgebakend en geografisch gunstig 

gelegen. Bovendien biedt de locatie volop 

mogelijkheden om de doelstellingen die in 

het beleid zijn omschreven te realiseren." 

Valkenswaard heeft nodig: Een station voor 

Openbaar electrisch Vervoer met de daarbij 

behorende voorzieningen. De locatie 

hiervoor is perfect. Hierbij is het zeer 

belangrijk dat zorggedragen wordt voor de 

natuurgebieden rondom Valkenswaard. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Het uitgangspunt is het 

projectplan zoals dat door het college is 

vastgesteld in 2020. Het huidig gebruik 

(scenario 2) is één van de 5 uitgewerkte 

scenario’s. 

13-05-

2021 

17:44 

uur 

39 (5554SX Valkenswaard) 1 Ik wens dat alle verenigingen die nu gebruik 

maken van het terrein gelegaliseerd van het 

terrein gebruik mogen blijven maken. 

Verder de gemotoriseerde/herrie makende 

sporten limiteren, een paar keer per jaar, 

daar afspraken over maken, rekening 

houden met bewoners. Verder het terrein 

teruggeven aan de natuur en geen recreatie 

ontwikkelen. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

12-05-

2021 

01:03 

uur 

40 (5554JB Valkenswaard) 1 Voor wie is dit rapport bedoeld? Wat moet 

de gewone Valkenswaardse burger 

hiermee? Wie kan dit nog volgen? Wat een 

gedrocht. 149 pagina's schijndemocratie. 

Dat vind ik ervan! En de winnaars zijn: Pels 

Rijcken, ZKA Leisure Consultants, Brabantse 

Milieu Federatie, Econsultancy, Peutz, Het 

PON & Telos, Accent Adviseurs, Tritium. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. Door de scenario’s goed 
te omschrijven, inclusief het gevolgde proces 

én de beoordeling op quick-scan niveau heeft 

het rapport deze omvang gekregen. 

Zorgvuldigheid staat daarbij voorop. De 

benodigde externe expertise is noodzakelijk 

geweest voor de beoordelingen van de 

scenario’s. 
12-5-

2021 

14:16u 

41  

 

Koninklijke Nederlandse 

Auto Federatie (KNAF) 

1 Als KNAF zijn wij van mening dat gezocht 

dient te worden naar een oplossing waarbij 

alle belanghebbenden zijn gebaat. Wij 

vinden het lovenswaardig dat er vanuit de 

belanghebbenden die wél aan de sessies 

hebben deelgenomen een vijfde scenario is 

ontstaan: een polderoplossing, een 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



compromis. Dit scenario sluit bovendien 

naadloos aan op de visie van de NRV, zoals 

verwoord in de beleidsnotitie van de 

vereniging.  Wij spreken de hoop uit dat 

uiteindelijke alle partijen het voordeel van 

een dergelijke oplossing zullen inzien. Opdat 

een oplossing zal worden gevonden die het 

voortbestaan van Rallycross als sport binnen 

Nederland veiligstelt, met minimale overlast 

voor omwonenden en omgeving tot gevolg. 

12-05-

2021 

17:59u 

42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

1 Als buurman van het plangebied van het 

project Toekomst Eurocircuit zijn onze 

voorganger het vroegere Eurostrand, en wij 

als het tegenwoordige Center Parcs De 

Kempervennen, al sinds de oprichting van 

het Eurocircuit betrokken. Sinds 1983 

exploiteren wij nl. als Center Parcs De 

Kempervennen een recreatiebedrijf met 

738 bungalows pal naast het Eurocircuit. 

Alhoewel wij ons op het grondgebied van 

de gemeente Bergeijk bevinden, zijn wij als 

buurman niet minder betrokken. Jaarlijks 

realiseren wij meer dan 800.000 

overnachtingen en hebben we werk voor 

ca. 600 arbeidsplaatsen. Op dit moment 

investeren wij in het kader van de 

vernieuwingen van ons park meer dan 30 

miljoen euro waardoor het aantal 

overnachtingen en arbeidsplaatsen de 

komende jaren alleen maar zal gaan stijgen. 

Wij zijn derhalve dan ook erg gebaat bij een 

toekomstbestendige visie voor én 

ontwikkeling van het plangebied; 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 

 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

2 Graag zetten wij als buurman voor de 

toekomst in op samenwerking waardoor er 

een win-win kan ontstaan voor het totale 

gebied. Als het Eurocircuit blijft bestaan 

(scenario's 2 en 4) dient dit gepaard te gaan 

met zo weinig mogelijk overlast qua geluid 

en verkeer (ontsluiting/parkeren), maar 

willen we best meedenken op welke wijze 

onze gasten ook van een dergelijke faciliteit 

op een positieve manier gebruik zouden 

kunnen maken. Dit laatste willen we ook als 

er een alternatieve bestemming voor het 

plangebied komt (scenario's 1, 3 of 5). Het 

toekomstige plangebied moet een 

meerwaarde hebben voor ons 

recreatiebedrijf én voor onze gasten; 

Na de keuze van het scenario vindt er overleg 

plaats met relevante stakeholders. U bent een 

van de partijen waarmee wij in overleg 

treden. 

 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

3 Zoals u zult begrijpen ervaren wij als 

buurman van het Eurocircuit qua overlast 

het meest op het gebied van het geluid 

veroorzaakt door de herriesport. Onze 

gasten komen namelijk naar ons park om te 

genieten van de rust en van de natuur, dit 

strookt niet met het geluid van de 

herriesport. Dit is niet alleen al eerder in de 

vorige bestemmingsplanprocedure door 

ons aangeven, maar ook in de eerste 

gesprekronde in augustus 2020 en in de 

gezamenlijke bijeenkomsten van februari 

2021. Het verbaast ons dan ook dat Bureau 

Peutz die in februari 2021 het 

geluidsonderzoek heeft gedaan in de 

berekeningen van desbetreffende 

rapportage geen rekening houdt met een 

toetspunt op ons park De Kempervennen. 

Graag zouden wij dit anders zien; 

De beoordeling heeft op quick-scan niveau 

plaats gevonden. Ten aanzien van geluid heeft 

de adviseur de kritieke punten van direct 

aanwonenden getoetst, de punten die 

maatgevend zijn. Bij de uitwerking van het 

bestemmingsplan wordt nader en 

gedetailleerder onderzoek gedaan naar 

geluid. 



 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

4 Scenario 2 "Huidig feitelijk legaal gebruik 

vastleggen in een nieuw bestemmingsplan" 

als scenario 4 "Het gebruik t.b.v. crossen 

maximaal faciliteren" kan niet rekenen op 

onze instemming. Wederom wordt geen 

rekening gehouden met de toepassing van 

geluidsbeperkende maatregelen, terwijl dat 

wel door diverse stakeholders, waaronder 

wij als Center Parcs, is aangegeven in de 

gezamenlijke bijeenkomsten van februari 

2021. Hier ligt een kans om dit beter te 

onderzoeken en wellicht meer draagvlak te 

creëren richting de stakeholders uit de 

omgeving. Pas in scenario 5 "Het 

combinatiescenario" wordt de toepassing 

van geluidsbeperkende maatregelen in de 

vorm van geluidswallen beschreven en 

alleen als stelpost bij scenario 5 in de 

financiële effecten van de verschillende 

scenario's opgenomen {pagina 130 van de 

conceptrapportage). Echter, alleen in 

noordelijke en zuidelijke richting en niet 

richting De Kempervennen. 

Geluidsbeperkende maatregelen richting 

De Kempervennen zouden wij dan ook 

graag als een eerste belangrijke 

voorwaarde binnen de scenario's 2 t/m 5 

opgenomen zien worden, waarbij nader 

onderzoek nodig is om te bepalen of dit 

voldoende soelaas biedt; 

Bij de beoordeling van de scenario’s heeft 
onze adviseur met de noordelijke en 

zuidelijke geluidswal aangetoond dat deze 

invloed heeft op direct aanwonenden. Nadat 

een keuze voor een scenario is gemaakt zal bij 

adviesbureau Peutz de vraag worden 

neergelegd of fysieke maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

5 Er wordt in de conceptrapportage nergens 

eenduidige duidelijkheid gegeven over de 8 

uur norm voor de herriesport. Is dat in 

totaal 8 uur voor de herriesport óf 8 uur 

voor de Nederlandse Rallycross Vereniging 

{NRV) én 8 uur voor de Motorsport 

Vereniging Valkenswaard {MVV)? Dit was 

ook een belangrijk punt welke door de 

raadsleden een aantal keren in de 

Themabijeenkomst van 22 april 2021 werd 

aangehaald. Graag zouden wij hier meer 

duidelijkheid over willen krijgen in de 

definitieve rapportage. Voor de goede orde 

zijn wij resoluut tegen uitbreiding van de 

bestaande geluidsnorm in uren; 

Zowel rallysport als motocross mogen beiden, 

onafhankelijk van elkaar maximaal tot 8 uur 

per week crossen én 3 weekenden 8 uur of 

langer. 

 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

6 Twee andere belangrijke punten ter 

voorkoming van overlast zijn wat ons 

betreft een goede ontsluiting van en 

voldoende parkeergelegenheid in het 

plangebied. In de financiële effecten van de 

verschillende scenario's op pagina 130 van 

de conceptrapportage neemt u een 

stelpost op voor een aanpassing van de 

Victoriedijk i.v.m. intensiever verkeer. U 

onderstreept daarmee de belangrijkheid 

van een goede ontsluiting. In hoeverre is dit 

daadwerkelijk noodzakelijk gelet op de 

mogelijkheid het gebied permanent of 

tijdens evenementen te ontsluiten via de 

op- en afritconstructie van de nieuwe N69 

met de Mgr. Smetsstraat? Is deze stelpost 

niet beter te gebruiken voor voldoende 

parkeergelegenheid en/of extra 

geluidsbeperkende maatregelen? Graag 

zouden wij dat u het conceptrapport op dit 

punt heroverweegt; 

De aspecten geluid, verkeer en parkeren 

hebben onze aandacht bij de nadere 

planuitwerking. 



 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

7 U zult begrijpen dat onze voorkeur als 

recreatiebedrijf in scenario 2 "Terrein 

omvormen tot leisurezone" en in scenario 5 

"Het combinatiescenario" vanzelfsprekend 

uitgaat naar aanvullende leisurefuncties 

waar onze gasten van kunnen genieten en 

welke niet concurrerend zijn op onze 

bedrijfsactiviteiten op het gebied van 

verblijfsrecreatie. De door u aangegeven 

voorwaarde dat er geen concurrentie dient 

te ontstaan voor reeds bestaande 

leisurefuncties in de omgeving 

onderschrijven wij derhalve. Zeker gezien 

het feit dat er reeds behoorlijk wat 

recreatieparken in een straal van 25 km 

rondom het plangebied voorhanden zijn. 

Als belangrijke speler binnen de 

leisurebranche zouden wij dan ook graag 

met de gemeente meedenken in de op te 

stellen ontwikkelvisie voor deze 

leisurefunctie; 

Na de keuze van het scenario vindt er overleg 

plaats met relevante stakeholders. U bent een 

van de partijen waarmee wij in overleg 

treden. 

 42 (5563 VB Valkenswaard) 

CenterParcs/Kempervennen 

8 De door u gegeven termijn om een 

inhoudelijke reactie te geven bedraagt 14 

kalenderdagen ofwel 9 werkdagen. Dit is 

redelijk kort voor dit complexe dossier met 

een rapportage van in totaal ca. 650 

pagina's en eigenlijk voor grote 

belanghebbenden zoals ons bedrijf té krap, 

zeker in de voor ons als recreatiebedrijf 

drukke Meivakantie. Desalniettemin 

hebben we hierbij getracht u van onze 

eerste voorlopige reactie te voorzien, 

echter deze reactie is niet uitputtend. De 

komende tijd zullen wij de 

conceptrapportage en definitieve 

rapportage dan ook verder beoordelen. 

Eventueel maken wij in de raadscommissie 

van 1 juli 2021 gebruik van ons spreekrecht 

om extra feedback te kunnen geven. 

Iedereen die dat wil is in de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de mogelijkheid om te 

spreken tijdens de raadscommissie op 1 juli 

aanstaande. 

12-5-

2021 

15:10u 

43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

1 Met grote teleurstelling hebben wij 

kennisgenomen van de conceptrapportage 

Toekomst Eurocircuit, die van 30 april t/m 

13 mei door uw college ter inzage is gelegd. 

In deze conceptrapportage ontbreekt een 

goede onderbouwing voor een duurzame 

verkeerskundige ontsluiting van het 

Eurocircuit. Voor geen van de scenario's is 

een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd 

waarin de gevolgen voor ontsluiting en 

parkeren in beeld zijn gebracht, terwijl de 

ontsluiting van het Eurocircuit zowel voor 

Valkenswaard als voor Bergeijk van groot 

belang is. Dit knelt des te meer omdat wij, 

zoals bij u bekend, grote bezwaren hebben 

tegen het eenzijdig door u genomen besluit 

om het gebruik van de bypass 

(verbindingsweg) Mgr. Smetsstraat te 

beperken tot alleen het gebruik bij 

evenementen. Dit besluit heeft u nu 

doorvertaald in de vijf scenario's in de 

conceptrapportage Toekomst Eurocircuit. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. De gemeente Bergeijk 

heeft ambtelijk deelgenomen aan de 

gezamenlijke bijeenkomsten en heeft op 

ambtelijk niveau een positieve bijdrage 

geleverd. Zij hebben het belang van goede 

verkeersontsluiting en parkeer- voorzieningen 

ingebracht. Dit erkennen wij en deze punten 

nemen we mee in de uitwerking van het 

gekozen scenario. 

 43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

2 De bestaande bypass tussen de Mgr. 

Smetsstraat en de N69 is en blijft 

logischerwijs de beste ontsluiting van het 

gebied. Het is een korte, directe aansluiting 

op het hoofdwegennet, zonder dat 

daarmee woongebieden worden belast. Dit 

is ook de reden dat Bergeijk heeft 

ingestemd met de intentieovereenkomst 

die met de gemeente Valkenswaard 

In de concept rapportage is op pagina 138 

beschreven dat er bezwaar is van de 

gemeente Bergeijk op het betreffende 

verkeersbesluit. Bij de uitwerking van het 

gekozen scenario zullen wij zorgdragen voor 

een goede verkeersontsluiting en voldoende 

parkeervoorzieningen. 



gesloten is, waarbij Bergeijk instemde om 

de tunnel onder de N69 af te waarderen tot 

een fietstunnel, in combinatie met de 

aanleg van de bypass. Uw college besloot 

echter om de afspraken over de bypass aan 

de Mgr. Smetsstraat in een later stadium 

eenzijdig te wijzigen en deze weg alleen 

nog open te stellen tijdens evenementen. U 

heeft hiervoor geen enkel steekhoudend 

inhoudelijk argument aangevoerd, zoals 

ook uw eigen bezwarencommissie heeft 

geconstateerd. Ondanks het advies van uw 

bezwarencommissie om het bezwaarschrift 

van de gemeente Bergeijk gegrond te 

verklaren, hield uw college het 

verkeersbesluit in stand. En u vertaalt dit 

nu ook door in de toekomstscenario's voor 

het Eurocircuit. 

 43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

3 Deze afwenteling op het Bergeijks 

wegennet staat haaks op het 

verkeerskundig beleid van de gemeente 

Bergeijk, gericht op het afwaarderen van de 

Kempervennendreef tot een duurzame 

verbinding voor langzaam verkeer: een 

fietsverbinding, die alleen bij evenementen 

opengesteld wordt voor autoverkeer. 

Gecombineerd met verkeersremmende 

maatregelen aan de Weerderdijk, om 

eventueel sluipverkeer vanuit de Mgr. 

Smetsstraat tegen te gaan, mocht zich dat 

na ingebruikname van de N69 toch nog 

voordoen. 

In de concept rapportage is op pagina 138 

beschreven dat er bezwaar is van de 

gemeente Bergeijk op het betreffende 

verkeersbesluit. Bij de uitwerking van het 

gekozen scenario zullen wij zorgdragen voor 

een goede verkeersontsluiting en voldoende 

parkeervoorzieningen. 

 43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

4 Juist deze rapportage is een uitgelezen kans 

om een goed verkeerskundig onderzoek uit 

te voeren om de gevolgen voor 

bereikbaarheid, parkeren en effecten op 

het onderliggend wegennet in beeld te 

brengen.  

Zowel uw doelstellingen, als die van onze 

gemeente hadden daarbij goed in beeld 

gebracht kunnen worden. Dat dat niet 

gebeurd is verbaast ons ten zeerste, omdat 

andere belangrijke zaken zoals geluid, 

stikstof en luchtkwaliteit wèl uitgebreid 

nader in beeld in zijn gebracht. De raad van 

Valkenswaard kan op basis van deze 

gebrekkige informatie onmogelijk een 

weloverwogen besluit nemen. 

De verkeerskundige effecten van de 5 

scenario’s, waaronder de 
verkeersbewegingen zijn op quick scan niveau 

inzichtelijk gemaakt in DEEL IV van de 

rapportage. Na de keuze voor een scenario 

door de gemeenteraad, in het kader van het 

bestemmingsplan wordt ook het aspect 

verkeer nader onderzocht. 

 43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

5 In uw conceptrapportage wijst u op een 

mogelijke ontsluiting via de Victoriedijk. Uit 

de rapportage blijkt echter niet of deze 

oplossing ook haalbaar is. Mede gelet op de 

voorgeschiedenis van deze ontsluiting in 

het Provinciaal lnpassingsplan N69, is een 

uitgebreidere beoordeling van de 

haalbaarheid van deze ontsluiting 

noodzakelijk. Ook dienen eventuele 

afspraken zodanig vastgelegd te worden, 

dat deze niet eenzijdig en zonder overleg 

gewijzigd kunnen worden. 

De verkeerskundige aspecten lijken, op 

voorhand, geen belemmering op te leveren. 

Bij de nadere uitwerking van het 

bestemmingsplan wordt ook het aspect 

verkeersontsluiting nader onderzocht. 

 43 (5570 GA) 

Gemeente Bergeijk 

6 Juist het traject rondom de toekomst van 

het Eurocircuit is een kans om in overleg 

tot een goede oplossing te komen. 

Ondanks dat wij hier meermalen op 

hebben aangedrongen, volhardt u in een 

beperking van het gebruik van de reeds 

voorziene verbindingsweg aan de Mgr. 

Smetsstraat en wentelt u de ontsluiting van 

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan 

voor het gekozen scenario wordt de 

gemeente Bergeijk nadrukkelijk meegenomen 

in de nog te voeren gesprekken. De 

verkeerskundige aspecten lijken, op 

voorhand, geen belemmering op te leveren. 

Bij de nadere uitwerking van het 



het gebied eenzijdig af op het Bergeijks 

wegennet, terwijl de gemeente Bergeijk 

andere plannen heeft met deze wegen. 

Hierdoor kunnen wij onmogelijk 

instemmen met welk van de door u 

voorgestelde scenario's dan ook.  

Voor de gemeente Bergeijk vallen andere 

aandachtspunten nu in het niet door de 

onbegrijpelijke keuzes op gebied van de 

verkeersontsluiting. Voor de gemeente 

Bergeijk is het belangrijk dat de 

geluidsoverlast van het Eurocircuit in ieder 

geval niet groter wordt dan het gemiddeld 

genomen de laatste 10 jaar was. Daarnaast 

willen wij meedenken over een aanvulling 

op het (toeristisch of ander) aanbod dat in 

het gebied aanwezig is. Wij willen 

meedenken in de balans tussen 

geluidsoverlast en geluidswerende 

maatregelen, willen meedenken in het 

oplossen van verkeersproblematiek en 

willen het Bergeijks bestemmingsplan 

aanpassen aan de voor Valkenswaard 

benodigde geluidscontour. Investeren in 

deze aspecten van samenwerking heeft 

echter geen enkele zin als er door 

gebrekkige verkeerskundige inzichten geen 

zicht is op een goede ruimtelijke ordening 

in het gebied. Graag gaan wij hierover 

alsnog het gesprek met u aan. 

bestemmingsplan wordt ook het aspect 

verkeersontsluiting nader onderzocht. 

12-05-

2021 

19:21u 

44  

Nederlandse Rallycross 

Vereniging (NRV) 

1 De Nederlandse Rallycross Vereniging 

maakt hierbij graag gebruik van de 

mogelijkheid te reageren op de 

conceptrapportage Toekomst Eurocircuit 

van 30 april 2021. 

Alvorens inhoudelijk te reageren, willen wij 

als direct betrokken vereniging allereerst 

onze waardering uitspreken voor het 

proces dat heeft geleid tot de nu 

voorliggende concept-rapportage. Wij zijn 

samen met andere belanghebbenden 

optimaal betrokken geweest en gehoord. 

Daarbij betreuren wij het overigens dat de 

grootste tegenstanders van het circuit geen 

deel wensten uit te maken van de open en 

constructieve dialoog die was 

georganiseerd, om tot het nu voorliggende 

resultaat te komen.  

Wij hebben er alle vertrouwen in dat de 

Raad op basis van deze zorgvuldig tot stand 

gekomen scenario's een even zorgvuldig 

afgewogen besluit zal nemen, waarbij de 

belangen van de Verenigingen en de 

historie van de activiteiten op het 

Eurocircuit evengoed op waarde worden 

geschat, als de toekomstperspectieven 

voor de sporten en de waarde voor de 

Gemeente en de regio.  

Sinds 1971 (een halve eeuw al!} zijn het 

Eurocircuit en de gemeente Valkenswaard 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Inmiddels is het circuit -en daardoor ook 

Valkenswaard -in binnen-en buitenland 

bekend. Het Eurocircuit is onderdeel van de 

nationale en internationale 

autosporthistorie. Een plaats waar 

hoogwaardige autosport wordt bedreven 

met een stukje Brabantse gemoedelijkheid, 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



waardoor het circuit ook internationaal 

naam en faam heeft opgebouwd. 

Het Eurocircuit is de enige locatie in 

Nederland waar rallycrosswedstrijden 

worden georganiseerd. Zonder Eurocircuit 

is het voorbestaan van rallycross als sport 

in Nederland nagenoeg ondenkbaar. De 

NRV beschikt immers niet over de middelen 

om elders een nieuwe start te maken. Het 

is daarom niet ondenkbaar dat het einde 

van het Eurocircuit als thuisbasis van de 

NRV, het einde van de rallycross in 

Nederland betekent. Daarmee raken de 

circa 200 trouwe leden en talrijke fans en 

vrijwilligers hun geliefde sport kwijt.  

Tegelijkertijd realiseren wij ons als NRV 

evengoed dat ook de rallycross moet 

verduurzamen. Daarom ook hebben wij in 

onze "Beleidsvisie Rallycross 2030" -ook bij 

de Gemeente bekend -zaken als "duurzame 

brandstoffen, elektrificatie, geluidsreductie 

en C02-compensatie" uitgebreid 

opgenomen. Zo is recent bijvoorbeeld 

getest met een elektrisch rallycrossvoertuig 

op het Eurocircuit. 

 44  

Nederlandse Rallycross 

Vereniging (NRV) 

2 Hoewel geluid volgens de rapportage van 

Peutz juridisch gezien geen issue zou zijn, 

aangezien de diverse grenswaarden en de 

contour bij Rallycross niet worden 

overschreden en de daadwerkelijke rijtijd 

beperkt is, spannen wij ons als NRV toch in 

om de geluidsoverlast voor de omgeving 

stapsgewijs te verminderen, zoals ook in de 

Beleidsnotitie is verwoord.  

In dezelfde Beleidsnotitie pleit de 

Nederlandse Rallycross Vereniging tevens 

voor een breder recreatief gebruik van het 

Eurocircuit gebied. Het moge dan ook 

duidelijk zijn dat het Bestuur van de NRV 

het vijfde scenario, dat tot stand is 

gekomen in samenwerking met een groot 

aantal belanghebbenden, onze voorkeur 

geniet. Het sluit naadloos aan op onze 

'Beleidsnotitie Rallycross 2030' en biedt 

naar onze mening geweldige 

mogelijkheden om de Rallycross voor de 

regio en voor Nederland te behouden, met 

minimale overlast voor omwonenden en 

omgeving. Dit scenario biedt bovendien 

geweldige kansen om het Eurocircuit 

terrein veel breder te gebruiken, 

bijvoorbeeld voor andersoortige recreatie, 

maar bijvoorbeeld ook als testterrein voor 

de TU/e en andere kennisinstituten en 

ondernemingen binnen Brainport. Wij 

hopen dan ook van harte dat de Raad bij 

haar uiteindelijke besluit scenario 5 op haar 

waarde en potentie weet te schatten en 

een voor de Verenigingen en voor de regio 

gunstig besluit neemt.  

Rest ons als NRV Bestuur nog de gemeente 

Valkenswaard en de betrokken 

medewerkers en adviseurs te 

complimenteren met het werk dat is verzet 

in aanloop naar de conceptrapportage, die 

wij zonder meer als gedegen en 

constructief beoordelen. De Nederlandse 

Rallycross Vereniging is, samen met de 

KNAF en de sectie rallycross van de KNAF, 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 

 



graag bereid om ook in het vervolgtraject 

haar constructieve participatie voort te 

zetten. 

9-05-

2021 

20:36u 

45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

1 Ik heb het rapport gelezen en ben tot de 

conclusie gekomen dat dit rapport geen 

enkele duidelijkheid verschaft over de 

toekomst van het Eurocircuit. Er staat heel 

veel informatie in maar om een conclusie 

omtrent de beste toekomst van het 

Eurocircuit terrein te trekken uit deze 

informatie brei lukt mij dan ook niet. Hoe 

jullie hieruit kunnen concluderen dan 

scenario 5 het wens scenario is blijft mij na 

het lezen van dit rapport een raadsel. 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. De rapportage omschrijft 

de scenario’s en in de beoordeling zijn de 
scenario’s ten opzichte van elkaar gewogen. 
De integrale beoordelingstabel in hoofdstuk 

19 van de rapportage is te zien hoe de 

scenario’s goed en minder goed scoren op 

basis van de negen beoordelingscriteria. Op 

basis hiervan is geen conclusie te trekken 

welke het beste scoort. Scenario 5 is het 

combinatie scenario dat tot stand is gekomen 

door de deelnemende stakeholders. Het is 

aan de gemeenteraad om een keuze te 

maken uit de 5 omschreven scenario’s. 
 45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

2 In augustus 2020 zijn mijn vrouw en ik 

geïnterviewd omtrent onze visie als 

eigenaar van De Weitens. Hierbij hebben 

we duidelijk aangegeven dat wij geen 

ruimte te zien voor herrie sporten op het 

Eurocircuit. Wij hebben aangegeven 

behoorlijk veel last te hebben van de herrie 

sporten op ons thee terras en met 

rondleidingen op de ecologische tuinderij. 

Ik lees daar weinig tot niets van terug in het 

conceptrapport. 

Het verslag van het gesprek met u en uw 

vrouw is verwerkt in het bijlagenboek van het 

rapport. U heeft er zelf voor gekozen om niet 

deel te nemen aan de gezamenlijke 

bijeenkomsten. Overigens zijn de aspecten 

geluid en luchtkwaliteit in de beoordeling (zie 

deel 4) nadrukkelijk aan bod gekomen. 

 45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

3 Ik heb me ook verbaasd over de uitbreiding 

van het Eurocircuit terrein van 40 naar 69 

ha. Het is onbegrijpelijk en onacceptabel 

dat meer dan 20 ha natuur en agrarisch 

gebied veranderd wordt in leisure, cross of 

parkeerterrein. In H 12.1 staat letterlijk: 

‘Valkenswaard beschouwt haar natuur als 
het goud van de gemeente. In haar 

toekomstvisie 2030 heeft behoud en 

versterking van groen daarom een 

belangrijke plek gekregen’. Voor mij is jullie 
zelf bedacht scenario 5 volledig in strijd 

met deze uitspraak en wordt deze 

uitbreiding ten koste van natuur op geen 

enkele manier duidelijk gemaakt in jullie 

rapport voor de gemeenteraad.   

Zie de reactie op punt 5. 

 45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

4 

 

Ik begrijp jullie geloof in de kracht van de 

representatieve enquête (H 9.2) onder de 

inwoners van Valkenswaard niet. Wat heeft 

dit voor zin? Volgens mij is het zoeken naar 

een justificatie van het eigen gelijk. Ik heb 

reeds bij mijn interview in augustus 2020 

aangegeven dat de mening van 

omwonenden zwaarder moet wegen dan 

de mening van een willekeurige burger in 

Valkenswaard. Als mij een mening wordt 

gevraagd over uitbreiding van het circuit in 

Zandvoort wordt gevraagd zal ik daar 

makkelijker positief over zijn omdat het mij 

niet direct treft. Eenzelfde vergelijking is bij 

het Eurocircuit te trekken. 

De mening van de omwonenden telt zeker 

mee, vandaar het uitvoerig doorlopen proces 

met stakeholders (DEEL II van de rapportage). 

Daarnaast kan de gemeenteraad bij haar 

meningsvorming ook gebruik maken van de 

resultaten van de representatieve enquête én 

die van de feedback op de concept 

rapportage. Op deze wijze kan de 

gemeenteraad een weloverwogen besluit 

nemen. 

 45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

5 Tevens heb ik een alternatief scenario 

aangedragen waarin plaats is voor wonen, 

natuur en plaats voor alle verenigingen 

maar niet voor herrie sport. Over dit 

alternatief scenario lees ik alleen in mijn 

eigen gesprekverslag. Dus het lijkt alsof 

jullie daar niets mee gedaan hebben.   

Uw alternatieve scenario is toegevoegd aan 

het gespreksverslag in het bijlagenboek deel 

V. Reeds eerder hebben wij u aangegeven dat 

u door deel te nemen aan de gezamenlijke 

bijeenkomsten uw idee had kunnen 

inbrengen. 



 45 (5551AB Valkenswaard)  

De Weitens ECO tuinderij 

en Wilma’s terras 

6 Mijn conclusie is dat dit rapport geen basis 

kan vormen voor onze gemeenteraad om 

een afgewogen beslissing te nemen over de 

toekomst van het Eurocircuit terrein. Ten 

eerste zijn de gekozen scenario’s arbitrair 
gekozen en vervolgens maakt het rapport 

op geen enkele manier duidelijk wat de 

echte gevolgen de scenario’s zijn. Dit kan 
nooit leiden tot een breed gedragen 

bestemmingsplan. 

Het proces is open en transparant gevoerd 

zoals omschreven in DEEL II van de 

rapportage. De scenario’s zijn inhoudelijk 
beschreven in DEEL III en zijn beoordeeld. De 

resultaten van de beoordeling zijn te lezen in 

DEEL IV van de rapportage. Op basis van de 

rapportage, inclusief de resultaten van de 

feedback en de enquête kan de 

gemeenteraad een weloverwogen besluit 

nemen. 
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TWC de Kempen 

1 Complimenten aan de opstellers van deze 

rapportage. De rapportage is erg uitgebreid 

met alle toelichting, die heel nuttig is. 

Volledigheid en in het bijzonder 

uitgebreidheid vallen positief op. Voor een 

leek zijn sommige bijlagen moeilijk te 

beoordelen.   

Wij hopen dat de beslissende instanties 

zoals o.a. de leden van de gemeenteraad 

zich ook uitvoerig hebben verdiept in de 

voor ons als vereniging(en) zo belangrijke 

materie. Wij kijken dan ook uit naar een 

samenkomst met de vertegenwoordigers 

van de gemeentelijke overheid en 

stakeholders, om ons standpunt inhoudelijk 

verder te kunnen toelichten.   

Het vervolg van het proces “Omgeving 
Eurocircuit” zal ongetwijfeld nog enige tijd 
vergen. Het niet willen meewerken van 

belanghebbenden zoals Plec of Groen en 

Heem zal, zo vrezen wij, vertragend gaan 

werken in de zo noodzakelijke voortgang 

van het proces. Wij hebben grote zorgen 

om de medegebruikers  

van het Eurocircuit zoals Rallycross en MTV. 

Verdere vertraging kan voor hen een ramp 

worden. Het kan en mag niet de bedoeling 

zijn dat het niet meewerken van genoemde 

belanghebbenden, Plec of Groen en Heem, 

de uitstekende en prettige samenwerking 

van de op het Eurocircuit gevestigde 

verenigingen zal ontkrachten. Voor ons is 

het dan ook onbegrijpelijk dat Groen en 

Heem en Plec geen deel uit willen maken 

van de beoogde samenwerking van alle 

belanghebbenden. Het democratische 

proces dat aan de visie-ontwikkeling van 

het Eurocircuit ten grondslag ligt, wordt 

door deze partijen ernstig ondermijnd. Het 

niet willen of kunnen geven van de reden 

waarom deze partijen geen goedkeuring 

willen verlenen aan bijvoorbeeld het 

gespreksverslag zoals genoemd op pagina 

21 van de rapportage getuigt ons inziens 

van een weinig coöperatieve instelling c.q. 

houding om samen met alle partijen te 

komen tot een voor Valkenswaard en zijn 

inwoners waardevol Eurocircuit. Om het 

eenmaal ingenomen standpunt dat men 

tegenstander is van de herriesport en/of 

daarvoor geen draagvlak onder deze lieden 

heeft gekregen, zou toch niet de 

argumentatie mogen zijn om 

buitengewoon rigide niet aan gesprekken 

of gezamenlijke bijeenkomsten deel te 

nemen.  De maatschappelijke, sociale en 

sportieve meerwaarde van een zich 

ontwikkelend Eurocircuit wordt daardoor 

ontkend. Groen en Heem en de 

Wij bedanken indiener voor de reactie op de 

concept rapportage. 



vertegenwoordigers van Plec plaatsen 

zichzelf daarmee buiten het speelveld om 

samen met de verenigingen op het 

Eurocircuit tot een toekomst bestendig 

nieuw bestemmingsplan voor het 

Eurocircuit te komen. Helaas geven deze 

partijen bij herhaling niet thuis en wensen 

niet met andere partijen in gesprek te gaan.  

Zoals in de “Conceptrapportage Toekomst 
Eurocircuit” terecht wordt erkend, is het 
Eurocircuit meer dan alleen een terrein 

voor “herriesport”.  In het plangebied 
vinden óók verenigingsactiviteiten van TWC 

de Kempen, BMX Lion D’Or, de 
Politiehondenvereniging de Verdediger en 

de schutterij van het Martinus Gilde plaats. 

Grote evenementen van nationale en 

internationale omvang en allure; denk aan 

de NK’s wielrennen (cyclocross en BMX) en 

een WK BMX. In dit kader missen wij dan 

ook de inbreng die de overkoepelende 

sportbonden en of het NOC*NSF hadden 

kunnen geven over de waarde en de 

kansen die er voor zo’n uniek complex als 
het Eurocircuit in de komende jaren zijn.   

Van de in de conceptrapportage genoemde 

scenario’s genieten er een tweetal om 
meerdere redenen onze voorkeur. Vanuit 

TWC de Kempen genieten scenario 2 

“Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in 
nieuw bestemmingsplan” en scenario 5 
“Het combinatiescenario” nadrukkelijk de 
voorkeur. Wij hebben ons hierin laten 

leiden door de op de pagina’s 106 t/m 138 
door de opstellers van de rapportage 

genoemde beoordeling van de diverse 

scenario’s. Indien daarop prijs wordt 
gesteld, willen wij onze motivatie en 

gemaakte afweging graag nader duiden.   
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Samenvatting 

Inleiding 

De gemeente Valkenswaard werkt momenteel, samen met belanghebbenden en 

betrokkenen, aan een nieuw toekomstplan voor het Eurocircuit terrein. Het toekomstplan 

wordt gevormd aan de hand van scenario’s, die zijn ingevuld met betrokkenen en 

belanghebbenden. Om de mening van de inwoners van Valkenswaard ten aanzien van (de 

toekomst van) het Eurocircuit terrein in beeld te brengen, heeft Het PON & Telos in 

opdracht van de gemeente een vragenlijst onder inwoners uitgezet. De resultaten van dit 

onderzoek brengen in beeld wat de betekenis is van het Eurocircuit terrein voor de 

inwoners van Valkenswaard, hoe zij de huidige situatie ervaren en hoe zij aankijken tegen 

de verschillende (elementen uit de) scenario’s voor de toekomst van het Eurocircuit terrein. 
 

Respons 

In totaal hebben 1.348 inwoners uit Valkenswaard de vragenlijst ingevuld. Van de 3.000 

inwoners die van de gemeente een uitnodiging ontvingen (steekproef), vulden 988 

inwoners de vragenlijst in. Dit is een responspercentage van 33%. Daarnaast hebben 360 

inwoners van Valkenswaard zelf een toegangscode opgevraagd en de vragenlijst ingevuld. 

Met dit aantal kunnen we betrouwbare uitspraken doen over de populatie van 

Valkenswaard.  

 

Betekenis van het Eurocircuit terrein: huidige situatie 

Voor ruim de helft (54%) van de respondenten is het Eurocircuit terrein (zeer) belangrijk, 

voor 17 procent een beetje en voor 29 procent niet. Aan respondenten is gevraagd op welke 

manier zij betrokken zijn bij het Eurocircuit terrein. Ruim een derde (35%) is omwonende, 

vier op de tien respondenten (41%) bezoeken het terrein wel eens bij evenementen van de 

motor- en rallysport en ongeveer een kwart (23%) bezoekt het terrein wel eens bij andere 

evenementen. 31 procent is niet betrokken bij het Eurocircuit terrein. 

 

Bijna alle respondenten (94%) vinden dat het terrein een belangrijk thuishonk is voor 

diverse verenigingen in Valkenswaard. Een grote meerderheid is van mening dat het 

Eurocircuit terrein een belangrijke bijdrage levert aan de bekendheid van Valkenswaard 

(87%), belangrijk is voor (het voortbestaan van) de gemotoriseerde sporten in 

Valkenswaard (85%), een belangrijke bijdrage levert aan de economie van Valkenswaard 

(80%) en belangrijk is voor (het voortbestaan van) de gemotoriseerde sport in Nederland 

(74%). Slechts 9 procent geeft aan dat het terrein niet belangrijk is voor Valkenswaard. 

 

Drie kwart (74%) van de respondenten ervaart geen knelpunten met betrekking tot het 

Eurocircuit terrein. Inwoners die wel knelpunten ervaren, ervaren met name geluidsoverlast 

ten tijde van evenementen (17%), geluidsoverlast door gemotoriseerde sportverenigingen 

bij trainingen (13%) en verkeersoverlast voor en na afloop van evenementen (11%). Ook 

vindt 16 procent dat de activiteiten op het Eurocircuit terrein slecht zijn voor natuur en 

milieu. Respondenten die aangeven omwonende te zijn, ervaren vaker knelpunten dan 

respondenten die zichzelf niet als omwonende beschouwen. 
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Toekomst van het Eurocircuit terrein 

We hebben inwoners de vijf scenario’s, die de gemeente samen met betrokkenen en 
belanghebbenden heeft opgesteld, voorgelegd. Respondenten staan het meest positief 

tegenover scenario 2 (situatie behouden: huidig feitelijk gebruik legaliseren), gevolgd door 

scenario 5 (combinatiescenario) en 4 (maximaal faciliteren crossen). Over scenario 1 

(Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur) en 3 (Eurocircuit terrein omvormen tot 

leisurezone) zijn beduidend minder inwoners positief.  

 

Bij ieder scenario noemen respondenten zowel positieve als negatieve punten.  

 

- Scenario 1 (Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuurgebied) 

Het argument dat het meest genoemd wordt, is dat extra natuur altijd gestimuleerd 

moet worden. Natuur is goed voor een gezondere leefomgeving. Dit scenario zou het 

terrein toegankelijker maken voor meer verschillende doelgroepen. Ook wordt in dit 

scenario de ervaren overlast van het huidige Eurocircuit terrein tegengegaan. Negatief 

aan dit scenario vindt men dat de verenigingen die op dit moment gebruik maken van 

het terrein hun plek verliezen en sportactiviteiten en evenementen verdwijnen. Dit 

heeft volgens respondenten negatieve gevolgen voor de bekendheid en reuring in 

Valkenswaard en daarmee ook voor de economie. De focus zou volgens respondenten 

moeten worden gelegd op behoud en versterking van de reeds bestaande natuur in 

Valkenswaard en eventueel groenere invulling in en om het Eurocircuit terrein, maar 

het Eurocircuit terrein moet niet verdwijnen voor meer natuur. 

 

- Scenario 2 (situatie behouden: huidig feitelijk gebruik legaliseren)  

Het behoud van het circuit voor verenigingen en andere activiteiten wordt bij dit 

scenario als positief punt gezien. Het beter vastleggen van wat wel en niet mag en 

toename van handhaving vindt men goed. Dit geeft duidelijkheid. Inwoners die met 

het circuit in deze vorm zijn opgegroeid, hechten er waarde aan om het op deze 

manier te behouden. De activiteiten en evenementen zorgen voor reuring en zijn 

belangrijk voor onder andere de aantrekkelijkheid en lokale economie van 

Valkenswaard. Ook zou behoud van het circuit voorkomen dat motorcrossers de 

natuurgebieden intrekken. Over de negatieve aspecten van dit scenario is men 

verdeeld; de één vindt dat er niet genoeg ruimte gelaten wordt aan de gemotoriseerde 

sporten, een ander vindt juist dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de 

milieubelasting en de (geluids-)overlast van de gemotoriseerde sporten. Daarnaast 

worden er vragen gesteld over hoe bestaande problemen als geluid- en parkeer- en 

verkeersoverlast in dit scenario geminimaliseerd worden.  

 

- Scenario 3 (Eurocircuit terrein omvormen tot leisurezone) 

Positief aan dit scenario vinden respondenten dat het meer mogelijkheden biedt voor 

het gebied. Door diverse activiteiten op het terrein is het terrein toegankelijker voor 

een breder publiek. Een leisuregebied kan meer naamsbekendheid creëren voor 

Valkenswaard en toerisme stimuleren. Daarmee kan het bijdragen aan de economie 

van Valkenswaard en zorgen voor werkgelegenheid. Het wordt in dit scenario als 

negatief gezien dat verenigingen geen plek meer hebben om samen te komen en 

hierdoor mogelijk verdwijnen. Dit scenario zou ook kunnen leiden tot een grotere 
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drukte en daarmee (nieuwe vormen van) overlast. Bovendien zouden er reeds genoeg 

recreatieplekken zijn.  

 

- Scenario 4 (maximaal faciliteren crossen) 

Het behoud van het circuit wordt, net als bij scenario 2, als positief punt gezien. Men 

vindt het goed dat de gemotoriseerde sport zich bij dit scenario het meest kan 

ontwikkelen en het Eurocircuit op de kaart blijft staan in de (internationale) 

gemotoriseerde sport. Het verduurzamen van de gemotoriseerde sporten wordt als 

positief gezien, al vreest men er ook voor dat dit op korte termijn lastig te realiseren is. 

Een aantal respondenten ziet bij dit scenario een risico op een toename van de 

overlast voor omwonenden, onder andere in de vorm van geluid, stank, parkeren en 

vervuiling. Daarnaast maken sommigen zich zorgen over verdringing van de niet-

gemotoriseerde activiteiten in dit scenario. 

 

- Scenario 5 (combinatiescenario)  

Respondenten vinden het positief dat het terrein op deze manier breder toegankelijk 

wordt. Ze vinden het positief dat de huidige verenigingen gebruik kunnen blijven 

maken van het terrein en dat het terrein tegelijkertijd meer diverse mogelijkheden 

biedt voor andere doelgroepen. Het ‘voor ieder wat wils’ – principe in dit scenario 

wordt als groot pluspunt gezien. Men twijfelt wel over de realiseerbaarheid van dit 

scenario, zowel in praktische zin (voldoende oppervlakte) als over de samenwerking 

tussen verschillende partijen. Een deel van de respondenten vindt dit scenario nog te 

onduidelijk om de gevolgen ervan te overzien. Het gebrek aan scherpe keuzes (ten 

opzichte van de andere scenario’s) doet sommige respondenten vrezen voor ‘ruis’ in 
de besluitvorming. 

 

Acht op de tien (80%) respondenten zijn van mening dat het Eurocircuit terrein in de 

toekomst voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden. Respondenten die aangeven 

omwonende te zijn, zijn het daar minder vaak mee eens. Van de respondenten die 

aangeven dat het terrein in de toekomst voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag 

worden of hier geen duidelijke mening over hebben, geeft 32 procent aan dat inwoners vrij 

gebruik moeten kunnen maken om buiten verengingsverband gemotoriseerde sporten te 

beoefenen, 46 procent vindt van niet. 8 procent is van mening dat het aantal uren dat met 

motorgeluid gecrost mag worden op het terrein moet worden verlaagd, zeven op de tien 

respondenten (70%) vinden van niet. Daarnaast vindt 39% juist dat het aantal uren moet 

worden verhoogd. 27 procent is het hier niet mee eens. Men is verdeeld over de mate 

waarin men het belangrijk vindt dat de auto- en motorsporten op het Euroterreincircuit 

moeten overgaan naar elektrische motoren. 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten (88%) is van mening dat de niet-

gemotoriseerde verenigingen die op dit moment gebruik maken van het terrein, daar in de 

toekomst ook gebruik van moeten kunnen maken. 59 procent vindt dat het terrein (ook) 

ruimte moet bieden aan andere/nieuwe niet-gemotoriseerde verenigingen. Over de 

toegankelijkheid van het terrein voor vrije recreatie zijn de meningen verdeeld. Dit geldt 

ook voor de vraag of er meer natuur op het Eurocircuit terrein moet komen. 
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Verschillen tussen inwoners uit de steekproef en inwoners die niet in de steekproef zitten 

Inwoners die niet in de steekproef zitten, maar zelf een toegangscode bij de gemeente 

hebben aangevraagd, zijn vaker direct betrokken bij het Eurocircuit terrein dan inwoners uit 

de steekproef. Zij geven vaker aan dat het Eurocircuit terrein voor hen persoonlijk zeer 

belangrijk is (39%) dan inwoners uit de steekproef (23%). Ook geven zij vaker aan 

omwonende te zijn (48% t.o.v. 30%), het terrein vaker te bezoeken bij motor- en rallysport 

(55% t.o.v. 35%) en bij andere evenementen (27% t.o.v. 21%). Daarnaast zijn zij vaker 

lid/vrijwilliger bij één van de verenigingen die gebruik maken van het terrein (10% t.o.v. 3%). 

De inwoners die niet in de steekproef zitten zijn veel minder vaak níet betrokken bij het 

Eurocircuit terrein (13%) dan inwoners uit de steekproef (37%).  

 

Uit de resultaten blijkt dat inwoners die niet in de steekproef zitten een meer uitsproken 

mening over (de toekomst van) het Eurocircuit terrein hebben dan inwoners uit de 

steekproef. Het gaat hierbij zowel om meningen van inwoners die een voorkeur hebben 

voor het behoud van het Eurocircuit, als meningen van inwoners die een voorkeur hebben 

voor een andere invulling van het Eurocircuit terrein.  

 

 



 

Het PON & Telos | Inhoudsopgave 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding 1 

1.2 Scenario’s 1 

1.3 Vragenlijst onder inwoners 2 

1.4 Onderzoeksverantwoording 2 

1.5 Leeswijzer 4 

2 Resultaten 5 

2.1 Betekenis van het Eurocircuit terrein: huidige situatie 5 

2.2 Toekomst van het Eurocircuit terrein 10 

2.2.1 Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur 10 

2.2.2 Scenario 2: Situatie behouden: huidige feitelijk gebruik legaliseren 11 

2.2.3 Scenario 3: Eurocircuit terrein omvormen tot leizurezone 13 

2.2.4 Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen 14 

2.2.5 Scenario 5: Combinatiescenario 16 

3 Achtergrondgegevens respondenten 22 

 

 

 



 

Het PON & Telos | Toekomst Eurocircuit terrein in Valkenswaard 1 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Over het Eurocircuit is de afgelopen jaren veel te doen geweest. In 2019 zorgde de 

actualisatie van het bestemmingsplan voor veel discussie onder de vele verschillende 

betrokkenen bij het circuit. De gemeente werkt momenteel, samen met belanghebbenden 

en betrokkenen, aan een nieuw toekomstplan voor het terrein. Het toekomstplan wordt 

gevormd aan de hand van scenario’s, die zijn ingevuld met betrokkenen en 

belanghebbenden. Deze scenario’s worden voorgelegd aan de gemeenteraad op basis 

waarvan zij het besluit neemt welk scenario het vertrekpunt vormt voor de actualisatie van 

het bestemmingsplan uit 1977. In feite wordt hiermee de toekomst van het Eurocircuit 

bepaald. 

1.2 Scenario’s 

Samen met belanghebbenden en betrokken heeft de gemeente 5 scenario’s opgesteld:  
 

1. Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur 

Alle voorzieningen op het Eurocircuit terrein worden verwijderd, 

waarna het terrein wordt omgevormd tot natuurgebied. Het 

gebied is openbaar toegankelijk en fiets-, wandel- en MTB-routes 

bieden ruimte voor recreatie.  

 

2. Situatie behouden: huidig feitelijk gebruik legaliseren 

In dit scenario blijft de situatie zoals deze nu is. Het huidige 

gebruik door de verenigingen wordt vastgelegd in een nieuw 

bestemmingsplan. Voor de motor- en autorallysport geldt dat zij 

ieder apart tot 8 uur per week gemotoriseerde sport mogen 

beoefenen en maximaal 3 weekenden per jaar 8 uur of langer. 

Illegale gebouwen op het terrein worden verwijderd. 

 

3. Eurocircuit terrein omvormen tot leisurezone 

In dit scenario verdwijnen alle huidige voorzieningen van het 

terrein en wordt het terrein opnieuw ontwikkeld naar een gebied 

voor vrijetijdsbesteding en recreatie. In dit scenario heeft een 

commerciële marktpartij het Eurocircuit terrein in bezit en 

exploiteert het geheel. De gemeente zal randvoorwaarden 

opstellen waaraan deze ontwikkeling moet voldoen. Om u een 

idee te geven, onder vrijetijdsbesteding en recreatie kunt u 

bijvoorbeeld verstaan: een pretpark, actieve buitensporten, 

klimpark, speeltuin of een fitnesscentrum. NB: er is geen sprake 

van een mogelijke koper van deze grond om dit plan te 

ontwikkelen. Het gaat erom wat u vindt van dit idee. 
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4. Maximaal faciliteren crossen 

In dit scenario wordt de motor- en rallysport op het Eurocircuit 

terrein maximaal gefaciliteerd. Dit betekent dat de huidige 

gemotoriseerde sporten mogen uitbreiden en de huidige 

verenigingen gebruik blijven maken van het terrein. Hierbij geldt 

de voorwaarde dat de autorallysport (NRV) zal verduurzamen 

door elektrische motoren te gebruiken die een stuk minder 

geluid maken. Ook motorsportvereniging (MVV) streeft naar 

verduurzaming van hun sport. Over de geluidsreductie worden 

realistische en meetbare afspraken gemaakt. 

 

5. Combinatiescenario 

Dit scenario gaat uit van een combinatie van functies op het Eurocircuit terrein. De huidige 

verenigingen (ook motorcross en rallycross) blijven actief. Hierbij worden afspraken 

gemaakt over duurzaamheid en beperking van geluidshinder. Er is nadrukkelijk aandacht 

voor toevoeging van natuur en behoud van natuurwaarden. Recreatiemogelijkheden 

worden toegevoegd door het aanleggen van fiets- en wandelpaden en 

buitenspeelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een klimbos, kleinschalige horeca en 

mogelijk kunst en cultuur. Nieuwe verenigingen zijn welkom om het aanbod uit te breiden. 

Het terrein krijgt een meer open karakter en wordt toegankelijker.  

1.3 Vragenlijst onder inwoners 

Gemeente Valkenswaard wil in deze fase van het opstellen van het toekomstplan ook graag 

weten wat de mening van de inwoners van de gemeente is ten aanzien van de 

toekomstplannen voor het Eurocircuit terrein.  

 

Het PON & Telos heeft in opdracht van de gemeente Valkenswaard een onderzoek onder 

inwoners uitgevoerd. Het doel van het onderzoek is in beeld te brengen wat de betekenis is 

van het Eurocircuit terrein voor de inwoners van Valkenswaard, hoe zij de huidige situatie 

ervaren en peilen van het draagvlak voor de verschillende (elementen uit de) scenario’s 

voor de toekomst van het Eurocircuit terrein.  

1.4 Onderzoeksverantwoording 

Onderzoeksmethodiek  

Het PON & Telos heeft een online vragenlijst uitgezet onder inwoners van Valkenswaard. De 

opzet en inhoud van de vragenlijst is afgestemd met de gemeente. 

De gemeente heeft uit de Basisregistratie Personen (BRP) een aselecte steekproef van 3.000 

inwoners getrokken op basis van leeftijdsgroepen. Deze 3.000 inwoners zijn door de 

gemeente per brief uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. In deze brief stond 

een link naar de online vragenlijst en een persoonlijke toegangscode. Daarnaast was er de 

mogelijkheid om een schriftelijke vragenlijst bij de gemeente op te vragen. 

 

Om ook inwoners van Valkenswaard die buiten de steekproef vielen én inwoners van buiten 

Valkenswaard de mogelijkheid te bieden hun mening over de toekomst van het 
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Eurocircuitterrein kenbaar te maken en de vragenlijst in te vullen, konden zij bij de 

gemeente een persoonlijke toegangscode opvragen.  

 

Uit ervaring weten we dat een algemene oproep voor deelname kan betekenen dat vooral 

mensen die een uitgesproken mening over het Eurocircuit terrein hebben (voor- of tegen) 

de vragenlijst zullen invullen. Daarom hebben we ervoor gekozen om niet met een open 

link te werken, maar met persoonlijke toegangscodes. Hierdoor is het mogelijk bij het 

analyseren van de data eventuele verschillen tussen antwoorden van respondenten in de 

steekproef en respondenten die zelf een toegangscode hebben opgevraagd, in beeld te 

brengen. Indien er zich significante verschillen1 voordoen tussen beide groepen, geven we 

dit in het rapport aan.  

 

NOOT: In deze rapportage presenteren we de resultaten van inwoners van de gemeente 

Valkenswaard. De antwoorden van respondenten die niet woonachtig zijn in de gemeente 

Valkenswaard zijn niet meegenomen in de analyses. De gemeente ontvangt separaat aan 

dit rapport een databestand met de antwoorden van respondenten die niet in de gemeente 

Valkenswaard woonachtig zijn. 

 

Veldwerkperiode 

Inwoners uit de steekproef ontvingen op dinsdag 13 april een uitnodiging per brief. 

Daarnaast heeft de gemeente via de lokale en sociale media het onderzoek kenbaar 

gemaakt en inwoners die niet in de steekproef vielen, gewezen op de mogelijkheid om een 

toegangscode voor de vragenlijst bij de gemeente op te vragen.  

De vragenlijst stond uit van dinsdag 13 april tot en met zondag 2 mei.  

 

Respons 

In totaal hebben 1.348 inwoners van Valkenswaard de vragenlijst ingevuld. Van de 3.000 

inwoners die een uitnodiging ontvingen (steekproef), vulden 988 inwoners de vragenlijst in. 

Dit is een responspercentage van 33%. Daarnaast vulden 360 inwoners van Valkenswaard 

de vragenlijst in die zelf een toegangscode hebben opgevraagd. De vragenlijst is door 74 

inwoners van buiten Valkenswaard ingevuld. 

 

Weging naar leeftijd 

De respons bij steekproefonderzoek is meestal geen juiste afspiegeling van de verdeling 

naar leeftijd van de gehele populatie, maar vaak verschillen de antwoorden van jongere en 

oudere inwoners wel van elkaar. Daarom hebben we na verwerking van de vragenlijsten de 

verdeling van leeftijd in de steekproef vergeleken met en gewogen naar de werkelijke 

verdeling in de populatie (bron: CBS).  

 

 
1 Getoetst is of de resultaten van de groep respondenten uit de steekproef 

significant afwijken ten opzichte van de groep respondenten die zelf een 

code heeft opgevraagd. Of een resultaat significant afwijkt is afhankelijk 

van de grootte van de groep respondenten (n) en de spreiding van de 

antwoorden. Om erachter te komen of een groep significant afwijkt ten 

opzichte van de andere groepen, maken we gebruik van een independent 

samples T-test of een Chi-kwadraat toets. Deze toetsen vergelijken het 

gemiddelde van de ene groep met het gemiddelde van de andere groep(en) en 

kijkt of het verschil statistisch significant is.  
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Door weging op de variabele leeftijd wordt over- en ondervertegenwoordiging van 

bepaalde leeftijdsgroepen in de respons gecorrigeerd en kunnen we ervan uitgaan dat de 

antwoorden van de respondenten representatief op dit kenmerk zijn voor de 

daadwerkelijke populatie en dat de resultaten niet te wijten zijn aan de toevallige 

samenstelling van de groep respondenten. Voor de weging naar leeftijd hanteren we de 

volgende categorieën: 18 tot en met 29 jaar; 30 tot en met 39 jaar; 40 tot en met 54 jaar; 55 

tot en met 64 jaar; 65 tot en met 74 jaar en 75 jaar en ouder. 

 

Betrouwbaarheid 

Het aantal inwoners dat de vragenlijst volledig heeft ingevuld is voldoende om 

betrouwbare uitspraken te doen. Om betrouwbare uitspraken te doen over de populatie 

van Valkenswaard van 18 jaar en ouder zijn minimaal 385 reacties nodig. We hanteren 

hierbij een betrouwbaarheidsinterval van 95% en een maximale foutenmarge van 5%. Dit is 

een gangbare norm die gehanteerd wordt in populatieonderzoek. Bij een aantal van 1.348 

respondenten komen we uit op een foutenmarge van 2,6%.  

1.5 Leeswijzer 

In dit rapport leest u de resultaten van het vragenlijstonderzoek onder inwoners van 

Valkenswaard over de toekomst van het Eurocircuit terrein.  

 

We presenteren de resultaten van de respondenten in tabellen met een korte beschrijving. 

De gerapporteerde ‘n’ in de tabeltitel heeft betrekking op het aantal respondenten dat de 

vraag heeft ingevuld. In dit rapport geven we de resultaten van alle respondenten die de 

vragenlijst hebben ingevuld weer. Dit betekent dat zowel de reacties van inwoners uit de 

steekproef als reacties van inwoners die zelf een toegangscode hebben opgevraagd zijn 

meegenomen. Indien er zich een significant verschil in de resultaten voordoet tussen beide 

groepen, benoemen we dit. De reacties op de open vragen hebben we samengevat. 

 

In de rapportage leest u eerst wat de betekenis is van het Eurocircuit terrein voor de 

inwoners van Valkenswaard en hoe zij de huidige situatie ervaren (paragraaf 2.1). 

Vervolgens gaan we in op hoe de inwoners denken over de toekomst van het Eurocircuit 

terrein (paragraaf 2.2). In hoofdstuk 3 zijn de achtergrondgegevens van de respondenten 

weergegeven. 
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2 Resultaten 

2.1 Betekenis van het Eurocircuit terrein: huidige 

situatie 

Bij aanvang van de vragenlijst is de volgende toelichting gegeven op het Eurocircuit terrein: 

 

Het Eurocircuit terrein  

Op het Eurocircuit terrein beoefenen verschillende verenigingen hun sport. De 

motorcrossbaan wordt gebruikt door Motor Vereniging Valkenswaard, de 

autorallycrossbaan door de Nederlandse Rallysport Vereniging, de fietscrossbaan door Lion 

D’or en de wielerbaan door ToerWielerClub de Kempen. Verder maken Politie Honden 

Vereniging De Verdediger en schutterij Sint Martinus Gilde Valkenswaard gebruik van het 

terrein. Voor de motor- en autorallysport geldt dat zij ieder apart tot 8 uur per week 

gemotoriseerde sport mogen beoefenen en maximaal 3 weekenden per jaar 8 uur of langer.  

 

 
 

 

Tabel 1  Hoe belangrijk is het Eurocircuit terrein voor u persoonlijk? 

(n=1.348) 

 % 

Zeer belangrijk 27 

Belangrijk 27 

Een beetje belangrijk 17 

Niet belangrijk 29 

 

Voor ruim de helft (54%) van de respondenten is het Eurocircuit terrein (zeer) belangrijk. 17 

procent geeft aan het Eurocircuit terrein een beetje belangrijk te vinden en voor 29 procent 

is het niet belangrijk. 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten, geven significant vaker aan dat het Eurocircuit 

terrein voor hen persoonlijk zeer belangrijk is (39% t.o.v. 23%) dan inwoners uit de 

steekproef. Ook geven zij minder vaak aan dat het terrein een beetje (13% t.o.v. 19%) of niet 

belangrijk (19% t.o.v. 33%) voor hen is.  
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Tabel 2  Op welke manier bent u betrokken bij het Eurocircuit terrein? 

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) (n=1.348) 

 % 

Ik ben omwonende van het Eurocircuit terrein  35 

Ik bezoek het Eurocircuit terrein wel eens bij evenementen van de motor- en rallysport 

(in de tijd voor de coronacrisis)  
41 

Ik bezoek het Eurocircuit terrein wel eens bij andere evenementen (fietscross, wieler- en 

andere evenementen)  
23 

Ik ben lid van/vrijwilliger bij één van de verenigingen die gebruik maken van het terrein 4 

Ik bezoek het Eurocircuit terrein wel eens vanwege een andere reden  5 

Ik ben niet betrokken bij het Eurocircuit terrein 31 

  

Ruim een derde (35%) van de respondenten is omwonende van het Eurocircuit terrein. Vier 

op de tien respondenten (41%) bezoeken het terrein wel eens bij evenementen van de 

motor- en rallysport en ongeveer een kwart (23%) bezoekt het terrein wel eens bij andere 

evenementen. 31 procent is niet betrokken bij het Eurocircuit terrein. 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten, zijn significant vaker omwonenden van het 

Eurocircuit terrein (48% t.o.v. 30%) dan inwoners uit de steekproef. Zij geven vaker aan het 

terrein wel eens te bezoeken bij evenementen van de motor- en rallysport (55% t.o.v. 35%) 

en bij andere evenementen (27% t.o.v. 21%). Ook zijn zij vaker lid van/vrijwilliger bij één van 

de verenigingen die gebruik maken van het terrein (10% t.o.v. 3%) en bezoeken het terrein 

ook iets vaker vanwege andere redenen (8% t.o.v. 4%). Zij zijn minder vaak niet betrokken 

bij het Eurocircuit terrein (13% t.o.v. 37%). 

 

Verschillen inwoners uit steekproef en inwoners die niet in de steekproef zitten 

Uit bovenstaande twee vragen blijkt dat voor de mensen die zelf een code hebben 

aangevraagd, het Eurocircuit terrein belangrijker is dan voor de mensen uit de steekproef 

en dat zij vaker direct betrokken zijn bij het Eurocircuit terrein. Zoals u zult lezen in de rest 

van de rapportage duiden de resultaten erop dat inwoners die niet in de steekproef zitten, 

een meer uitgesproken mening hebben over (de toekomst van) het Eurocircuit terrein dan 

inwoners uit de steekproef. 
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Tabel 3  In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen 

over het Eurocircuit terrein? (%) 

 
N 

 (helemaal) 

eens  

niet eens, niet 

oneens  

(helemaal) 

oneens  

Het is een belangrijk thuishonk voor diverse 

verenigingen in Valkenswaard (fietscross, 
wielrennen, hondensport, het gilde) 

1.323 94 4 2 

Het levert een belangrijke bijdrage aan de 
bekendheid van Valkenswaard 

1.326 87 5 7 

Het is belangrijk voor (het voortbestaan van) 
de gemotoriseerde sport in Valkenswaard 

1.301 85 7 8 

Het levert een belangrijke bijdrage aan de 

economie in Valkenswaard 
1.281 80 8 12 

Het is belangrijk voor (het voortbestaan van) 

de gemotoriseerde sport in Nederland 
1.276 74 13 13 

Het Eurocircuit terrein is niet belangrijk voor 

Valkenswaard 
1.305 9 6 85 

 

Bijna alle respondenten (94%) geven aan dat terrein een belangrijk thuishonk is voor 

diverse verenigingen in Valkenswaard. Bijna negen op de tien respondenten zijn van 

mening dat het Eurocircuit terrein een belangrijke bijdrage levert aan de bekendheid van 

Valkenswaard (87%) en 85 procent vindt dat het terrein belangrijk is voor (het voortbestaan 

van) de gemotoriseerde sport in Valkenswaard.  

Acht op de tien respondenten vinden dat het terrein een belangrijke bijdrage levert aan de 

economie van Valkenswaard. Drie kwart (74%) is van mening dat het terrein belangrijk is 

voor (het voortbestaan van) de gemotoriseerde sport in Nederland. Slechts 9 procent geeft 

aan dat het terrein niet belangrijk is voor Valkenswaard. 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten, zien het belang van het Euroterrein circuit voor de 

verschillende voorgelegde aspecten in iets mindere mate dan inwoners uit de steekproef. 

Zij zijn het significant minder vaak eens en vaker oneens met de volgende stellingen: 

- Het is een belangrijk thuishonk voor diverse verenigingen in Valkenswaard’ (92% 
t.o.v. 95% / 3% (helemaal) oneens t.o.v. 1%).  

- Het levert een belangrijke bijdrage aan de bekendheid van Valkenswaard’ (81% 
(helemaal) eens t.o.v. 90% / 15% (helemaal) oneens t.o.v. 5%). 

- Het is belangrijk voor (het voortbestaan van) de gemotoriseerde sport in 

Valkenswaard (80% (helemaal) eens t.o.v. 86% / 4% neutraal t.o.v. 8% / 16% 

(helemaal) oneens t.o.v. 6%). 

- Het levert een belangrijke bijdrage aan de economie in Valkenswaard ‘(76% 
(helemaal) eens t.o.v. 82% / 3% neutraal t.o.v. 10% / 21% (helemaal) oneens t.o.v. 

9%). 

- Het is belangrijk voor (het voortbestaan van) de gemotoriseerde sport in 

Nederland (8% neutraal t.o.v. 15% / 20% (helemaal) oneens t.o.v. 11%). 

 

Tot slot geven inwoners die niet in de steekproef zitten vaker aan dat het Eurocircuit terrein 

niet belangrijk is voor Valkenswaard (14% (helemaal) eens t.o.v. 7% en 82% (helemaal) 

oneens t.o.v. 86%) dan inwoners uit de steekproef.  
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Voor een aantal stellingen is het aandeel respondenten dat neutraal antwoord in deze 

groep kleiner dan bij de groep respondenten uit de steekproef. Dit duidt er op dat 

respondenten die niet in de steekproef zitten een meer uitgesproken mening hebben. 

 

Andere redenen waarom het Eurocircuit terrein belangrijk voor 

Valkenswaard is 

 

Respondenten konden in een open vraag aangeven als er volgens hen nog andere redenen 

waren, waarom het Eurocircuit terrein belangrijk is voor Valkenswaard. 723 respondenten 

maakten van deze mogelijkheid gebruik.  

 

Het Eurocircuit terrein heeft volgens veel respondenten een belangrijke aantrekkingskracht 

op toeristen, belangstellenden, dagjesmensen en de (internationale) crosswereld in het 

bijzonder. De naamsbekendheid van Valkenswaard in Nederland, maar ook in het 

buitenland en zelfs wereldwijd wordt dan ook vaak genoemd. Respondenten geven aan dat 

veel georganiseerde activiteiten direct samenhangen met het Eurocircuit terrein en dat het 

terrein op die manier voor levendigheid zorgt in Valkenswaard. Een veelgenoemd 

voorbeeld is de Dakar pre-proloog die op de landelijke televisie uitgezonden wordt. Het 

Eurocircuit zet Valkenswaard op de kaart. 

Ook wordt aangegeven dat het Eurocircuit terrein zorgt voor een grotere diversiteit aan te 

beoefenen sporten en activiteiten voor mensen uit Valkenswaard en omgeving. Veel 

mensen beleven plezier aan het Eurocircuit terrein. Zij vinden het belangrijk om 

Valkenswaard aantrekkelijk te houden, ook vooral voor de jeugd.  

Tevens wordt benoemd dat het Eurocircuit terrein een alternatief biedt voor het  

crossen in natuurgebieden, wat bevorderlijk is voor het natuurbehoud in de omgeving.  

Daarnaast wordt het belang van het economische aspect nog verder toegelicht met 

voorbeelden: grotere toestroom van mensen voor de winkels en horeca in het centrum, 

hotels en campings en ook toeleveranciers plukken er de vruchten van. Tot slot wordt 

benoemd dat het Eurocircuit terrein verweven is met Valkenswaard en deel uitmaakt van 

de historie en het erfgoed van Valkenswaard.  

 

Tabel 4  Ervaart u in de huidige situatie knelpunten met betrekking tot het 

Eurocircuit terrein? Zo ja, welke knelpunten?  

(meerdere antwoorden zijn mogelijk) (n=1.348) 

 % 

Nee, ik ervaar geen knelpunten 74 

Ja, geluidsoverlast ten tijde van evenementen  17 

Ja, de activiteiten op het Eurocircuit terrein zijn slecht voor natuur en milieu 16 

Ja, geluidsoverlast door gemotoriseerde sportverenigingen (bij trainingen) 13 

Ja, verkeersoverlast voor en na afloop van evenementen  11 

Ja, parkeeroverlast ten tijde van evenementen 7 

Ja, iets anders  4 

 

Drie kwart (74%) van de respondenten ervaart geen knelpunten in de huidige situatie met 

betrekking tot het Eurocircuit terrein, een kwart (26%) ervaart wel een of meerdere 

knelpunten. Het gaat hierbij met name om geluidsoverlast ten tijde van evenementen 

(17%), geluidsoverlast door gemotoriseerde sportverenigingen bij trainingen (13%) en 
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verkeersoverlast voor en na afloop van evenementen (11%). Ook vindt 16 procent van de 

respondenten dat de activiteiten op het Eurocircuit terrein slecht zijn voor natuur en milieu. 

 

We hebben bij deze vraag gekeken of er significante verschillen zijn tussen de antwoorden 

van respondenten die aangeven omwonende te zijn en respondenten die zichzelf niet als 

omwonende beschouwen. Omwonenden ervaren vaker knelpunten (32%) dan niet-

omwonenden (23%). 

- Omwonenden ervaren vaker geluidsoverlast ten tijde van evenementen (25%) dan 

niet-omwonenden (13%). 

- Omwonenden ervaren vaker geluidsoverlast door gemotoriseerde 

sportverenigingen bij trainingen (21%) dan niet-omwonenden (9%). 

- Omwonenden ervaren vaker verkeersoverlast voor en na afloop van evenementen 

(14%) dan niet-omwonenden (9%). 

- Omwonenden ervaren vaker parkeeroverlast ten tijde van evenementen (10%) dan 

niet-omwonenden (5%). 

- Omwonenden zijn vaker van mening dat activiteiten op het Eurocircuit terrein 

slecht zijn voor natuur en milieu (21%) dan niet-omwonenden (13%). 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten ervaren ook iets vaker knelpunten (30% t.o.v. 25%) 

dan inwoners uit de steekproef. Zij ervaren vaker: 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten ervaren vaker geluidsoverlast bij 

evenementen (23%) dan inwoners uit de steekproef (15%). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten ervaren vaker geluidsoverlast door 

gemotoriseerde sportvereniging bij trainingen (22%) dan inwoners uit de 

steekproef (10%). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten ervaren vaker parkeeroverlast ten tijde 

van evenementen (10%) dan inwoners uit de steekproef (6%).  

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn vaker van mening dat activiteiten op 

het terrein slecht zijn voor natuur en milieu (21%) dan inwoners uit de steekproef 

(14%). 

 

Respondenten konden hun antwoord op de vorige vraag toelichten. 474 respondenten 

maakten van deze mogelijkheid gebruik. We maken hierbij onderscheid tussen de groep die 

heeft aangekruist geen overlast te ervaren en de groep die heeft aangekruist wel overlast te 

ervaren.  

 

Toelichting van respondenten die geen overlast ervaren (337 

reacties) 

Respondenten die geen knelpunten ervaren benoemen dat bij elk evenement nadelen 

horen, maar zij hier zelf geen hinder van ondervinden. Aangezien de evenementen maar 

enkele keren per jaar zijn, bestempelen zij geluid wat hier vandaan komt niet als overlast. 

Wel geeft men aan dat de mate waarin zij geluid horen tijdens een evenement ook 

afhankelijk is van hoe de wind staat. Respondenten zijn van mening dat de evenementen 

goed geregeld zijn, wat als positief wordt ervaren. Ze worden tijdig aangekondigd en na 

afloop is de verkeersafwikkeling goed geregeld. Wel wordt het punt van milieuvervuiling 

genoemd, al geven mensen aan dat, doordat evenementen maar een paar keer per jaar 
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voorkomen en in de toekomst mogelijk gebruik van elektrische auto’s of motoren gemaakt 

zal worden, dit ook te overzien is.  

 

Toelichting van respondenten die wel overlast ervaren (137 reacties) 

Respondenten ervaren met name knelpunten bij de gemotoriseerde sport en de 

bijbehorende evenementen. Ook door deze groep wordt door de meesten aangegeven dat, 

wanneer de frequentie van het aantal evenementen beperkt blijft, ze wel last hebben van 

geluid, maar dit niet direct bestempelen als overlast. Ook zij benoemen dat de mate van 

overlast wel afhankelijk is van hoe de wind staat. Veel respondenten geven aan te beseffen 

dat elk evenement overlast met zich meebrengt, maar accepteren dit omdat veel mensen 

plezier ervaren aan de evenementen en het maar enkele keren per jaar is.  

 

Er is ook een groep mensen die aangeeft wel overlast te ervaren van het Eurocircuit terrein. 

Dit betreft met name mensen die dichtbij het Eurocircuit terrein wonen. Zij hebben last van 

het geluid en de verkeersdrukte. Ook noemen respondenten dat de gemotoriseerde 

sport(evenement)en niet meer van deze tijd zijn. Er komt veel stikstof vrij wat slecht is voor 

het milieu en de natuur en het geeft geen fijne geur. Ook geven enkele omwonenden aan 

dat er wel eens bedreigingen gedaan worden naar hen toe. Deze respondenten zien graag 

dat Valkenswaard streeft naar een groene omgeving. Gemotoriseerde sport in deze vorm 

past daar niet bij. 

2.2 Toekomst van het Eurocircuit terrein 

Er zijn door de gemeente samen met betrokkenen en belanghebbenden vijf scenario’s 
opgesteld voor een mogelijke invulling van het Eurocircuit terrein in de toekomst. Alle vijf 

scenario’s zijn voorgelegd in de vragenlijst. Per scenario zijn inwoners gevraagd wat zij wel 

en/of wat zij niet goed vinden aan het voorgestelde scenario.  

 

In deze paragraaf geven we per scenario een samenvatting weer van de antwoorden van de 

respondenten.  

 

2.2.1 Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur  

 

 

Positieve punten van scenario 1 

Het argument dat het meest genoemd wordt is dat extra natuur altijd gestimuleerd moet 

worden. Meer groen en natuur creëert een gezondere leefomgeving: voor mens en dier. Het 

is goed voor het milieu, zorgt voor rust en voor meer ruimte voor recreatie zoals wandel- en 

Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur  

 

Alle voorzieningen op het Eurocircuit terrein worden 

verwijderd, waarna het terrein wordt omgevormd tot 

natuurgebied. Het gebied is openbaar toegankelijk en fiets-, 

wandel- en MTB-routes bieden ruimte voor recreatie.   
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fietsroutes. Dit scenario zou het terrein toegankelijker maken voor meer verschillende 

doelgroepen. Dit heeft mogelijk ook een positief effect op het toerisme in Valkenswaard. 

Een groot pluspunt aan dit scenario is dat de ervaren overlast van het huidige Eurocircuit 

terrein wordt tegengegaan en er een rustige plek voor in de plaats komt.  

 

Negatieve punten van scenario 1 

Respondenten wijzen erop dat het verdwijnen van het Eurocircuit negatieve gevolgen heeft 

voor verenigingen, sportactiviteiten en evenementen. Het terrein heeft een nuttige en 

waardevolle bestemming voor veel mensen en verenigingen. In dit scenario zullen 

verenigingen hun plek verliezen. Men vindt het wel belangrijk dat sportverenigingen 

sportactiviteiten kunnen blijven organiseren. Er zou dan gezocht moeten worden naar een 

alternatieve plek voor de verenigingen, sportclubs en evenementen, waar minder mensen 

er overlast van ondervinden. Vooral voor de motor- en autocross zal dit heel lastig, wellicht 

onmogelijk, zijn.  

 

Respondenten vinden het niet nodig dat het Eurocircuit moet verdwijnen, omdat er al 

genoeg natuur in Valkenswaard te vinden is. De focus zou moeten worden gelegd op 

behoud en versterking van bestaande natuur. Ze geven wel aan dat er gekeken mag 

worden naar een groenere manier van invulling van het terrein of om het terrein heen. 

Daarnaast geeft ook een aantal respondenten aan zich zorgen te maken wat dit scenario 

betekent voor de economie, aangezien het Eurocircuit terrein in belangrijke mate bijdraagt 

aan de bekendheid en toerisme van Valkenswaard. Een kleine groep respondenten ziet 

geen minpunten aan dit scenario. 

 

2.2.2 Scenario 2: Situatie behouden: huidige feitelijk gebruik 

legaliseren 

 

 

Positieve punten van scenario 2 

Het behoud van het circuit voor verenigingen en andere activiteiten wordt als positief punt 

gezien. Respondenten vinden het goed dat het huidige gebruik gehandhaafd wordt en het 

circuit als zodanig behouden blijft, mede vanwege de (inter)nationale bekendheid. 

Respondenten die met het circuit in de huidige vorm zijn opgegroeid, lichten toe dat zij het 

daarom ook graag zo willen behouden. Het sociale aspect van de verenigingen die nu actief 

zijn op het Eurocircuit wordt belangrijk gevonden. De niet-gemotoriseerde verenigingen 

(wielerbaan, fietscross, hondensport, gilde) behouden bij dit scenario hun huisvesting en 

.1 Scenario 2: Situatie behouden: huidige feitelijk gebruik legaliseren 

 

In dit scenario blijft de situatie zoals deze nu is. Het huidige 

gebruik door de verenigingen wordt vastgelegd in een nieuw 

bestemmingsplan. Voor de motor- en autorallysport geldt dat 

zij ieder apart tot 8 uur per week gemotoriseerde sport mogen 

beoefenen en maximaal 3 weekenden per jaar 8 uur of langer. 

Illegale gebouwen op het terrein worden verwijderd. 
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ook de gemotoriseerde sporters wordt het gegund om hun hobby te kunnen blijven 

beoefenen. 

 

Het beter vastleggen van wat wel en niet mag en toename van handhaving worden als 

positief ervaren. Dit biedt duidelijkheid voor de gebruikers. Verders spreekt het verwijderen 

van illegale gebouwen en het opknappen van resterende gebouwen aan. Ook vinden 

respondenten het goed dat dit scenario meer ruimte biedt voor het legaal organiseren van 

evenementen. Dit zorgt blijvend voor reuring en is belangrijk voor onder andere de 

aantrekkelijkheid en lokale economie van Valkenswaard.  

 

Enkele respondenten vinden het plan goed omdat bestaande gebruikers of verenigingen in 

dit scenario niet de dupe worden van nieuwe omwonenden die bezwaren aantekenen 

vanwege ervaren overlast. Wel moet er volgens respondenten voor gewaakt worden dat het 

gebruik van het circuit bij dit scenario niet alsnog toeneemt. Al met al wordt met name het 

‘compromis’ tussen het kunnen blijven uitoefenen van de gemotoriseerde sporten en het 

verminderen van langdurige geluidsoverlast voor omwonenden als belangrijkste pluspunt 

gezien, mits er goed gehandhaafd wordt. Ook benoemen enkele respondenten dat het 

behoud van het circuit ervoor zou zorgen dat de motorcrossers niet de natuurgebieden 

intrekken. 

 

Negatieve punten van scenario 2 

De respondenten geven wisselende antwoorden over wat ze minder goed vinden aan dit 

scenario. De één vindt dat er niet genoeg ruimte gelaten wordt aan de gemotoriseerde 

sporten, een ander vindt juist dat er niet genoeg gedaan wordt tegen de milieubelasting en 

de (geluids-)overlast. Enkelen zien een risico dat het gebruik door motor- en rallysport 

alsnog méér dan de aangegeven hoeveelheden uren en weekenden zal worden toegestaan. 

Bovendien willen de gemotoriseerde verenigingen hun sport waarschijnlijk altijd in het 

weekend beoefenen – dat is namelijk nu de praktijk, wat betekent dat er vrijwel ieder 

weekend gecrost zal worden. 

 

Anderen zien de drie weekenden per jaar juist als (te) weinig. De vraag wordt gesteld of dit 

aantal voldoende is om het Eurocircuit financieel gezond te houden en of er wel meer niet-

gemotoriseerde evenementen (‘stille evenementen’) georganiseerd mogen worden. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de gemeente Valkenswaard eigenaar is van het circuit en 

dat zij in die functie baat zouden hebben bij meer exploitatie van het circuit, wat beloftes 

op handhaving van o.a. tijden voor gemotoriseerd sporten minder geloofwaardig zou 

maken. Verder wordt aangegeven dat het legaliseren van de bestaande activiteiten een 

signaal zou geven dat wanneer men lang genoeg illegale activiteiten doorzet, de 

regelgeving zich uiteindelijk daaraan aan zal passen (in plaats van andersom). 

 

Bij dit scenario vragen respondenten zich wel af hoe bestaande problemen zoals 

parkeeroverlast of eventuele hinder in dit scenario geminimaliseerd worden. De 

infrastructuur rondom het circuit kan de toestroom niet verwerken. Tot slot wordt 

benoemd dat de milieubelasting en de stank- en geluidsoverlast die omwonenden nu 

ervaren blijven bestaan in dit scenario.  
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2.2.3 Scenario 3: Eurocircuit terrein omvormen tot leizurezone 

 

Positieve punten van scenario 3 

Dit scenario biedt meer mogelijkheden voor het gebied. Respondenten zien graag meer 

recreatiemogelijkheden, al geldt dit niet voor alle vormen van vrijetijdsbesteding. Men vindt 

het goed dat er activiteiten voor buitensport mogelijk worden gemaakt, wat gezond is voor 

mensen. Het scenario biedt een natuurvriendelijke vrijetijdsbesteding voor jong en oud. Als 

er diverse activiteiten op het terrein te vinden zijn is het terrein toegankelijker voor een 

breder publiek en biedt het ook een plek voor kinderen/jongeren om hun vrije tijd te 

besteden.  

 

Een leisuregebied kan meer naamsbekendheid creëren voor Valkenswaard en toerisme 

stimuleren. Het kan bijdragen aan de economie en zorgen voor werkgelegenheid. Het 

betrekken van een commerciële partij kan voordelen bieden, omdat deze meer gericht is 

op het aantrekken van bezoekers en kijkt wat nodig is voor het dorp en het stimuleren van 

toerisme. Ook sluit Leisure goed aan bij de al omliggende recreatieplekken zoals de 

Kempervennen. Tenslotte wordt als pluspunt voor dit scenario genoemd dat een 

leisurezone waarschijnlijk minder geluidsoverlast zal veroorzaken, met uitzondering van 

een pretpark, doordat autocross en motorcross zullen verdwijnen. Respondenten opperen 

ook de mogelijkheid om leisure en het Eurocircuit te combineren, zodat de bestaande 

verenigingen die gebruik maken van het terrein ook invulling krijgen in het scenario.  

 

Negatieve punten van scenario 3 

Het wordt als negatief gezien dat in dit scenario verenigingen geen plek meer hebben om 

samen te komen en hierdoor mogelijk verdwijnen. Dit scenario zou kunnen leiden tot een 

grotere drukte en daarmee ook tot (nieuwe vormen van) overlast. Met name het idee van 

een pretpark wakkert zorgen aan voor geluids- en milieuoverlast. Ook andere invullingen 

van een leisurezone zouden tot nieuwe vormen van overlast kunnen leiden, zoals extra 

verkeersstromen. Een deel van de respondenten ziet het Eurocircuit niet graag verdwijnen 

en ziet dit als negatief aspect aan dit scenario. Omdat Nederland niet veel motor- en 

autocrossterreinen heeft en omdat het bijdraagt aan de economie van Valkenswaard 

vinden zij dit belangrijk om te behouden.  

 

.2 Scenario 3: Eurocircuit terrein omvormen tot leizurezone 

 

In dit scenario verdwijnen alle huidige voorzieningen van het  

terrein en wordt het terrein opnieuw ontwikkeld naar een  

gebied voor vrijetijdsbesteding en recreatie.  In dit scenario  

heeft een commerciële marktpartij het Eurocircuit terrein in  

bezit en exploiteert het geheel. De gemeente zal  

randvoorwaarden opstellen waaraan deze ontwikkeling  

moet voldoen. Om u een idee te geven, onder vrijetijdsbesteding en recreatie kunt u 

bijvoorbeeld verstaan: een pretpark, actieve buitensporten, klimpark, speeltuin of 

een fitnesscentrum. NB: er is geen sprake van een mogelijke koper van deze grond 

om dit plan te ontwikkelen. Het gaat erom wat u vindt van dit idee. 
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Een ander argument tegen dit scenario dat regelmatig genoemd is, is dat er in (de buurt 

van) Valkenswaard al genoeg recreatieplekken zijn zoals plekken voor actieve buitensport, 

klimgelegenheid, speeltuinen en fitnesscentra. Tenslotte wordt benoemd dat het spontane 

en Valkenswaardse karakter van het Eurocircuit terrein en de betrokkenheid van de 

dorpsgenoten door een commerciële exploitatie mogelijk verdwijnt.  

 

2.2.4 Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen 

 

Positieve punten van scenario 4 

Respondenten vinden behoud van het Eurocircuit terrein een positief punt aan dit scenario. 

Het circuit wordt door hen gezien als deel van het DNA van Valkenswaard en een 

waardevolle ontmoetingsplek. Daarnaast vindt men het Eurocircuit een visitekaartje voor 

Valkenswaard. Dat met dit scenario de bestaande verenigingen gebruik kunnen blijven 

maken van het terrein wordt gezien als een groot pluspunt. Ook vindt men het goed dat de 

gemotoriseerde sport zich bij dit scenario het meest kan ontwikkelen en het Eurocircuit op 

de kaart blijft staan in de (internationale) gemotoriseerde sport. Op de overgang naar 

elektrische motoren met het oog op minder belasting voor het milieu wordt positief 

gereageerd. Dit geldt ook voor het maken van realistische afspraken over 

geluidsoverlastvermindering. Enkelen voegen hieraan toe dat dit plan alleen acceptabel is 

als per direct verbrandingsmotoren op het circuit verboden worden. Respondenten zien het 

aspect van de elektrische motoren en andere manieren van verduurzaming als manier om 

goed door te kunnen ontwikkelen richting de toekomst. Het hebben van een 

koploperspositie hierin vinden een enkele respondenten zeer positief. Sommigen zien 

mogelijkheden om bijvoorbeeld elektrische auto’s te testen op het circuit, ten behoeve van 
de doorontwikkeling van elektrische auto’s. Daarnaast hopen veel respondenten dat 
omwonenden bij dit scenario minder last hebben van het circuit door de verschillende 

innovaties, waardoor men vreedzamer naast elkaar kan bestaan. Sommigen betwijfelen dit 

echter, en denken dat tegenstanders, wanneer geluid en milieubelasting gereduceerd zijn, 

weer andere kritiekpunten zullen vinden. Respondenten noemen dat alle mogelijke partijen 

betrokken moeten worden bij dit plan om het te laten slagen.  

 

Over het uitbreiden van de activiteiten op het circuit is men verdeeld. Geen beperkingen 

wordt door een aantal respondenten als goed bevonden, omdat het circuit er al lag voordat 

.3 Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen 

 

In dit scenario wordt de motor- en rallysport op het  

Eurocircuit terrein maximaal gefaciliteerd. Dit betekent dat  

de huidige gemotoriseerde sporten mogen uitbreiden en de  

huidige verenigingen gebruik blijven maken van het terrein.  

Hierbij geldt de voorwaarde dat de autorallysport (NRV) zal  

verduurzamen door elektrische motoren te gebruiken die een  

stuk minder geluid maken. Ook motorsportvereniging (MVV) streeft naar 

verduurzaming van hun sport. Over de geluidsreductie worden realistische en 

meetbare afspraken gemaakt. 
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de omwonenden er gingen wonen. Anderen geven aan dat alles goed is aan dit scenario, 

als er maar geen extra overlast uit voortkomt. 

 

Negatieve punten van het scenario 

Een aantal respondenten ziet bij dit scenario een risico op een toename van de overlast 

voor omwonenden, onder andere in de vorm van geluid, stank, parkeren en vervuiling.  

Enkelen vragen zich af wat ‘maximaal faciliteren’ en ‘realistische afspraken’ in de praktijk in 
zullen houden. Het ‘uitbreiden’ in het scenario roept hierdoor weerstand op.  

 

Net als bij scenario 2 missen enkele respondenten oplossingen voor de problematiek 

rondom parkeren en infrastructuur. Enkele respondenten verwachten dat de 

verkeersoverlast door de uitbreiding van activiteiten en evenementen meer op de 

voorgrond zal komen, na de overgang naar elektrische voertuigen. Men verwacht ook dat 

de handhaving van onder andere de geluidsvermindering een wassen neus zal zijn. 

Daarnaast worden er vraagtekens gezet bij de uitvoerbaarheid en de termijn van dit plan. 

Zo geeft een respondent aan dat het scenario te hypothetisch van aard is, omdat het over 

ontwikkelingen in de toekomst gaat. In het verlengde hiervan vragen sommige 

respondenten zich af in hoeverre dit scenario op korte termijn te realiseren is, aangezien dit 

sterk afhankelijk is van technologische ontwikkelingen. Men vreest dat de gemotoriseerde 

sporten de transitie niet snel genoeg kunnen maken. Anderen merken op dat elektrische 

voertuigen zeer kostbaar kunnen zijn, waardoor de toegankelijkheid van gemotoriseerde 

sporten voor mensen met een kleinere portemonnee mogelijk in het geding komt. Een 

overgangsregeling of een mix worden geopperd, een verplichting zoals in het scenario 

voorgesteld ziet een aantal respondenten niet zitten. 

 

Daarnaast wordt gehoopt dat de grote evenementen nog wel Valkenswaards aan zullen 

doen, wanneer het circuit en haar verenigingen op deze manier verduurzaamd worden. Een 

uitzondering voor evenementen als bijvoorbeeld de pre-Dakar wordt geopperd. Sommige 

respondenten vrezen dat de ‘charme’ van de motorsport verloren gaat wanneer er 

overgegaan wordt op elektrische motoren (“motoren moet je horen”), anderen vinden het 

juist prettig dat dit scenario voor minder geluidsoverlast zorgt.  

 

Tot slot mist een aantal respondenten de mogelijkheid om op het Eurocircuit terrein nog 

iets anders te doen dan gemotoriseerde sporten beoefenen, zoals wandelen, fietsen, 

buitenspelen en nieuwe activiteiten in verenigingsverband. Ook maken sommige 

respondenten zich zorgen om verdringing van de niet-gemotoriseerde activiteiten op het 

terrein door het maximaal faciliteren van de gemotoriseerde activiteiten en verenigingen. 
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2.2.5 Scenario 5: Combinatiescenario  

 

Positieve punten van het scenario 

Respondenten vinden positief aan dit scenario dat er een verbreding plaatsvindt van 

activiteiten en dat het terrein breed toegankelijk zal zijn voor iedereen, niet alleen voor 

liefhebbers van de motorsport. Men vindt het goed dat de huidige verenigingen gebruik 

kunnen blijven maken van het terrein en het terrein tegelijkertijd meer diverse 

mogelijkheden biedt voor andere doelgroepen. Zo kunnen meer mensen in Valkenswaard 

plezier van het Eurocircuit hebben en wordt het terrein ten volle benut. Dit draagt bij aan 

een levendigere gemeenschap. Daarnaast ziet men door de mogelijkheden voor onder 

andere kleinschalige horeca ook kansen voor de lokale economie.  

De aandacht voor natuur en de afspraken over duurzaamheid en beperking van 

geluidshinder worden ook als positieve punten genoemd. 

 

Het open karakter van het terrein wanneer dit alles gerealiseerd is spreekt eveneens aan. De 

aandacht voor alle belangen wordt door respondenten als heel positief ervaren, wat naar 

verwachting op breed draagvlak kan rekenen. Het ‘voor ieder wat wils’ – principe in dit 

scenario wordt als het grootste pluspunt gezien. Woorden als ‘acceptabel compromis’, 
‘voor ieder wat’ en ‘ideale scenario waar iedereen zich wel in kan vinden’ komen voorbij. 
Daarnaast passeren ook zinnen de revue als ‘alles beter dan geen cross’, evenals ‘alles is 
goed aan het plan, behalve motorcross en rallycross’.  
 

Negatieve punten van het scenario 

Respondenten geven aan dat dit scenario mogelijk te veel van het goede is en twijfelen over 

de realiseerbaarheid ervan. Men twijfelt of de oppervlakte van het gebied voldoende groot 

is voor dit scenario en of alle verschillende partijen inderdaad zo harmonieus samen 

zouden kunnen werken als in het scenario geschetst wordt. Sommigen geven aan dat de 

huidige activiteiten en de natuurwaarden per definitie op gespannen voet staan. In dat 

kader vragen sommigen zich ook af of de vele verschillende soorten activiteiten 

(gemotoriseerde sport en natuur) elkaar niet in de weg zullen zitten, of dat door de veelheid 

aan ambities niet alle onderdelen de aandacht krijgen die ze verdienen. Ook voorzien 

respondenten een situatie in de toekomst waarop de nieuwe faciliteiten zich alsnog tegen 

de gemotoriseerde sporten kunnen keren.  

.4 Scenario 5: Combinatiescenario 

 

Dit scenario gaat uit van een combinatie van functies op het Eurocircuit terrein. De 

huidige verenigingen (ook motorcross en rallycross) blijven actief. Hierbij worden 

afspraken gemaakt over duurzaamheid en beperking van geluidshinder. Er is 

nadrukkelijk aandacht voor toevoeging van natuur en behoud van natuurwaarden. 

Recreatiemogelijkheden worden toegevoegd door het aanleggen van fiets- en 

wandelpaden en buitenspeelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een klimbos, 

kleinschalige horeca en mogelijk kunst en cultuur. Nieuwe verenigingen zijn welkom 

om het aanbod uit te breiden. Het terrein krijgt een meer open karakter en wordt 

toegankelijker. 
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Een ander punt dat wordt genoemd is dat er al genoeg recreatiemogelijkheden zijn in de 

omgeving of dat er andere plaatsen zijn in Valkenswaard die kunnen worden benut voor 

nieuwe recreatiemogelijkheden. Sommigen geven aan dat er qua geplande activiteiten een 

overlap en daarmee concurrentie ontstaat met de nabijgelegen Kempervennen, Rofra en 

de IJshoeve-speeltuin. Ook geven respondenten aan dat er al genoeg natuur, fiets- en 

wandelpaden in de omgeving zijn. Daarnaast worden zorgen geuit over een gebrek aan 

toezicht en risico op vernielingen aan spullen van verenigingen rondom het vrij wandelen 

over het terrein.  

 

Het scenario is voor een deel van de respondenten nog te onduidelijk om de gevolgen 

ervan te overzien. Zo vragen enkelen zich af wat het aantal uren geluidsoverlast per week 

door de gemotoriseerde sporten zal zijn en wat de andere activiteiten aan mogelijke 

overlast kunnen veroorzaken. Een aantal respondenten benoemt ook dat de huidige 

overlast voor omwonenden met dit scenario niet zal veranderen. Wederom mist men een 

(concreet) plan om geluidshinder en parkeer- en verkeersoverlast te voorkomen en twijfelt 

men aan de haalbaarheid, met name rondom de (handhaving van) geluidsreductie en 

verduurzaming van de rallysporten. 

 

Het gebrek aan scherpe keuzes (ten opzichte van de andere scenario’s) doet sommige 

respondenten vrezen voor ‘ruis’ in de besluitvorming, waarbij niet duidelijk is waarvoor of 
voor wie het Eurocircuit uiteindelijk is. Een deel van de respondenten ziet in dit scenario 

toch te veel van de oorspronkelijke opzet van het circuit verloren gaan. Anderen willen 

meegeven dat het Eurocircuit terrein wel van en voor de mensen van Valkenswaard moet 

blijven.  

 

 

Tabel 5 Kunt u per scenario aangeven of u positief, neutraal of negatief 

tegenover het scenario staat? (%) 

 N positief neutraal negatief 

Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig 
omvormen tot natuur 

1.325 19 11 70 

Scenario 2: Situatie behouden: huidig 
feitelijk gebruik legaliseren 

1.323 62 20 19 

Scenario 3: Scenario 3: Eurocircuit 
terrein omvormen tot leisurezone 

1.302 9 25 66 

Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen 1.324 48 22 31 

Scenario 5: Combinatiescenario 1.307 49 25 26 

 

We hebben per scenario gevraagd of inwoners hier positief, neutraal of negatief tegenover 

staan. Zes op de tien (62%) respondenten staan positief tegenover scenario 2, twee op de 

tien (19%) staan hier negatief tegenover. De helft van de respondenten (49%) staat positief 

tegenover scenario 5, een kwart (26%) staat hier negatief tegenover. Eveneens de helft van 

de respondenten (48%) staat positief tegenover scenario 4, bijna een derde (31%) staat hier 

negatief tegenover.  

 

Over scenario 1 en 3 zijn relatief minder respondenten positief. Twee op de tien (19%) 

respondenten staan positief tegenover scenario 1, zeven op de tien (70%) staan hier 
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negatief tegenover. Een op de tien respondenten (9%) staat positief tegenover scenario 4, 

twee derde (66%) staat hier negatief tegenover. 

 

Samenvattend staan respondenten het meest positief tegenover scenario 2 (situatie 

behouden: huidig feitelijk gebruik legaliseren), gevolgd door scenario 5 

(combinatiescenario) en 4 (maximaal faciliteren crossen). Over scenario 1 (Eurocircuit 

terrein volledig omvormen tot natuur) en 3 (Eurocircuit terrein omvormen tot leisurezone) 

zijn beduidend minder inwoners positief.  

 

We hebben bij deze vraag gekeken of er significante verschillen zijn tussen de antwoorden 

van respondenten die aangeven omwonende te zijn en respondenten die zichzelf niet als 

omwonende beschouwen.   

- Omwonenden staan vaker positief (24%) tegenover scenario 1 dan niet-

omwonenden (16%). 

- Omwonenden staan vaker positief (51%) tegenover scenario 4 dan niet-

omwonenden (45%). 

- Omwonenden staan minder vaak positief (58%) en vaker negatief (25%) tegenover 

scenario 2 dan niet-omwonenden (64% positief en 15% negatief). 

- Omwonenden staan minder vaak neutraal (15%) tegenover scenario 5 dan niet-

omwonenden (25%). 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten hebben vaker een uitgesproken mening en 

antwoorden over het algemeen minder vaak neutraal dan inwoners uit de steekproef.  

- Inwoners die niet in de steekproef zitten staan minder vaak neutraal tegenover 

scenario 1 (6% t.o.v. 13%), scenario 2 (12% t.o.v. 22%) en scenario 4 (11% t.o.v. 

25%) dan inwoners uit de steekproef. 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten staan vaker negatief (24%) tegenover 

scenario 2 dan inwoners uit de steekproef (17%). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten staan vaker positief (59%) tegenover 

scenario 4  dan inwoners uit de steekproef (44%). 

- Inwoners uit de steekproef staan minder vaak positief (39%) en vaker negatief 

(35%) tegenover scenario 5 dan inwoners uit de steekproef (52% positief en 23% 

negatief). 

 

 

Tabel 6  Bent u van mening dat het Eurocircuit terrein in de toekomst voor 

gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden? (n=1.347) 

 % 

Ja 80 

Nee 13 

Dat maakt me niets uit / dat weet ik niet 6 

 

Acht op de tien (80%) respondenten zijn van mening dat het Eurocircuit terrein in de 

toekomst voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden. 13 procent vindt van niet en 

(voor) 6 procent maakt het niet uit/weet het niet.  
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We hebben bij deze vraag gekeken of er verschillen zijn tussen de antwoorden van 

omwonenden en niet-omwonenden. Omwonenden zijn minder vaak van mening dat het 

Eurocircuit terrein (76% t.o.v. 83%) in de toekomst voor gemotoriseerde sporten gebruikt 

mag worden en zijn vaker van mening dat het Eurocircuit terrein in de toekomst niet voor 

gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden (20% t.o.v. 10%). Ook geven zij minder vaak 

dan niet-omwonenden aan hierover geen mening te hebben (4% t.o.v. 7%). 

 

Inwoners die niet in de steekproef zitten, zijn vaker van mening dat het Euroterrein circuit in 

de toekomst niet voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden (20%) dan inwoners 

uit de steekproef (11%). Ook geven zij minder vaak aan dat hen niets uitmaakt of dat zij dit 

niet weten (1%) ten opzichte van inwoners uit de steekproef (8%). 

 

 

Tabel 7  We leggen u over gemotoriseerde sporten graag een aantal 

stellingen voor. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het 

eens of oneens bent?* (%) 

 
N 

(helemaal) 

eens 

Niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

Inwoners moeten vrij gebruik kunnen maken van 
het Eurocircuit terrein om buiten 
verenigingsverband gemotoriseerde sporten te 
beoefenen 

1.115 32 21 46 

Het aantal uren dat met motorgeluid gecrost mag 
worden op het Eurocircuit terrein moet worden 
verlaagd 

1.115 8 22 70 

Het aantal uren dat met motorgeluid gecrost mag 
worden op het Eurocircuit terrein moet worden 
verhoogd 

1.115 39 34 27 

Ik vind het belangrijk dat de auto- en 
motorsporten op het Eurocircuit terrein overgaan 
naar elektrische motoren 

1.115 28 41 31 

* deze stellingen zijn alleen voorgelegd aan respondenten die bij de vorige vraag ‘ja’ of ‘dat maakt me niets uit/dat 
weet ik niet’ hebben geantwoord. 

 

Aan respondenten die hebben aangegeven dat het Eurocircuit terrein in de toekomst wel 

gebruikt mag worden voor gemotoriseerde sporten of hebben aangegeven dat het hen 

niets uitmaakt/hier geen mening over te hebben, hebben we vier stellingen voorgelegd.  

 

Een derde (32%) is van mening dat inwoners vrij gebruik moeten kunnen maken van het 

terrein om buiten verengingsverband gemotoriseerde sporten te beoefenen, bijna de helft 

(46%) is het daar niet mee eens. Bijna één op de tien respondenten (8%) is van mening dat 

het aantal uren dat met motorgeluid gecrost mag worden op het terrein omlaag moet, 70 

procent vindt van niet. 39 procent vindt juist dat het aantal uren verhoogd moet worden. 27 

procent is het daar niet mee eens. 

 

Over de stelling of men het belangrijk vindt dat de auto- en motorsporten op het Eurocircuit 

terrein overgaan naar elektrische motoren zijn de meningen verdeeld: 28 procent vindt van 

wel, 31 procent vindt van niet. 

 



 

Het PON & Telos | Toekomst Eurocircuit terrein in Valkenswaard 20 

Ook binnen deze groep respondenten2 zien we verschillen in antwoorden tussen inwoners 

die niet in de steekproef zitten en inwoners uit de steekproef. 

 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn vaker van mening dat inwoners vrij 

gebruik moeten kunnen maken van het Eurocircuit terrein om buiten 

verenigingsverband gemotoriseerde sporten te beoefenen (40% (helemaal) eens / 

39% (helemaal) oneens) dan inwoners uit de steekproef (30% (helemaal) eens / 

49% (helemaal) oneens). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn vaker van mening dat het aantal uren 

dat met motorgeluid gecrost mag worden op het Euroterrein circuit niet moet 

worden verlaagd (83% (helemaal) oneens) dan inwoners uit de steekproef (65% 

(helemaal) oneens). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn vaker van mening dat het aantal uren 

dat met motorgeluid gecrost mag worden moet worden verhoogd (62% 

(helemaal) eens / 23% (niet eens/niet oneens) / 14% (helemaal) oneens) dan 

inwoners uit de steekproef (32% (helemaal) eens / 37% (niet eens/niet oneens) / 

31% (helemaal) oneens). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten vinden het minder belangrijk dat de auto- 

en motorsporten op het Eurocircuit terrein overgaan naar elektrische motoren 

(19% (helemaal) eens / 44% (helemaal) oneens) dan inwoners uit de steekproef 

(31% (helemaal) eens / 27% (helemaal) oneens). 

 

 

Tabel 8  We willen u (nog) een aantal stellingen voorleggen met 

verschillende elementen uit de scenario's. Kunt u per stelling 

aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent? 

 N (helemaal) 

eens 

Niet eens, 

niet oneens 

(helemaal) 

oneens 

De niet-gemotoriseerde verenigingen die op dit 
moment gebruik maken van het Eurocircuit 
terrein, moeten daar in de toekomst gebruik van 
kunnen blijven maken 

1.333 88 8 4 

Het Eurocircuit terrein moet (ook) ruimte bieden 

aan andere/nieuwe niet-gemotoriseerde 
verenigingen 

1.314 59 27 14 

Het Eurocircuit terrein moet een afgesloten 
terrein blijven en alleen toegankelijk zijn tijdens 
georganiseerde activiteiten 

1.314 43 25 32 

Inwoners moeten voor recreatie vrij gebruik 
kunnen maken van de faciliteiten op het 
Eurocircuit terrein 

1.305 41 27 32 

Er moet meer natuur komen op het Eurocircuit 

terrein 
1.307 31 30 39 

 

Tot slot hebben we alle respondenten een aantal stellingen voorgelegd op basis van 

verschillende elementen uit de scenario’s. Bijna negen op de tien (88%) respondenten 
vinden dat de niet-gemotoriseerde verenigingen die op dit moment gebruik maken van het 

terrein, daar in de toekomst ook gebruik van moeten kunnen maken.  

 
2 Die bij vraag: Bent u van mening dat het Eurocircuit terrein in de toekomst 

voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden? (tabel 7)‘ja’ of ‘dat 
maakt me niets uit/dat weet ik niet’ hebben geantwoord. 
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Zes op de tien (59%) zijn van mening dat het terrein (ook) ruimte moet bieden aan 

andere/nieuwe niet-gemotoriseerde verenigingen.  

 

Over de toegankelijkheid van het terrein zijn de meningen verdeeld: 43 procent vindt dat 

het Eurocircuit terrein een afgesloten terrein moet blijven en alleen toegankelijk moet zijn 

tijdens georganiseerde activiteiten, 32 procent vindt van niet. Daarnaast vindt 41 procent 

dat inwoners voor recreatie vrij gebruik moeten kunnen maken van de faciliteiten op het 

Eurocircuit terrein, 32 procent vindt van niet. Ook zijn de meningen verdeeld over meer 

natuur op het Eurocircuit terrein: 31 procent vindt van wel, 39 procent vindt van niet. 

 

Er zijn verschillen tussen inwoners die niet in de steekproef zitten en inwoners uit de 

steekproef: 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn minder vaak van mening dat het 

Eurocircuit terrein (ook) ruimte moet bieden aan andere/nieuwe niet-

gemotoriseerde verenigingen (52% (helemaal) eens / 17% (helemaal) oneens) dan 

inwoners uit de steekproef (62% (helemaal) eens / 12% (helemaal) oneens). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn minder vaak van mening dat 

inwoners voor recreatie vrij gebruik moeten kunnen maken van de faciliteiten op 

het Eurocircuit terrein (36% (helemaal) eens / 37% (helemaal) oneens) dan 

inwoners uit de steekproef (43% (helemaal) eens / 30% (helemaal) oneens). 

- Inwoners die niet in de steekproef zitten zijn minder vaak van mening dat er meer 

natuur op het Euroterrein circuit zou moeten komen (45% (helemaal) oneens) en 

nemen hierover minder vaak een neutrale positie in (24% niet eens/niet oneens) 

dan inwoners uit de steekproef (37% (helemaal) oneens en 31% niet eens/niet 

oneens). 
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3 Achtergrondgegevens respondenten 

In de onderstaande tabellen leest u de ongewogen achtergrondgegevens van de 

respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld. 

 

Tabel 9 Wat is uw leeftijd? (n=1.348) 

 N % 

18 – 29 jaar 103 8 

30 – 39 jaar 140 10 

40 – 49 jaar 243 18 

50 – 64 jaar 447 33 

65 – 74 jaar 286 21 

75 jaar en ouder 129 10 

Totaal 1.348 100 

 

Tabel 10 Wat is uw geslacht? (n=1.348)) 

 N % 

Man 628 47 

Vrouw  703 52 

Anders / wil ik niet zeggen 17 1 

Totaal 1.348 100 
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Hieronder zijn de resultaten inclusief tabellen (achtergrondinfo) te vinden van de wijk Lage 

Heide (steekproef en niet-steekproef) voor de vragen over de houding ten opzichte van de 

verschillende scenario’s en in hoeverre de respondenten van mening zijn dat het Eurocircuit 

in de toekomst al dan niet voor gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden.  

 

Responsgroep Lage Heide 

De responsgroep uit de wijk Lage Heide omvat in totaal 63 respondenten. Hiervan zijn er 24 

uit de steekproef, en 39 die zelf een code hebben aangevraagd (niet-steekproef).  

We kunnen een indicatief beeld schetsen op basis van de uitkomsten, waarbij de wijk Lage 

Heide is afgezet ten opzichte van de resultaten uit geheel Valkenswaard. Onderstaand 

overzicht geeft dus, gezien de relatief lage responsaantallen, een indicatief beeld van de 

wijk.  

 

Vraag 17: Kunt u per scenario aangeven of u positief, neutraal of negatief tegenover het 

scenario staat? –  Lage Heide (%) (tussen haakjes staan de waarden vermeld die gelden 

voor de gehele responsgroep)  

 

Van de respondenten uit de wijk Lage Heide staat de helft (50%) positief tegenover scenario 

1, vier op de tien (42%) staan hier negatief tegenover. Ook staat bijna de helft van de 

respondenten (46%) positief tegenover scenario 5, een derde (34%) staat hier negatief 

tegenover. Tegenover scenario 2 staat bijna een derde van de respondenten uit Lage Heide 

positief (30%), maar een vergelijkbaar percentage staat hier neutraal (30%) of negatief (37%) 

tegenover. Een kwart van de respondenten uit Lage Heide staat positief (25%) tegenover 

scenario 4, bijna twee derde staat hier negatief tegenover (63%). 

Het laagst scoort scenario 3. Hier staan twee op de tien (18%) respondenten positief 

tegenover, een derde neutraal (30%) en de helft negatief (52%).  

 

Verschillen respondenten Lage Heide ten opzichte van hele responsgroep 

Uit de analyse blijkt dat de respondenten uit Lage Heide positiever aankijken tegen scenario 

1 dan de respondenten uit geheel Valkenswaard. 50% van de 63 respondenten uit Lage Heide 

Datum:  20 mei 2021 

Onderwerp:  Nadere analyse vraag 17 en vraag 18 wijk Lage Heide Valkenswaard incl. 

tabellen 

Lage Heide N positief neutraal negatief 

Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig 

omvormen tot natuur 
63 50 (19) 8 (11) 42 (70) 

Scenario 2: Situatie behouden: huidig 

feitelijk gebruik legaliseren 
62 30 (62) 33 (20) 37 (19) 

Scenario 3: Scenario 3: Eurocircuit terrein 

omvormen tot leisurezone 
61         18 (9) 30 (25) 52 (66) 

Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen 63 25 (48) 12 (22) 63 (31) 

Scenario 5: Combinatiescenario 62 46 (49) 21 (25) 34 (26) 

Wijk Lage Heide 



 

staat er positief tegenover om het gehele circuit om te vormen tot natuur. Bij de totale 

responsgroep is dat 19% (1.325 respondenten). Ook staan de respondenten uit Lage Heide 

positiever tegenover scenario 3, waarbij het circuit wordt omgevormd tot leisurezone: 18% 

van de respondenten in Lage Heide staat hiertegenover positief, ten opzichte van 9% van de 

respondenten in geheel Valkenswaard.  

 

Ten opzichte van de hele responsgroep staan de respondenten uit Lage Heide minder 

positief  tegenover scenario 2, waarbij de huidige situatie behouden wordt. 30% staat hier 

positief tegenover. Bij de hele responsgroep is dat 62%. Evenals tegenover scenario 4, 

waarbij het crossen maximaal wordt gefaciliteerd. Een kwart van de respondenten uit Lage 

Heide staat positief tegenover dit scenario (25%), terwijl van alle respondenten uit 

Valkenswaard, de helft (48%) positief staat tegenover scenario 4.  

 

Op scenario 5, het combinatiescenario, reageren de respondenten uit Lage Heide ongeveer 

gelijk als het gemiddelde van alle respondenten uit Valkenswaard.  

 

Verschillen respondenten Lage Heide uit steekproef en niet-steekproef: 

Gezien de lage n-tallen, komen er geen significante verschillen tussen de steekproef en de 

niet-steekproef in Lage Heide. Indicatief kunnen we stellen dat de niet-steekproef een meer 

uitgesproken mening lijkt te hebben bij scenario’s 1, 2 en 4, waarbij de steekproef vaker 

neutraal antwoord. Bij scenario 3 zijn er geen opvallende verschillen. Tegenover scenario 5 

lijkt de niet-steekproef aanzienlijk negatiever te staan dan de steekproef.  

 

 

Vraag 18: Bent u van mening dat het Eurocircuit terrein in de toekomst voor 

gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden? – Lage Heide (%) (tussen haakjes staan de 

waarden vermeld die gelden voor de gehele responsgroep)  

 

 % 

Ja 53 (80) 

Nee 36 (13) 

Dat maakt me niets uit / dat weet ik niet 11 (6) 

 

De helft (53%) van de respondenten uit de wijk Lage Heide is van mening dat het Eurocircuit 

terrein in de toekomst gebruikt mag worden voor gemotoriseerde sporten. Een derde (36%) 

is het daar niet mee eens. 11 procent heeft hierover geen mening.  

 

Verschillen respondenten Lage Heide ten opzichte van hele responsgroep 

De respondenten uit de wijk Lage Heide geven minder vaak aan dat zij vinden dat het 

Eurocircuit terrein in de toekomst gebruikt mag worden voor gemotoriseerde sporten dan de 

respondenten uit geheel Valkenswaard. 53% van de respondenten uit de wijk Lage Heide wil  

dat het terrein hier in de toekomst voor gebruikt wordt, tegenover 80% bij de gehele 

responsgroep van gemeente Valkenswaard.  

 



 

Verschillen respondenten Lage Heide uit steekproef en niet-steekproef: 

Ook hier komen gezien de lage n-tallen, geen significante verschillen tussen de steekproef en 

de niet-steekproef in Lage Heide. Indicatief zien we  dat de respondenten uit Lage Heide uit 

de steekproef vaker aangeven dat het hen niets uitmaakt of dat zij geen mening hebben 

(28%) dan de respondenten uit Lage Heide die zelf een code hebben opgevraagd (0%).   

 

 

Achtergrondinformatie analyse 
 

Vraag 17: Kunt u per scenario aangeven of u positief, neutraal of negatief tegenover het 

scenario staat? (%) 

 

Tabel 1. Scenario 1: Eurocircuit terrein volledig omvormen tot natuur (%) 

 N positief neutraal negatief 

Steekproef wijk Lage Heide 24 42 16 41 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 39 55 2 43 

Totaal wijk Lage Heide 63 50 8 42 
     

Totaal Valkenswaard  1.325 19 11 70 

 

Tabel 2. Scenario 2: Situatie behouden: huidig feitelijk gebruik legaliseren (%) 

 N positief neutraal negatief 

Steekproef wijk Lage Heide 24 30 46 24 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 38 30 24 46 

Totaal wijk Lage Heide 62 30 33 37 
     

Totaal Valkenswaard 1.323 62 20 19 

 

Tabel 3. Scenario 3: Eurocircuit terrein omvormen tot leisurezone (%) 

 N positief neutraal negatief 

Steekproef wijk Lage Heide 24 17 28 56 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 37 19 32 49 

Totaal wijk Lage Heide 61 18 30 52 
     

Totaal Valkenswaard 1.302 9 25 66 

 

Tabel 4. Scenario 4: Maximaal faciliteren crossen (%) 

 N positief neutraal negatief 

Steekproef wijk Lage Heide 24 27 18 56 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 39 24 8 68 

Totaal wijk Lage Heide 63 25 12 63 
     

Totaal Valkenswaard 1.324 48 22 31 

 



 

Tabel 5. Scenario 5: Combinatiescenario (%) 

 N positief neutraal negatief 

Steekproef wijk Lage Heide 24 66 15 20 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 38 33 24 43 

Totaal wijk Lage Heide 62 46 21 34 
     

Totaal Valkenswaard 1.307 49 25 26 

 

 

Vraag 18: Bent u van mening dat het Eurocircuit terrein in de toekomst voor 

gemotoriseerde sporten gebruikt mag worden? (%) 

Tabel 6. 

 N Ja Nee Dat maakt me niets 

uit / dat weet ik niet 

Steekproef wijk Lage Heide 24 55 18 28 

Niet-steekproef wijk Lage Heide 39 53 47 0 

Totaal wijk Lage Heide 63 53 36 11 
     

Totaal Valkenswaard 1.347 80 13 6 

 

 

 


