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Geachte heer, mevrouw,
Door de gemeente Valkenswaard is recentelijk, ter toetsing, aan u aangeboden de aanvulling op het
milieueffectrapport betreffende het Eurocircuit te Valkenswaard. Door middel van deze brief willen
wij u op de hoogte brengen van de, naar onze mening, onzorgvuldige en niet transparante wijze
waarop dit aanvullend rapport tot stand is gekomen. Onderstaand geven wij aan op grond waarvan
wij tot deze stap hebben besloten.
Op 3 februari hebben wij bij de gemeente Valkenswaard onze zienswijze Notitie Reikwijdte en
Detailniveau Eurocircuit Valkenswaard ingediend.
In vervolg op een uitnodiging d.d. 7 november 2018 van de gemeente Valkenswaard en AGEL
Adviseurs heeft op 26 november 2018 een gesprek plaatsgevonden met functionarissen van het
ambtelijk apparaat van de gemeente Valkenswaard en AGEL Adviseurs. Doel van de uitnodiging en
het gesprek was om te komen tot een zorgvuldig en transparant proces en tot een juist en volledig
milieueffectrapport.
Op 6 januari 2019 hebben wij per brief gereageerd op een conceptrapport dat wij op 19 december
2018 van AGEL Adviseurs hebben ontvangen met het verzoek daarop inhoudelijk te reageren.
Bij onze mail van 6 januari 2019 hebben wij stukken bijgevoegd betreffende activiteiten die, gezien
aard, omvang en intensiteit, niet konden worden beschouwd als behorende bij de wettelijke
referentiesituatie. We onderbouwden deze stellingen in onze brief met inhoudelijke reactie,
aangevuld met een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant van 21
februari 2018, een uitspraak van de Raad van State van 24 oktober 2018 en een besluit van het
college van B&W van 20 december 2017.
Bedoelde documenten hebben wij per mail op 22 januari 2019 toegezonden aan uw werkgroep
secretaris mevrouw A. Wagenmakers. Wij hadden verzocht om onze reacties te beschouwen als
aanvullingen op onze destijds ingediende zienswijze.
Na eigen navraag vernamen wij dat de aanvullingen op het milieueffectrapport recentelijk aan uw
werkgroep ter beoordeling zijn toegezonden, waarna wij verzochten om een kopie van het
document, inclusief bijlagen. Wij deden dit verzoek bij de gemeente Valkenswaard en bij AGEL
Adviseurs.
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Door AGEL Adviseurs werden wij doorverwezen naar de gemeente Valkenswaard, waarbij
tegelijkertijd werd toegezegd hiertoe telefonisch contact op te nemen met de gemeente.
Tot op heden hebben wij op ons verzoek aan de gemeente Valkenswaard geen enkele reactie
ontvangen.
Wij zijn van mening dat de aanvullingen op het milieueffectrapport volledig, juist en transparant
dienen te zijn. De indruk bestaat nu dat hiervan allerminst sprake is. Dit klemt des te meer gezien de
toch aanzienlijke kritiek uwerzijds in het voorlopig toetsingsadvies.
Met betrekking tot de activiteiten behorende bij de wettelijke referentiesituatie wijzen wij u nog op
de omstandigheid dat op 22 december 2019 de mondelinge zitting gehouden wordt met als
onderwerp de mogelijke strijdigheid met bestemmingsplan en milieuvergunningen van alle
commerciële activiteiten op het Eurocircuit. De Voorzieningenrechter gaf op 21 februari 2018 aan
gerede twijfel te hebben of over de wettelijke toelaatbaarheid ervan.
Wij verzoeken u deze brief en bijlagen te betrekken bij uw overwegingen.
Indien gewenst zijn wij graag bereid een en ander te verduidelijken.
In afwachting van uw reactie,

hoogachtend, namens het bestuur van Groen en Heem Valkenswaard e.o.,

drs. L. de Brouwer, voorzitter

ing. B. Verbeek, secretaris

bijlagen
bijlage 1: 20171220 herstelbesluit handhavingsverzoek 9 oktober 2017
bijlage 2: 20181024 uitspraak Raad van State hoger beroep Eurocircuit
bijlage 3: 20180221 uitspraak rechtbank voorlopige voorziening
bijlage 4: GENH 20190107-01 reactie concept PLanMER, versie december 2018
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