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/AANLEIDING EN DOELSTELLING

In opdracht van de gemeente Valkenswaard is door de Milieudienst Regio Eindhoven een indicatief
akoestisch onderzoek verricht voor diverse bedrijven gelegen op en rond het terrein "Eurocircuit".
Aanleiding voor het akoestisch onderzoek is de ontwikkeling van woningbouw ten noordoosten van het
Eurocircuit.
Het doel van het akoestisch onderzoek is het weergeven van de vergunde geluidruimte en het
indicatief bepalen van de geluidbelasting van de individuele inrichtingen ter plaatse van de nieuw te
bouwen woningen in het plan "Valkenswaard-Zuid".
Op basis van de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van VNG zijn door de gemeente
Valkenswaard de volgende milieucontouren bepaald voor de inrichtingen op en rond het terrein
"Eurocircuit":
Rallycrossvereniging, 700 meter;
Motorsportstichting, 700 meter;
Fietscross, 50 meter;
Wielerbaan, 50 meter;
Politiehondenterrein, 50 meter;
Gilde/schietterrein, 500 meter.
Deze afstanden betreffen telkens de grootste afstand van verschillende milieuaspecten. Uitgaande
van een omgeving die gekarakteriseerd kan worden als een "rustige woonwijk", gelden voor het
milieuaspect "geluid" voor deze inrichtingen de volgende afstanden op basis van de brochure
"Bedrijven en milieuzonering" van VNG:
Rallycrossvereniging, 700 meter;
Motorsportstichting, 700 meter;
Fietscross, 50 meter;
Wielerbaan, 50 meter;
Politiehondenterrein, 50 meter;
Gilde/schietterrein, 300 meter.
De geluidcontouren in dit akoestisch onderzoek gaan, meer dan de afstanden
"Bedrijven en milieuzonering", in op de concrete situatie met vergunde grenswaarden
bedrijfssituaties. Daarnaast worden in dit akoestisch onderzoek aanbevelingen
optreden van geluidhinder ter plaatse van nieuw te bouwen woningen zoveel mogelijk

uit de brochure
en voorkomende
gedaan om het
te beperken.
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UITGANGSPUNTEN VERGUNDE CONTOUREN

Voor het bepalen van de vergunde geluidcontouren is uitgegaan van de vergunde geluidbelasting ter
plaatse van geluidgevoelige bestemmingen zoals beschreven in de milieuvergunningen of meldingen
art. 8.40 Wm van de verschillende inrichtingen. De geluidcontouren zijn weergegeven in de bijlagen,
waarbij de contour die de vergunde grenswaarde weergeeft telkens vetgedrukt is. Onderstaand
worden in het kort de vergunde bedrijfssituaties per inrichting beschreven.

2.1

Motorsport Stichting Valkenswaard

De motorcross-inrichting heeft een vergunning van 31 augustus 1993. Voorde motorcross-inrichting
zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vergund ter plaatse van woningen
van:
1. 45 dB(A) etmaalwaarde voor situaties waarin geen sprake is van wedstrijd en/of training;
2. 55 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van luidsprekers (dag) en muziek (avond en nacht), voor
situaties waarin sprake is van wedstrijden en/of training.
Voor situaties waarin sprake is van wedstrijd en/of training, zijn geen grenswaarden gesteld voor het
motorgeluid van voertuigen en/of de gehele inrichting. Wel dienen motoren te voldoen aan de emissieeisen uit het motorisch reglement K.N.M.V, 1993. Ook mag na 20:00 uur niet meer met crossmotoren
op het circuit worden gereden en mag, met uitzondering van 3 weekenden (voor wedstrijden) per jaar,
de inrichting niet meer dan 8 uur per week geopend zijn.
De contouren voor situatie 1 en 2, zijn weergegeven in bijlage 1. De vergunde geluidcontouren geven
geen volledig inzicht in de totale geluidruimte, omdat geen immissiewaarden voor het rijden van
crossmotoren bij wedstrijden en trainingen zijn vastgesteld. Daarbij zou gesteld kunnen worden dat de
vergunde "geluidruimte" zeer groot is, omdat op een willekeurige dag in principe 8 uur (tot uiterlijk
20:00 uur) met een willekeurig aantal crossmotoren gereden zou mogen worden op het circuit. Ook is
het aantal trainingen niet in de voorschriften vastgelegd. In de aanvraag voor de milieuvergunning is
echter vermeld dat vergunning gevraagd wordt voor "het houden van motorsportwedstrijden"
gedurende "per jaar 2 weekenden, 3 zondagen, tijd maximaal 7,5 uur". Hierdoor is de "geluidruimte"
impliciet beperkt tot deze weekenden.
2.2

Nederlandse Rallycross Vereniging

De autorally-inrichting heeft een vergunning van 31 augustus 1993 en een veranderingsvergunning
van 15 juni 1999. Voor de autorally-inrichting zijn grenswaarden voor het langtijdgemiddelde
beoordelingsniveau vergund ter plaatse van woningen van:
1. 45 dB(A) etmaalwaarde voor situaties waarin geen sprake is van wedstrijd en/of training;
2. 55 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van luidsprekers (dag) en muziek (avond en nacht), voor
situaties waarin sprake is van wedstrijden en/of training.
Voor situaties waarin sprake is van wedstrijd en/of training, zijn geen grenswaarden gesteld voor het
motorgeluid van voertuigen en/of de gehele inrichting. Wel dienen auto's te voldoen aan emissie-eis
van 87 dB(A) op 10 meter achter de uitlaatpijp bij 4.000 toeren per minuut. Ook mag na 20:00 uur niet
meer met rallyauto's op het circuit worden gereden en mag, met uitzondering van 3 weekenden (voor
wedstrijden) per jaar, de inrichting niet meer dan 8 uur per week geopend zijn.
De contouren voor situatie 1 en 2, zijn weergegeven in bijlage 2. De vergunde geluidcontouren geven
geen volledig inzicht in de totale geluidruimte, omdat geen immissiewaarden voor het rijden van
rallyauto's bij wedstrijden en trainingen zijn vastgesteld. Daarbij zou gesteld kunnen worden dat de
vergunde "geluidruimte" zeer groot is, omdat op een willekeurige dag in principe 8 uur (tot uiterlijk
20:00 uur) met een willekeurig aantal auto's gereden zou mogen worden op het circuit. Ook is het
aantal trainingen niet in de voorschriften vastgelegd. In de aanvraag voor de milieuvergunning is
echter vermeld dat vergunning gevraagd wordt voor "het houden van autosportwedstrijden" gedurende
"per jaar 1 weekend (zaterdag 7,5 uur, zondag 7 uur) en 4 zondagen (maximaal 7 uur)". Hierdoor is de
"geluidruimte" impliciet beperkt tot deze weekenden. Op de autorally-inrichting kunnen daarnaast

