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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

13 oktober 2020 

Ons kenmerk 

C2269254/4761061  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

H.A.J. (Hubert) van Hout 

Telefoon 

(06) 52 79 42 13 

Email 

hvhout@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 8 september 2020, ingekomen op 15 september 2020, heeft u 

namens de VVD Fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Is de Provincie ervan op de hoogte dat door het ontbreken van een 
geactualiseerd bestemmingsplan nauwelijks evenementen georganiseerd kunnen 
worden op het Eurocircuit? 
Antwoord: Ja. 

 

2. Bent u het met VVD Brabant eens dat het Eurocircuit van belang is voor 
toerisme, de horeca, de sport en voor de ondernemers van Brabant? 
Antwoord: Wij zijn bekend met het belang van het Eurocircuit voor de gemeente 

Valkenswaard. Ook zijn wij bekend met de ambities van de gemeente met 

betrekking tot het Eurocircuit. Deze ambities liggen op het vlak van toerisme, 

horeca en sport op deze locatie. Bij de uitwerking daarvan dienen de bestaande 

kaders van wet- en regelgeving op het gebied van onder meer ruimtelijk 

ordening en milieu in acht te worden genomen.   
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3. Wil/kan de Provincie medewerking verlenen aan het behoud van het 
Eurocircuit? 
Antwoord: Of medewerking wordt verleend aan het behoud van het Eurocircuit 

is een zelfstandig bevoegdheid van de gemeente Valkenswaard. De gemeente 

dient daartoe onder meer een actueel bestemmingsplan op te stellen. De 

gemeente Valkenswaard heeft daarvoor voorbereidingen getroffen. Zoals 

gebruikelijk vindt hierover tussen de gemeente en de provincie ambtelijk overleg 

plaats.  

 

 

Overeenkomstig het door Gedeputeerde  

Staten van Noord-Brabant genomen besluit, 

namens deze, 

 
 

H.B.W. van den Berg, 

programmamanager Wonen en Leefomgeving  

 

(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door 

de verantwoordelijk programmamanager ondertekend) 

 
 

 


