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Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant 
Afdelingen: Bodem - Ecologie  - Handhaven                                                                                                                              
Postbus 90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
 
Valkenswaard, 3 februari 2017 
 
Kenmerk: GENH 20170203-02 
 
Betreft: Verzoek tot handhaving Wet Natuurbescherming vanwege schadelijke activiteiten 
Eurocircuit  
 
Geacht college, 
 
Voor het Natura 2000-gebied 136 Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux zijn 

(instandhoudings)doelen (voor soorten en vegetatietypen) opgesteld. Vanwege auto – en 

motorcrossactiviteiten op het Eurocircuit in Valkenswaard ontstaan, gelet op de 

instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor het Natura2000-gebied, in het bijzonder voor de in de 

directe nabijheid gelegen deelgebieden de Malpie en het beekdal van de Keersop.  

Bij dezen verzoeken wij u, als bevoegd gezag,  op basis van de Wet Natuurbescherming, handhavend 

op te treden  ten aanzien van het gebruik  door crossactiviteiten op het Eurocircuit in de gemeente 

Valkenswaard.  Door het gebruik ontstaat een verslechtering van de kwaliteit van habitats of een 

verstorend effect op de soorten, waarvoor het gebied is aangewezen.  

Zo veroorzaken auto- en motorcrossactiviteiten verontreinigingen door emissies 
naar lucht, bodem en water. De belangrijkste effecten van uitlaatgassen van motoren op 
natuurwaarden in en om het plangebied zijn verzuring en vermesting en verslechtering van 
luchtkwaliteit door de uitstoot van fijnstof.  
 
De verstoring door geluid door de activiteiten op het Eurocircuit heeft een negatieve invloed op het 
leefgebied van soorten broedvogels, zoals in het plangebied voorkomende Boomleeuwerik, 
Nachtzwaluw, Roodborsttapuit, Wespendief.  
Ook is er sprake van mogelijk significant negatieve effecten door eutrofiëring door stikstofdepositie 

op de instandhoudingsdoelen van meerdere habitattypen, zoals bijvoorbeeld H4030 Droge heide.  

De huidige vigerende milieuvergunningen dateren uit 1993 en bieden geen waarborg tot 

bescherming van de aanwezige natuurwaarden in het betreffende Natura2000-gebied. 

In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 

                                
drs. L. de Brouwer, voorzitter           ing. B. Verbeek, secretaris
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