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Collegevoorstel
Inleiding
Op 31 januari 2012 heeft u besloten een tweedaags motorcrossevenement in Elshout eenmalig, onder
voorwaarden, toe te staan. Het evenement werd georganiseerd door de Stichting Motorsport Brabant en
vond plaats aan de Dekkerseweg in Elshout op 9 en 10 juni 2012. De Stichting Motorsport Brabant verzoekt
u nu of zij het evenement op deze locatie vanaf 2014 om het jaar mag organiseren.
Feitelijke informatie
Eind 2011 is het evenementenbeleid van de gemeente Heusden vastgesteld. In dit beleid is bepaald dat
gemotoriseerde sportevenementen als onwenselijk worden aangemerkt omdat deze te milieubelastend zijn.
Het evenementenbeleid biedt wel ruimte voor nieuwe initiatieven. De gemeente wil evenementen stimuleren,
die in positieve zin bijdragen aan wat de gemeente wil uitstralen; het imago van de gemeente Heusden als
een groene gemeente, rijk aan cultuurhistorisch erfgoed. In principe valt een motorcrossevenement hier niet
onder.
De principeaanvraag en het daaropvolgende principeakkoord voor medewerking aan het evenement werd
gegeven in 2010, ofwel vóór de inwerkingtreding van het nieuwe evenementenbeleid. Op 31 januari 2012 is
besloten het evenement eenmalig, onder voorwaarden, toe te staan. Hierbij is schriftelijk door de pachter
van het perceel (Stichting 6 onder één kap) toestemming verleend voor het grondgebruik.
Het evenement was goed georganiseerd en is goed verlopen. Er zijn geen klachten binnengekomen. Ook bij
de politie en de provincie Noord-Brabant, als bevoegd gezag voor de geluidsontheffing voor de
sportmotoren, zijn geen klachten binnengekomen. Wel waren er enkele kleine verbeterpunten. Deze zijn
geëvalueerd met de organisatie.
Afweging
Het evenement is ervaren als een positieve aanvulling op de bestaande sportevenementen en voorziet in
een behoefte voor de motorsportbeoefenaar binnen de gemeente Heusden en omstreken. De Stichting
Motorsport Brabant verzoekt het evenement om het jaar te houden. Dit in afwisseling met de tractorpullingwedstrijden (trekkertrek), die ook om het jaar plaatsvinden op dezelfde locatie.
Daarbij geldt dat het evenement is te beschouwen als een reeds bestaand evenement, omdat het
principeakkoord voor de inwerkingtreding van het evenementenbeleid is gegeven.
Gezien de voornoemde overwegingen is er alle reden om het verzoek van de Stichting Motorsport Brabant
toe te wijzen. De medewerking heeft enkel betrekking op de locatie Dekkerseweg in Elshout. Dit omdat
alleen deze locatie binnen de gemeente geschikt is voor een dergelijk evenement.
Inzet van Middelen
Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.
Risico's
Er zijn geen risico's verbonden aan dit voorstel.
Procedure
De aanvraag voor de benodigde vergunningen en ontheffingen verloopt via de reguliere procedures en
voorwaarden. Voor zover de evenementenvergunning, de ontheffing Zondagswet en de ontheffing Drank- en
horecawet is de burgemeester bevoegd om te beslissen.
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Als belangrijke randvoorwaarde voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen geldt
dat de Stichting 6 onder één kap als pachter van het perceel schriftelijk toestemming moet verlenen aan de
Stichting Motorsport Brabant voor het grondgebruik.
Voorgenomen besluit
Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 februari 2013
besloten:
medewerking te verlenen aan de Stichting Motorsport Brabant bij het verkrijgen van de benodigde
vergunningen en ontheffingen om vanaf 2014, en om het jaar, een motorcrossevenement aan de
Dekkerseweg in Elshout te organiseren.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. J.T.A.J. van der Ven
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Betreft : Motorsportevenement
Uw kenmerk : 295992

Elshout , 26 januari 2013

Geachte Heer de Grood ,
Op 9 en 10 juni 2012 hebben wij een motorsportevenement mogen houden aan de
Dekkerseweg te Elshout.
Dit evenement werd eenmalig en onder specifieke voorwaarden toegestaan,een zogenaamd
pilot waarbij wij zouden kunnen aantonen dat dit evenement goed is in te passen in het
evenementenbeleid van de Gemeente Heusden waar een gemotoriseerd sportevenement als
onwenselijk is aangemerkt.
Het was een groot evenement waarbij onze motorsporters zich konden tonen van hun
kunnen,het evenement waar ze al jaren op hadden gewacht.
Het rijden in hun eigen omgeving .
Maar ook het talrijk opgekomen publiek kreeg nu de gelegenheid om "in eigen huis" hun
kinderen Ikleinkinderen aan de slag te zien.
De Dekkerseweg in Elshout is een ideale plaats om zo,n evenement te houden.
Wij allen hebben kunnen vaststellen dat deze pilot als geslaagd mag worden beschouwd.
Medio juli 2012 hebben wij met U en met Dhr. R.Corten een evaluatie gehad over de
uitvoering van het evenement. Vastgesteld is dat er wel enige verbeterpunten nodig zijn maar
dat wij in onze opzet zijn geslaagd.
Wij zijn in bespreking gegaan met de Stichting Zes onder een dak,de pachter van het terrein,
om te zoeken naar een vorm van samenwerking zodat wij, en eventueel de vereniging Trekker
trek, in de naaste toekomst gebruik kunnenlmogen maken van dit terrein.
Ook deze Stichting ziet een samenwerking met S.M.B. wel zitten. Wij hebben afgesproken
elkaar te helpen waar nodig om de evenementen te laten slagen.
De Stichting 6 onder een dak is de pachter van deze percelen. Wij zouden dan om de twee jaar
enige weken van dit terrein gebruik kunnen maken om een motorcross te houden.
Bij voorbaat zouden wij U willen verzoeken om ons toestemming te geven om de nodige
vergunningen en ontheffingen aan te vragen om wederom een cross te organiseren.
Het ligt in onze plannen om de volgende cross te houden omstreeks auglsept. 2014.
Hopende op een positieve reactie van U, verblijven wij met de meeste hoogachting
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John Schellekens, secretaris
Van Schagenstraat 26
5154 PG Elshout. Mail: schellekens.j@home.nl

