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Aan het College van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Valkenswaard 
Postbus 10.100 
5550 GA Valkenswaard 
 
Valkenswaard, 15 juni 2017 
 
 
Kenmerk: GENH_20170615-10 
 
 
Betreft: WOB-verzoek  m.b.t. Eurocircuit 
 
 
Geacht college, 
 
Bij dezen doen wij een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en verzoeken u om digitale 
toezending van, en/of inzage in, alle documenten m.b.t. planvorming/actualisatie 
bestemmingsplan/handhaving Eurocircuit.  
 
In het geval dat het informatie betreft vastgelegd in documenten voor intern beraad met mogelijk 
persoonlijke beleidsopvattingen verzoeken wij u om in deze documenten de namen en of passages 
die te herleiden zijn naar ambtenaren die betrokken zijn bij de publieke discussie onzichtbaar te 
maken. Het verzoek betreft feitelijke informatie, los van persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
  
Het betreft documenten aangaande: 

o Correspondentie met gebruikers Eurocircuit m.b.t. voorwaarden/gemaakte 
afspraken/anderszins, e-mails, e.d. vanaf september 2016 tot en met heden. 

o Interne en externe correspondentie, alsmede onderzoeksverslagen/resultaten/rapporten 
m.b.t. van rechtswege ontstane geluidszone. 

o Correspondentie met de provincie Noord-Brabant aangaande Eurocircuit over periode 2016 
tot en met heden. 

o Verslagen van intern ambtelijk overleg. Zie eerder gemaakte opmerking. 
o Relevante passages uit (concept)voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2 aangaande 

Eurocircuit. Gedoeld wordt hierbij op passages in relatie tot het reeds extern 
gecommuniceerde voorstel van het college, “conserveren feitelijk gebruik“ van 16 mei 2017 
met kenmerk 253948/253955. 

o (Concept)rapportages/opdrachten e.d. aangaande ruimte vanuit Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) en met betrekking tot vergunningverlening Wet natuurbescherming.  

o Quickscan milieu door RHDHV voor bepaling van ontwikkelingsruimte t.a.v. stikstof en geluid 
op Malpie en Lage Heide, m.n. veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar Eurocircuit 
e.o. Zie memo 14 april 2015 en offerte BD8751 met kenmerk: AM-AF20150050. 

o Twee deelrapportages door RHDHV betreffende Aanpak stikstofdepositie en Aanpak geluid. 
Zie memo 14 april 2015 en offerte BD8751 met kenmerk: AM-AF20150050. 

o PAS-gebiedsanalyses Natura2000-gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, inclusief 
berekeningen depositieruimte Eurocircuit door Haskoning DHV Nederland BV. 

o Onderzoeksrapport Plan van Aanpak Eurocircuit door Agel Adviseurs, conform opdracht 8 juli 
2016. 
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o Onderzoeksrapport door BRO  Adviseurs  “voorstel onderzoek haalbaarheid Leisure & 
Pleasure zone Valkenswaard-Zuid, conform offerte 25 mei 2016, kenmerk 
208x00811.088702_1-LV/th en opdrachtverstrekking d.d. 8 juli 2016.  

o Verslagen van gesprekken team Handhaving (KCO) aangaande klachtenmeldingen met 
gebruikers met ODZOB over de periode september 2016 tot en met heden. 

o Overzicht klachtenmeldingen overlast Eurocircuit, oproep- constaterings – beoordelings- en 
afhandelings- en evaluatieverslagen vanaf september 2016 tot en met heden, met 
uitzondering van evenement Preproloog Dakar 2016 (reeds in bezit). 

o Correspondentie en ontvangen antwoorden van KNMV inzake gestelde landelijke 
geluidsnormen in de periode januari 2017 tot en met heden. 

o Correspondentie/onderzoeksrapporten, etc.  inzake ontwikkeling naar een duurzame 
transformatie van het Eurocircuit. 

  
Indien er sprake is van het in rekening brengen van kosten, verzoeken wij u ons vooraf daarvan op de 
hoogte te brengen. 
 
Een soortgelijk WOB-verzoek zal worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant 
 
De grondslag van ons verzoek is o.a. gelegen in het Verdrag van Aarhus, door de Europese Unie 
omgezet in Richtlijn 2003/4/EG, ‘Toegang tot milieu-informatie voor het publiek’.  De richtlijn is sinds 
14 februari 2005 hoofdzakelijk geïmplementeerd via de Wet uitvoering Verdrag van Aarhus, hetgeen 
heeft geleid tot aanpassingen in o.a. de Wet Milieubeheer en de Wet openbaarheid van bestuur. 
Voor de openbaarmaking van milieu-informatie geldt een specifiek openbaarmakingsregime. 
 
In artikel 1, aanhef en onder g, van de Wet openbaarheid van bestuur wordt verwezen  naar artikel 
19.1a van de Wet milieubeheer voor een omschrijving van milieu-informatie. We verwijzen u 
hiervoor naar bijlage 1. 
 
De gevraagde informatie betreft plannen voor instandhouding/ontwikkeling van Eurocircuit waarbij 
sprake is van aantasting van natuur en milieu.   
 
In afwachting van uw reactie, verblijven wij, 
 

                                
drs. L. de Brouwer, voorzitter           ing. B. Verbeek, secretaris  
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Bijlage 1 

De definitie van milieu-informatie, opgenomen in Richtlijn 2003/4/EG inzake de toegang van het 

publiek tot milieu-informatie, welke als uitvloeisel van het Verdrag van Aarhus wordt gehanteerd, 

luidt als volgt: 

“Onder milieu-informatie wordt verstaan alle informatie in schriftelijke, visuele, mondelinge, 

elektronische of enige andere materiële vorm over de toestand van de componenten van het milieu, 

over de factoren die van invloed zijn of kunnen zijn op deze milieucomponenten, en over maatregelen, 

bijvoorbeeld beleidslijnen, wetgeving, plannen, programma's, milieuovereenkomsten en activiteiten, 

die van invloed zijn of kunnen zijn op het milieu. Milieu-informatie omvat ook verslagen over de 

tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving, economische analyses en veronderstellingen met 

betrekking tot het milieu en informatie over de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid, 

de menselijke levens omstandigheden, cultureel waardevolle gebieden en bouwwerken voorzover 

deze ook een milieudimensie hebben.” 

 

We verwijzen u ook naar artikel 19, lid 1a van de Wet Milieubeheer waarin  onderstaande 

omschrijving wordt gegeven van milieu-informatie.  

“In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder milieu-informatie: alle 

informatie, neergelegd in documenten, over:                                                                                                    

a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht en atmosfeer, water, bodem, land, 

landschap en natuurgebieden met inbegrip van vochtige biotopen, kust- en zeegebieden, biologische 

diversiteit en haar componenten, met inbegrip van genetisch gemodificeerde organismen, en de 

interactie tussen deze elementen;                                                                                                                                          

b. factoren, zoals stoffen, energie, geluid, straling of afval, met inbegrip van radioactief afval, 

emissies, lozingen en ander vrijkomen van stoffen in het milieu die de onder a bedoelde elementen 

van het milieu aantasten of waarschijnlijk aantasten;                                                                                                                    

c. maatregelen, met inbegrip van bestuurlijke maatregelen, zoals beleidsmaatregelen, wetgeving, 

plannen, programma’s, milieuakkoorden en activiteiten die op de onder a en b bedoelde elementen 

en factoren van het milieu een uitwerking hebben of kunnen hebben, alsmede maatregelen of 

activiteiten ter bescherming van die elementen;                                                                                                

d. verslagen over de toepassing van de milieuwetgeving;                                                                                                          

e. kosten-baten- en andere economische analyses en veronderstellingen die worden gebruikt in het 

kader van de onder c bedoelde maatregelen en activiteiten;                                                                           

f. de toestand van de gezondheid en veiligheid van de mens, met inbegrip van de verontreiniging van 

de voedselketen, indien van toepassing, de levensomstandigheden van de mens, waardevolle 

cultuurgebieden en bouwwerken, voorzover zij worden of kunnen worden aangetast door de onder a 

bedoelde toestand van elementen van het milieu of, via deze elementen, door de onder b en c 

bedoelde factoren, maatregelen of activiteiten”. 
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