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TEA INZAGE LEGGING 

Beschikking van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant 

op de op 2 juni 2008 bij hen ingekomen aanvraag van de 
Cuijkse Cross Club om een vergunning krachtens 
artikel 8.1 Wet milieubeheer voor het oprichten en in 
werking hebben van een motorcrossterrein op het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Cuijk, sectie H, nummer 193, 
plaatselijk bekend als Hertraksestraat ongenummerd te 
Cuijk. 
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Cuijkse Cross Club 
Postbus 234 
5430 AE CUIJK 

Onderwerp 

Beschikking 

Vergunning ingevolge de Wet milieubeheer 

1 Aanvraag 

1.1 Beschri jving van de aanvraag 

Brobantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bonk lNG 67.45.60.043 

Postbank 1 07017 6 

Directie 

Ecologie 

Ons kenmerk 

2893626 

Op 2 juni 2008 hebben wij een aanvraag van de Cuijkse Cross Club (hierria: de aanvraagster) 
ontvangen voor een vergunning krachtens de \·Vet m'ili'eubeheer (Wm) voor het oprichten en in 
werking hebben van een inrichting (\1\Tm, art. 8.1, lid 1) waar gelegenheid wordt geboden tot het 
gebruiken van gemotoriseerde voertuigen in wedstrijdverband, ter voorbereiding van wedsuijden 
ofvoor recreatieve doeleinden. 

De inrichting is gelegen aan de Hertraksestraat te Cuijk, kadastraal bekend gemeente Cuijk, 
sectie H , nummer 193. 

De aanvraag voorziet in het rijden op een besloten circuit met crossmotoren en het houden van 
crosswedstrijden. Binnen de imichting zijn aanwezig een clubgebouw, eenjurywagen, cen 
opslaggebouw, een opslagtank van 1.000 liter voor propaangas en materieel voor onderhoud aan 
de baan. 

Op grond van categ01ie 19.2 van bijlage I van het lnrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. 

1.2 Aanleiding voor he t indienen van de aanvraag 

De reden van de aanvraag is gelegen in het feit dat de inrichting nog niet beschikt over een 
milieuvergunning. De aanvraag beeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting. · 
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1.3 Locatie van de inrichting 

De inrichting ligt op bet gezoneerde industrieterrein "Motorcrossterrein Lombok" dat gelegen is in 
een landelijk gebied te midden van landbouwgronden. In de dirccte omge,~ng van het terrein 
bevinden zich enkele woningen. De dichtstbijzijnde aaneengesloten woonbebouv,~ng (woonkern 
Padbroek) be~ndt zich op een afstand van circa 7 00 meter ten noordoosten van het terrein. 

Aan de zuidkant van het circuit ligt de vuilstortplaats "Haps". Op circa 700 meter ten zuidoosten, 
1 00 meter ten oosten en 400 meter ten ·westen van de inrichting bevinden zich respectievelijk de 
waterzuiveringsinstallatie "Land van Cuijk" , de spoorlijn Nijmegen-Venlo en de rijksweg A73. 

1.4 Het bestemmingsplan 

Op het terrein van de inrichting is het bestemmingsplan "Buitengebied Cuijk 1998" van 
toepassing, en heeft daarin een recreatieve bestemming met zodanige reikwijdte dat motorcrossen 
mogelijk is. Op 19 september 2011 heeft de gemeenteraad een nieuw bestemmingplan voor het 
buitengebied vastgesteld. In dit plan is de locatie eveneens als motorcrossterrein opgenomen 
(bestemming sport met specifieke aanduiding motorcrossterrein in tabel). 

1.5 Huidige vergunningsituatie 

Op dit moment beschikt de inrichting niet over een vergunning ingevolge de v\Tet milieubeheer. 
De aanvraag heeft betrekking op het oprichten en in werking hebben van een inrichting, waarvoor 
wij in 1995 een milieuvergunning hebben verleend, die in 2000 door de Raad van State is 
vernietigd. ln 2002 heeft aanvraagster een nieuwe aanvraag inclusiefMER beoordeling ingediend. 
Deze aanvraag is door ons ·wegens onvolledigheid buiten behandeling gelaten. In 2004 heeft de 
aanvraagster opnieuw een aanvraag inclusiefMER beoordeling ingediend. Wij hebben toen de 

aangevraagde vergunning geweigerd in verband met overschrijdingen van de geluidgrenswaarden. 
Op 2 juni 2008 is opnieuw een aanvraag inclusief MER beoordeling ingediene. Hiervoor is op 16 
oktober 2009 vergunning verleend. Tegen bedoeld be.sluit is bij de·Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna aangeduid als ABRvS) beroep ingesteld. · 

Op 18 augustus 20 l 0 heeft de ABRvS ten aanzien van het ingestelde beroep een uitspraak gedaan 
(nr. 200909429/1 /M 1 ). Een tweetal beroepsgronden ten aanzien van het aspect geluid zijn 
geslaagd. H et betreft de volgende onderwerpen: toeslag voor tonaliteit en de gehanteerde 
bronvermogenniveaus. 

De ABRvS oordeelt, nu het aspect geluid bepalend is voor de vraag of vergunning kan worden 
verleend, dat het gehele besluit vernietigd client te worden. 

Ondanks het feit dat het besluit in zijn geheel is vernietigd, heeft de ABRvS in haar uitspraak alle 
overige beroepsgronden beoordeeld. T en aanzien van deze beroepsgronden oordeelt de ABRvS, 
voor zover deze niet niet-ontvankelijk zijn, dat deze geen doe! treffen. 
Het besluit van 16 oktober 2 009 nr. 15 906 2 2 is aileen vernietigd op basis van het aspect geluid. 
De uitkomsten van het nieuwe aangepaste akoestisch onderzoek hebben niet geleid tot andere 
resultaten ten opzichte van het akoestisch onderzoek waarop de vorige beschikking is genomen. 
Tevens hebben er nog enkele andere kleine \·vijzigingen en aanpassingen zoals vermeld in 
paragraaf 3.2. plaatsgevonden welke niet tot een ander resultaat hebben geleid. 
In het verlengde hiervan zijn '~~j van mening -mede omdat er geen belangen van derden worden 
geschaad- dat direct een definitiefbesluit kan worden genomen. 
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6 Geluid 

6. 1 Het kader voor de bescherming tegen geluidhinder 

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

MotorcrossteJTein Lombok ligt op het ingevolge de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein 
''MotorcrossteJTein Lombok". De geluidzone is opgenomen in het bestemmingsplan "Buitengebied 
Cuijk 1998" en ook in het nieuwe bestemmingsplan. Ingevolge artikel 8.8 \1\Tm client bij de 
b eoordeling van de door de inrichting veroorzaakte geluidsniveaus de zone in acht te worden 
genomen en moet de benodigde geluidruirnte worden getoetst aan grenswaarden ter plaatse van 
binnen de zone gelegen woningen. De inrichting moet op een zodanige wijze geluidruimte 
vergund krijgen dat de zone en de bet:reffende grenswaarden niet worden overschreden. 
Zowel de trainingen als de wedstrijden dienen als representatieve bedrijfssituatie te worden 
beschouwd, hetgeen impliceert dat voor alle situaties de aangevraagde geluidruimte inpasbaar 
moet zijn binnen de voornoemde geluidzone. 
Voor de woonwijken Padbroek en Messemaker, die buiten de geluidzone gelegen zijn, is 
aansluiting gezocht bij de richtwaarden zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de "H andreiking 
industrielawaai en vergunningverlening" voor Rustige woonwijken, hetgeen leidt tot een 
toetsingskader van 45 dB(A) in de dagperiode, 40 dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) in de 
nachtperiode. 

Max imale geluidniveaus 

D e maximale geluidniveaus dienen te worden getoetst aan de grenswaarden in de "H andreiking 
industrielawaai en vergunningverlening" d.d. 2 l oktober 1998. In de handreiking is in paragraaf 
1.5 een overgangssituatie beschreven, namelijk: 
"Zolang een gemeente nog geen beleid voor industrielawaai heeft vastgesteld, kan er nog niet van 
de hoofdstukken 2 en 3 inzake de gemeentelijke nota industrielawaai en de grenswaarden gebruik 

worden gemaakt. Wat betreft de grenswaarden voor de geluidnormering bij d~ Wm
vergunningverlening moet dan nog gebruik worden gemaakt van de nonnstellingsystematiek zoals 
die in de Circulaire Industrielawaai was opgenomen. Deze systematiek is nu geactualiseerd 
opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 

In dit geval heeft de betreffende gemeente geen beleid inzake industrielawaai vastgesteld. Daarom 
toetsen wij aan de nonnstelling in hoofdstuk 4 van de Handreiking. In hoofdstuk 4 wordt niet 
expliciet op de systematiek conform de voormalige Circulaire Industrielawaai voor maximale 
geluidniveaus ingegaan. Daarom sluiten wij aan bij de grenswaarden zoals in hoofdstuk 3 van de 
H andreiking zijn opgenomen in relatie tot de gemeentelijke nota indust:rielawaai. 
Hierbij wordt evenals in de Circulaire Industrielawaai> aangegeven dat de maximale geluidniveaus . 
beperkt moeten blijven tot maximaal 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 
60 dB(A) in de nachtperiode. 

V erkeersaantrekkende werking 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft geoordeeld dat het verkeer op de 
openbare weg op ofbuiten het gezoneerd industrieterrein niet !weft te worden getoet<>t, omdat 
hierdoor bet speciale regime en vergunningstelsel voor bedrijven op een gezoneerd industrieterrein 
worden doorkruist. 

Sane ring 

Bij de vaststelling van de geluidzone rond het indust:rieterrein is gebleken dater sprake is van 
woningen met een gevelbelasting boger van 55 dB(A) ten gevolge van het indusb;eterrein. 
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Aldus is een saneringsonderzoek uitgevoerd, waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om tot een 
reductie van de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein te komen. Op grond van de 
resultaten van dit onderzoek is een programma van maatregelen (saneringsprogramma) vastgesteld 

voor een aantal woningen. De uitvoering van dit saneringsprogramma heeft geresulteerd in de 
vaststelling van de ten hoogste toelaatbare geluidbelastingen (MTG's) door Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant, die door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer zijn goedgekeurd. 

6.2 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder 

Op het terrein vinden diverse motorcrossactiviteiten plaats. Er wordt een vijftal bedrijfssituaties 
aangevraagd, te weten: 

1. reguliere trainingen (maximaal 3 x per week); 
2. clubtrainingen (maximaal 5 x per jaar); 
3. regionale training (maximaal 1 x per jaar); 
4. de veteranen cross (maximaal 1 x per jaar op 3 aaneengesloten dagen); 
5. de nationale cross (maximaal 1 x per jaar op 2 aparte dagen 6f 2 aaneengesloten dagen). 

De geluiduitstraling die vanuit de inrichting optreedt, wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het 
rijden met crossmotoren op de crossbaan tijdens de reguliere trainingen in de dagperiode en 
tijdens de clubtrainingen en regionale trainingen in de avondperiode. Uitgaande van de in de 
aanvraag beschreven activiteiten heeft Peutz bv op 29 mei 2008 een akoestisch rapport met 
kenmerk F 1 7 4 2 4-1 opgesteld. Dit rapport wordt vervangen door het rapport met kenmerk 
F17424-1-RA d.d. 29 mei 2008, gewijzigd 8 september 2011 dat dee) uitmaakt van de aanvraag. 

6.3 Tonaal geluid 

Het toetsingskader voor de aangevraagde geluidruimte binnen de geluidzone van het onderhavige 

motorcrossterrein is de Wet geluidhinder. Hierbij client de straffactor voor ton~e geluiden buiten 
beschouv.~ng te worden gelaten. Anderzijds client in het kader van de Wet ~nilieubeheer 
beoordeeld te worden op het aspect geluidhinder, waarvoor geen harde grenswaarden zijn gesteld. 
In vaste jurisprudentie is uitgesproken dat aan woningen die in goede staat van onderhoud 
verkeren een geluidwering van 20 dB(A) van de uitwendige scheidingsconstructie mag worden 
toegekend. Als beoordelingscriterium kan een grenswaarde van 3 5 dB(A) voor het binnenniveau in 
de woningen worden gehanteerd. Dit betekent dat uitgaande van een geluidwering van de 
uitwenclige scheidingsconstructie van 20 dB(A) voor woningen in goede staat van onderhoud, 
geluidbelastingen tot 55 dB(A) kunnen worden toegestaan. In het kader van de Wet m.ilieubeheer 
client in geval van auclitief duidelijk waarneembaar tonaal geluid ter plaatse van woningen van 
derden echter wei inclusief toeslag van 5 dB(A) te worden beoordeeld. 
Voor muziekgeluid geldt een straffactor van 10 dB(A). Tevens client bij de beoordeling in het kader 
van de Vvet rnilieubeheer voor de dagperiode een waameemhoogte van 1 ,5 meter en voor de 
avondperiode een waameemhoogte van 5,0 meter te worden gehanteerd. 

In oktober 2004 heeft bureau Milieumetingen een akoestisch onderzoek naar de tonaliteit 
. opgesteld (nr. 2004-0 166-G-V d. d. 2 3 november 2004). R et onderzoek had o.a. betrekking op 
metingen dieter plaatse van de woning aan de Hertraksestraat 22 teSt. Agatha zijn verricht 
gedurende een motorsportwedstrijd op het circuit Lombok. In de praktijk bleek de verhoucling 
tweetakt/viertakt crossmotoren 30% -70% te zijn. Op basis van dit eerste rappmi is gesteld dater 
bij deze verhouding geen sprake is van tonaliteit (viertaktmotoren zijn per definitie niet tonaal). 
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Op basis van het Stab advies is een tweede rapport opgesteld, nr. 2010-0 131-G-V d.d. 7 juli 
20 10, "Akoestisch onderzoek motorcrossgeluid; tonaliteit twee- en viertaktmotoren" van bureau 
Milieumetingen van de provincie Noord-Brabant, waarbij een tonaliteitsberekening is uitgevoerd 
(conform Annex C van lSO 1996-2:2007) voor de diverse verhoudingen tvveetah/viertakt en het 
aantal deelnemers gelijktijdig in de baan. H et rapport van bureau Milieumetingen heeft 
uitgewezen dat er geen sprake is van tonaal geluid wanneer er meer dan 10 motoren in de baan 
zijn (ongeacht de verdeling tweetakt/viertakt). 

Conform de aanvraag en bijbehorende akoestische onderzoek blijkt dat tijdens de regionale 
training, de veteranen cross en de nationale cross er sprake is van een competitief deelnemersveld 
van steeds meer dan 1 0 crossmotoren per manche. Daarom hoeft, gelet op bovenstaande, in deze 
situaties geen toeslag voor het tonaal karakter van geluid te worden toegepast. 
Tijdens de reguliere trainingen en clubtrainingen is er niet altijd sprake van meer dan 
l 0 crossmotoren g-elij~jdig in de baan en kan niet gegarandeerd worden dat een meerderheid van 
het deelnemersveld uit viertakt motoren bestaat zodat er sprake van tonaliteit kan zijn (dit blijkt 
ook uit het onderzoek van bureau Milieumetingen van 7 juli 201 0). Daarom wordt hier wel een 
toeslag voor het tonaal karakter van het geluid toegepast. Dit is in het akoestisch onderzoek 
meegenomen. Muziekgeluid dat middels de geluidinstallatie tijdens de pauzes ten gehore wordt 
gebracht is ter plaatse van woningen van derden niet hoorbaar (derhalve geen toeslag voor geluid 
met een duidelijk muziekkarakter). 

Het onderzoek van bureau Milieumetingen uit 20 1 0 gaat in op het kortstondig aa.nwezig zijn van 
tonaliteit in de geluidemissie en immissie van motorcrossgeluid in het algemeen en vanwege de 
Cuijkse Cross Club in het bijzonder. Op basis van de aanvraag wordt er in geval van reguliere 
trainingen en clubtrainingen rekening gehouden met de tonaliteit. Voor de maatgevende 
woningen, welke op een afstand van tenminste 150 meter van de inrichtingsgrens liggen, namelijk 
Hertraksestraat 22, Hertraksestraat 30 en Walterbos 1, is rekening gehouden met het toepa.ssen 
van de toeslag factor van 5 dB(A). Bij het stellen van voorschriften voor het Ian.gtijdgemiddelde 
beoordelingsniveaus is hier rekening mee gehouden. ·u'l de overige bedrijfssituaties (wedstrijden) is 
er bij deze woningen geen spra.ke is van tonaliteit (en derhalve geen toeslag). 

6 .4 Bronvermogenniveaus 

In de uitspraak van de ABRvS (18 augustus 2010 kenmerk 200909429/1) is gesteld dat in het 
akoestisch onderzoek met kenmerk F 17424-2-RA-BY8 Peutz d.d. 29 mei 2008 voor een t\veetal 
situaties te Iage bronvermogenniveaus zijn opgenomen. Dit betreft de situaties: 

crossmotor op en direct na de springschans; 
crossmotor op rechte gedeeltes van het circuit/voor de springschans. 

In het hiervoor genoemde rapport uit 2008 is uitgegaan van een bronvermogenniveau hoven de 
springschans van 107 dB(A) en is geen rekening gehouden met een situatie op de springscha.ns 
wa.arvoor door bureau Milieumetingen van de provincie in haar rappo1i van 2004 (kenmerk) een 
bronvennogennivea.u van 119 dB(A) is bepaald. Eveneens blijkt uit het rapport uit 2008 dat voor 
rechte stukken ten onrechte is uitgegaan van een bronvermogenniveau van 119 dB(A) in plaats van 
125 dB(A) welke waarde door bureau Milieumetingen is vastgesteld. 
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In het akoestisch onderzoek van Peutz met kenmerk F 17424-1-RA, 29 mei 2008 gewijzigd 
8 september 20 11 zijn op bladzijde l 0 de gehanteerde bronvermogenniveaus voor de situaties: 

crossmotor op 'CO direct na de springschans; 
crossmotor op rechte gedeeltes van het circuit/voor de springschans; 

opgenomen. Deze bronvermogenniveaus zijn afgestemd op de waarden zoals deze door bureau 
Milieumetingen zij n vastgesteld . 

Vervolgens zijn op bladzijde 11 de waarden aangegeven rekening houdend met het convenant van 
de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging (KNMV) en Motorsport Organisatie 
Nederland (MON). Met deze waarden is vervolgens gcrekend. In de voorschriften hebben wij 
aangesloten bij de uitgangspunten van het convenant en is een geluidnonn voor crossmotoren 
opgenomen. 

6.5 De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming 
tegen geluidhinder 

De volgende geluidreducerende maatregelen zijn in de aanvraag opgenomen: 
• het toepassen van geluidreducerende maatregelen aan de bron overeenkomstig het convenant 

van de KNMV / MON (d.d. 2 mei 20 l 0); 
• in het rennersk-wartier mogen crossmotoren niet in werking zijn; 

het beperken van het aantal effectieve crossminutcn (de effectieve crossduur) tijdens de 
betreffende trainingen en wedstrijden, door beperking van het aantal deelnemers, het aantal 
manches of het aantal minuten per manche. Het aantal effectieve crossminutcn is de 
rekensom(vermenigvuldiging) van mancheduur x aantal deelnemers x aantal manches; 
het gebruik van een transponder tijdens trainingen en wedstrijden. Een transponder is een 
apparaatje dat vast zit op elke motor en waarvan individueel gebruik wordt gemaakt. Het 
registreert digitaal o.a. de mancheduur en het aantal rondes zodat achteraf altijd gecontroleerd 
kan worden of er geen overschrijdingen hebben plaatsgevonden in het totaal aantal effectieve 

crossminuten. 

Vanuit de motorsportbonden KNt-..fV en MON is op 2 mei 20 10 tijdens de O pen Nederlandse 
Kampioenschappen (ONK) een convenant ondertekend waarin zij verklaren om de 
geluidproductie van crossmotoren landelijk met maximaal 6 dB(A) te reduceren. Dit houdt in dat 
crossmotoren dienen te voldoen aan het de door K.Nl\.fV /MON gehanteerde geluidniveau van ten 
hoogste 94 dB(A) gemeten volgens de dynamische meetmethode. Deze meetmethode zal tijdens 
trainingen en wedstrijden worden gebruih.1: om vast te stellen of de crossmotoren aan de eisen 
voldoen. Bij de dynamische meebnethode wordt een volgaspassage gemeten op 7,5 meter uit de 
rijlijn onder een hoek van 45 graden en met een meethoogte van 1 meter, waarbij de meterstand 
"slow" wordt gebruikt. Indien niet voldaan wordt aan de normering, heeft dit consequenties voor 
de 1ijder. Deze zal dan onmiddellijk het circuit moeten verlaten. 

De Cuijkse Cross Club heeft aangegeven dat de nieuwe geluidnorm voor crossmotoren voor aile 
trainingen en evenementen op het motorcrosscircuit Lombok zal gelden. 
Dit convenant is gebaseerd op de resultaten van het akoesrisch onderzoek dat in opdracht van 
Kl\TMV en MON is uitgevoerd door Peutz bv, rapport R C 857-1-RA#002 van 4 maart 20 10. In 
het convenant is vastgelegd dat op I januari 2 0 11 het geluidniveau van crossmotoren, gemeten 
volgens de dynamische meetmethode maximaal 94 dB(A) mag bedragen. De Cuijkse Cross Club is 
aangesloten bij de KNMV /MON en heeft aangegeven dat de nieuwe geluidnorm voor aile 
trainingen en wedstrijden zal gelden. Uit het rapport van Peutz blijkt dat een geluidreductie van 
6 dB(A) kan worden bebaald met geluidreducerende maatregelen aan de crossmotoren. 
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6.6 Beoordeling en conclusie 

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapporten F 17424-1 -RA d.d. 29 m ei 2008 gewijzigd 
8 september 20 ll , hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de resultaten van dit 
rapport kunnen wij instemmen. Uit het akoescisch rapport blijkt dat in alle mogelijke 
representatieve bedrijfssituaties inclusief geluidreducerende maatregelen de zone niet wordt 
overschreden en de inrichting in een representatieve bedrijfssituatie kan voldoen aan de 
normstelling in het kader van de Wet geluidhinder. 

Uit het akoestische rapport blijkt dat: 
De toetsing aan de criteria van de Wet geluidhinder heeft uitgewezen dat alle representatieve 
bedrijfssituaties (trainingen en wedstrijden) inpasbaar zijn binnen de geluidzone van het 
onderhavige teiTein en de MTG-waarden behorende bij de woningen gelegen binnen de 
geluidzone niet frustreren. 
De beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer heeft uitgewezen dat: 

tijdens reguliere- en clubtrainingen- waarbij rekening wordt gehouden met (kortstondig) 
tonaal geluid en derhalve de toeslag van 5 dB(A) client te worden toegepast- voldaan 
wordt aan de gestelde grenswaarden; 
tijdens wedstrijden, zoals de regionale training, de nationale cross en de vetera.nencross, 
kan worden voldaan aan de grenswaarde, omdat hier met meer dan 10 deelnemers 
gereden wordt waardoor er (bij geen enkele verdeling tweetakt/viertakt) geen sprake is van 
een ton ale geluidemissie en - immissie en de toe slag van 5 dB(A) niet behoeft te worden 
toegepast. 

Binnen de inrichting worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de 
geluidproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die 
maatregelen en voorzieningen. 

In de voorschriften is een restrictie ten aanzien van het geluidemissie vanwege de crossmotoren 
opgenomen. Dit sluit aan op het tussen de KNMV en MON ondertekende convenant alwaar de 
Cuijkse Cross Club zich aan conformeert. H et verbod tot het inwerking brengen van de 
crossmotoren in het rennerskwartier is eveneens in een voorschrift opgenomen. 
Naast een registratiesysteem zal het gebruik van transponders middels een voorschrift verplicht 
worden gesteld zodat de handhaafbaa1·heid van de effectieve crossduur en de geldende 

geluidnormen gewaarborgd is. 

De geluidgrenswaarden ter plaatse van de woningen gelegen binnen de geluidzone zijn 
opgenomen in de voorschriften. 

Gelet op het feit dat de inrichting tijdens reguliere trainingen en wedstrijden alleen in de 
dagperiode in werking is en daarnaast clubtrainingen en regionale trainingen in de avondperiode 
plaatsvinden, vergunnen wij aileen voor deze etmaalperioden geluidruimte. 

7 Bodem 

7.1 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nation ale) preventieve bodembeschenningbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Wij hanteren de NRB als het primaire 
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1. Algemeen 

1. 1 Openstelling en gebruik 

Reguliere trainingen 

1. 1.1 De inrichting mag slechts gebruikt worden voor reguliere motorcrosstrainingen op de 
volgende tijden. 
• op woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur (vanaf 1 april t/m 3 1 oktober); 
• op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur (vanaf 1 november t/m 31 maart); 
• op zaterdag van 12.00 uur tot 17 .00 uur; 
• opzondagvan 12.00uurtot 17.00uur; 
• er mag geen gebruik worden gemaakt van een omroepinstallatie. 

1. 1.2 De effectieve crossduur mag gedurende de in voorschrift 1.1.1 genoemde tijden de 
volgende waarden niet overschrijden. 
• op woensdag van 15:00 uur tot 19:00 uur (vanaf 1 april t/m 31 oktober): maximaal 

2.160 motorcross-minuten; 
• op woensdag van 13:00 uur tot 17:00 uur (vanaf 1 november t/m 31 maart): 

maximaal 2.160 motorcross-minuten; 
• op zaterdag van 12:00- 1 7:00 uur: maximaal 2. 700 motorcross-minuten; 
• op zondag van 12:00- 17:00 uur: maximaal 2. 700 motorcross-m.inuten. 

Clubtraining 

1. 1. 3 Maximaal vijf maal per jaar mag de inrichting gebmikt worden voor clubtrainingen. De 
clubtr<ilning mag gehouden worden op de volgende dagen en tijdstippen: 
• op woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur (vanaf 1 april t/m 31 oktober); 
• op woensdagvan 13.00 uur tot 17.00 uur (vanaf 1 november. tim 31 maart); 
• op zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 U\.1-r. 
• op zondagvan 12.00 uurtot 17.00 uur; 
• woensdagavond van 19:00 - 21:00 uur; 
• er mag geen gebruik worden gemaakt van een geluidinstallatie. 

1.1. 4 De effectieve crossduur mag gedurende de in voorschrift 1.1. 3 genoemde tijden de 
volgende waarden niet overschrijden. 
• op woensdagvan 15:00 uur tot 19:00 uur (vanaf 1 april t/m 31 oktober): maximaal 

900 motorcross-minuten; 
• op woensdag van 13:00 uur tot 17:00 uur (vanaf 1 november t/m 31 maart): 

maximaal 900 motorcross-minuten; 
• op zaterdag van 12.00 uur tot 17.00 uur: maximaal 900 motorcross-minuten; 
• op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur: maximaal 900 motorcross-minuten. 
• op woensdagavond tussen 19:00 en 21:00 uur: ma>.::imaal 280 motorcrossminuten. 

Regionale training 

1 .1. 5 Maximaal een maal per j aar mag de inrichting gebruikt worden voor een regionale 
training. De regionale training mag gehouden worden op: 
• 6f op woensdag van 15.00 uur tot 19.00 uur (vanaf 1 april t/m 31 oktober); 
• 6f op woensdag van 13.00 uur tot 17.00 uur (vanaf 1 november t/m 31 maart); 
• 6fopzaterdagvan 12.00 uurtot l7.00uur; 
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1.1.6 

1.1. 7 

1.1.8 

• of op zondagvan 12.00 uur tot 17.00 uur; 
• 6f op woensdagavond (vanaf 1 april t/m 31 oktober) tussen 19:00 - 21 :00 uur 6f 

tussen 18:00 -20:00 uur; 

• er mag gebruik. worden gemaakt van een geluidinstallatie met maximaal 

2 luidsprekers; 

• de geluidinstallatie mag slechts gebruikt worden voor het doen van mededelingen. 

De effectieve crossduur mag gedurende de in voorschrift 1.1.5 genoernde tijden de 
volgende waarden niet overschrijden. 

• op woensdag van 15:00 uur tot 19:00 uur (vanaf 1 april t/m 31 oktober): maximaal 
1. 800 motorcross-minuten; 

• op woensdag van 13:00 uur tot 1 7:00 u ur (vanaf 1 november t/m 31 maart) 

maximaal 1.800 motorcross-minuten; 
• op zaterdag van 12 .00 uur tot 17.00 uur: maximaal 1.800 motorcross-minuten; 

• op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur: maximaal 1.800 motorcross-minuten; 
• op woensdagavond (vanaf 1 april t /m 3 1 oktober) tussen 19:00 en 21:00 uur 6f 

tussen 18:00-20:00 uur maxirnaal 1.800 motorcross-minuten, waarvan maximaal 
900 minuten in de avondperiode plaatsvinden. 

Nationale cross 

Maximaal een maal per j aar mag de .inrich ting gedurende twee dagen gebruikt worden 

voor het verrijden van een nationale cross met inachtneming van de volgende restricties: 

• de nationale cross mag gehouden worden 6f op twee afzonderlijke zaterdagen 6f op 
twee afzonderlijke zondagen 6f aansluitend een zaterdag en zondag; 

• het circuit is in werking van 09:00 uur tot 18:00 uur; 

• de effectieve crossduur bedraagt maximaal 8.200 crossminuten per dag; 
• er mag gebruik worden gemaakt van een geluidinstallatie met·ma.Ximaal 

1 Oluidsprekers; 

• de geluidinstallatie mag slechts gebruikt worden voor het doen van medeclelingen en 
het afspelen van achtergrondmuziek in de pauzes. 

Veteranen cross 

Maximaal een maal per jaar mag de inrichting gedurcnde drie dagen gebruikt worden 

voor het verrijden van de veteranen cross met inachtneming van de volgende restricties: 
• de veteranen cross mag gehouden worden op aansluitend een vrijdag, zaterdag en 

zondag; 

• het circuit is in werking van 09:00 uur tot 18:00 uur uitgezonderd de vrijdagavond; 
• op vrijdagavond mogen er tussen 19:00 uur - 2 1:00 uur 6f 18:00 uur - 20:00 uur 

trainingen plaatsvinden, hierbij mag het maximaal aantal effectieve crossminuten in 

de avondperiode niet meer dan 900 bedragen; 

• de effectieve crossduur bedraagt op zaterdag en zondag maximaal8.200 

crossminuten per dag; 

• er mag gebruik worden gemaakt van een geluidinstallatie met ma>...'imaal 
1 0 luidsprekers; 

• de geluidinstallatie mag slechts gebruikt worden voor het doen van mededelingen en 

het afspelen van achtergrondmuziek in de pauzes. 

lnstemming bevoegd gezag 
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1. 1.9 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.6 

1.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.4 

1.4.1 

Injanuari van elkjaar moet in overleg met en instemming van Gedeputeerde Staten 
worden vastgesteld op welke dagen de in de voorschriften 1.1.3 tot en met 1.1.8 
bedoelde afvvijkingen van de reguliere bedrijfstijden en -activiteiten zullen plaatsvinden. 

Terreinen en w egen 

Verkeersregeling op het terrein van de inrichting client bij evenementen plaats te vinden 
door middel van routering. Aangegeven moet zijn dat parkeren aileen plaats mag vinden 
op daartoe aangewezen plaatsen. 

Het terrein mag niet vrij toegankelijk zijn. Er moet een deugdelijke afscheiding aanwezig 
zijn. 

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

De reguliere openingstijden moeten op een bord bij de ingang duidelijk zijn aangegeven. 

Het gedeelte van de open bare weg en de terreinen daar om heen gelegen in een straal 
van 50 meter van de grens van de inrichting moeten direct na iedere crosswedstrijd 
worden schoongemaakt. 

Bij crosswedstrijden moet in overleg met Burgemeester en Wethouders zorg worden 
gedragen voor een goede beweg'-';ijzering om overlast voor omwonenden zoveel mogelijk 
te beperken. 

Diversen 

Registers en rapporten die op grand van deze vergunning dienen te worden opgesteld, 
dienen ten minste vijfjaar in de inrichting te worden bewaard. 

Voor de in de inrichting in werking zijnde motoren of andere motorvoertuigen mag 
uitsluitend gebruik mogen gemaakt van wettelijk toegestane brandstoffen. Voor een 
2-takt motor is toevoeging van zuivere motorolie toegestaan. Elke andere toevoeging aan 
de brandstofis verboden. 

Bijzondere omstandigheden 

Indien zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 
1 7.1 Wet milieubeheer client hiervan conform artikel 1 7. 2 Wet milieubeheer terstond 
mededeling te worden gedaan aan de Milieuk1achtencentrale van de Provincie Noord
Brabant, tel. nr. 0 7 3-6812821, (24 uur per dag bereikbaa.r). In aanvulling op het 
bepaalde in artikel 1 7. 2 ·wet milieubeheer client de mededeling onverwijld schriftelijk te 
worden bevestigd. Eveneens dienen omwonenden en omringende beclrijven, waarvoor 
bovengenoemde gevolgen van belang zouden kunnen zijn, onverwijld te worden 
ge'informeerd. 
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1.4.2 Zo spoedig mogelijk na een voorvaJ als bedoeld in artikel 17.1 '"'et milieubeheer client 
aan bevoegd gezag een rapport te worden gezonden waarin is aangegeven: 
a de datum, het tijdtip en de duur van het voorval; 
b voor zover relevant de weersomstandigheden tijdens het voorvaJ; 
c de samenstelling en grootte van emissies ten gevolge van het voorval; 
d de gevolgen voor de omgeving; 
e de getroffen maatregelen en het tijdstip waarop de maatregelen zijn getroffen; 
f de oorzaken van het voorvaJ; 
g de maatregelen die zijn of zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen. 
Deze gegevens dienen eveneens te worden vastgelegd in een register. 

1.4.3 Ten minste drie werkdagen voordat onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die 
een bovennormale bei:nvloeding van de omgeving tot gevolg kunnen hebben dienen 
Gedeputeerde Staten hiervan schriftelijk, bij voorkeur per fax, op de hoogte te worden 
gesteld. Gedeputeerde Staten kunnen nadere eisen stellen aan de wijze waarop de 
werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. 

1.5 lnstructies 

l. 5.1 Op het terrein van de inrichting client gedurende de openingstijden een toezichthouder 
aanwezig te zijn. Deze toezichthouder client: 
a aan de bezoekers instructies te geven omtrent de openingstijden en het gebruik van 

het crossterrein; 
b toezicht te houden op het gebruik van in goede conditie verkerende uitlaatsystemen 

van crossmotoren tijdens trainingen. 

1.6 Registratie 

1.6.1 Binnen de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn waarin, per dag dat de 
inrichting in gebruik is, het aantaJ effectieve motorcrossminuten is vastgelegd. 

1.6.2 Van aile geluidmetingen, voor en tijdens wedstrijden, welke zijn bedoeld ter controle van 
de geluidproductie van crossmotoren, client een registratie te worden bijgehouden waarin 
is vastgelegd: 
- datum en tijd van de meting, 
- voertuig (merk/type/klasse); 
- de meetmethode; 
- het gemeten geluidniveau. 

1.6.3 Tijdens trainingen en wedstrijden dienen aile crossmotoren voorzien te zijn van een goed 
functionerende transponder. Van de digitaal uit te lezen gegevens dienen ten minste het 
aantal deelnemers per manche, de mancheduur en het totaal aantal manches te worden 
vastgelegd ter controle van het totaaJ aantaJ effectieve crossminuten. 

1.6.4 De registratie als bedoeld in de voorschriften 1.6.1, 1.6.2 en 1.6.3 client op ieder 
moment beschikbaar te zijn in de imichting voor controle door of namen.s Gedeputeerde 
Staten. 
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2. 

2.l.l 

2. 1.2 

2.1.3 

Afvalstoffen 

Ingezamelde en opgeslagen afvalstoffen dienen regelmatig en in elk gcval na elke 
motorcrosswedstrijd uit de inrichting te worden afgevoerd. 

Gebruikte poetsdoeken, gebruikte absorptiematerialen en overig gevaarlijk afval, die 
v1-jjkomen bij onderhoudswerkzaamheden en het verwijderen van gemorste dieselolie, 
smeerolie en hydraulische olie, clienen in vloeistofclichte en afgeslotcn emballage te 
worden bewaard, die bestand is tegen het opgeslagen product. 

Indien de inrichting buiten werking wordt gestcld clienen binnen drie maandcn aile 
afvalstoffen uit de inrichting verwijderd te zijn. 
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3. 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

Afvalwater 

Het is verboden op enige locatie in de inrichting afvalwater op de bodem te lozen. 

De opslag van afvalwater in de ondergrondse stalen tank moet voldoen aan de 
voorschriften uit de volgende paragrafen uit de richtlijn PGS 28. 
a 5.2; 
b 5.2.1 
c 5.3. 

Binnen de inrichting client een certificaat aanwczig te zijn waarop is vermeld dat de tank 
voldoet aan voorschrift 5. 2 .I van de PGS 2 8. 

Cuijltse Cros~ Clu~ 7/16 

I 

I 

I 



I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

4. Bodem 

4.1. 1 Indien in de bodem of grondwater verontreinigende stoffen zijn geraakt of dreigen te 
geraken, client conform aam~~jzingen van door Gedeputeerde Staten aangewezen 
toezichthoudende ambtenaren binnen de door hen te stellen termijnen: 
a al hetgeen worden ondernomen dat noodzakelijk is om een verontreiniging te 

voorkomen; 

b aard, omvang en situering van een reeds ontstane verontreiniging te worden 
vastgelegd; 

c een reeds ontstane verontreiniging te worden verwijderd dan wei behandeld. 

4 .1.2 Het is verboden op enige locatie in de inrichting: 

a zonder bodembeschermende voorziening (vloeistofdichte absorberende mat, lekbak of 
vloeistofkercnde vloer) brandstoffen of andere vloeistoffen bij te vullen. Eventuele 
lekkages op de vloeistofkerende vloer dienen direct te worden verwijderd; 

b brand bare stoffen te bezigen anders dan in jerrycans en in brandstoftanks van 
voertuigen; 

c aan voertuigen te sleutelen of reparaties uit te voeren waa.rbij olie of brandstof kunnen 
vrijkomen; 

d voe1iuigen of onderdelen daarvan te wassen met stoom of water al dan niet onder 
verhoogde druk. 

4. 1.3 Het bijvullen van brandbare (vloei)stoffen moet met de nodige zorgvuldigheid (zonder te 
morsen) geschieden. 

4. 1.4 Binnen de inrichting client absorptiemateriaal aanwezig te zijn om bij lekkage de 
gelekte/ gemorste stoffen te kunnen opnem~n. 
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5. 

5.1 

5.1. 1 

5. 1.2 

5.1.3 

Externe veiligheid 

Brandbestrijding 

De toezichthouder als aangegeven in voorschrift l .5. 1 client te beschikken over een 
draagbaar brandblusapparaat met ecn minimum inhoud van 6 kg. 

T ijdens crosswedstrijden dienen minimaal 4 draagbare poederblusapparaten, over 
ongeveer gelijke afstanden verdeeld, langs de crossbaan aanwezig te zijn. 

Aile brandblusmiddelen, brandbestrijdings- en brandbeveiligingssystemen moeten steeds: 
a voor onmiddellijk gebruik gereed zijn; 
b in goede staat van onderhoud verkeren; 
c goed bereikbaar zijn; 
d als zodanig herkenbaar zijn . 
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6. 

6 .1 

6.1. 1 

6.1.2 

Geluid 

Representatieve bedrijfssituatie 

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en bet beoordelen van de meetresultaten 
moet plaatsvinden overeenkomstig de H andleiding meten en rekenen lndustrielawaai, 
uitgave 1999. 

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau L Ar,LT veroorzaakt door de in de inrichting 
aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door bet transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag 
exclusieftoeslag voor tonaal geluid, op de onderstaande beoordelingspunten niet meer 
bedragen dan: 

Tabel: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L...,r,I: r) in dB(Al 
Dog Avond 

Beoordelingspunt 
(07.00·1 9.00 uur) (19.00-23.00 our) 

Beoordelings GrenswaaJ·dc Beoordclings I Grcnswaardc 
Hoogte [m] fdB(A)] Hoogte [m) [dB{A)l 

Reguliere lrrunino 
1 Heru·aksestraal 30 5.0 50 
2 \·\laltcrbos I 5.0 50 
3 Hertraksesu·aat 22 5.0 48 
4 Drogcscstraat I 5 5.0 45 

Nict van toepassing 
5 Drogcsestraat 12 5.0 44 
6 Dodcnbcrg I 5.0 42 
7 Padbroek 1.5 43 
8 Messemakcr 1.5 42 

Clubtraining 
ll Hertrakseso-aat 30 5.0 46 5.0 45 
2 '"'alterbos I 5.0 4·6 5.0 45 
31 Hcrtrakscstraat 22 5.0 44 '5.0 . 43 
4 Drogcsest:raat 15 s.o 40 5.0 39 
5 Drogesl~St.raat 12 5.0 39 5.0 38 
6 Dodcnberg 1 5.0 37 5.0 37 
7 Padbroek 1.5 39 5.0 39 
8 Mcsscmaker 1.5 37 5.0 38 

Rc)..rionale trainin!l; en vrijdagavond Vetcranencwss 
I Hcrtraksestraat 30 5.0 49 5.0 so 
2 Walterbos I 5.0 48 5.0 50 
3 Hcrtrakscstraat 22 5.0 46 5.0 48 
4 DroJ!:CSCstraat 15 5.0 43 5.0 45 
s Drogcscsu·aat I 2 5.0 42 5.0 43 
6 Dodcnberg I 5.0 40 5.0 42 
7 Pad brock 1.5 37 5.0 39 
8 l'vlesscmakcr 1.5 35 5.0 38 

Nalionalc cross en Vetcrancncross (wedst1iiddagcr1}_ 
1 Hertrakscstraat 30 5.0 55 
2 Walterbos 1 5.0 55 
3 Heru·aksesu·aat 2 2 5.0 53 
4 Dro~esestraat 15 5.0 50 

Nict van tocpassing 5 Drogesestraat 12 5.0 48 
6 Dodcnberg I 5.0 47 
7 Pad brock 1.5 43 
8 Messemaker 1.5 42 

De ligging van de beoordelingspunten is aangegeven op tekening in bijlage 2. 
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6.1.3 H et maximale geluidsniveau LAma.~ veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige 
toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of 
activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag 
op de onderstaande beoordelingspunten niet rneer bedragen dan: 

Tabel: Het maximale geluidsniveau (LAmax) in dB A) 
Beoordeling~punt Beoordelings hoogte (m) Dog Avond 

(7.00-19.00 uur) ( 19.00-23.00 uur) 
woningcn V"d.ll derdcn 5.0 70 65 

6.2 Maatregelen en voorxieningen 

6.2.1 ~n de inrichting mogen aileen verbrandingsmotoren in werking zijn welke zijn voorzien 
van een in goede staat zijnde geluiddemper. 

6.2.2 Audioapparatuur client zodanig te zijn afgesteld dat muziekgeluid dat tijdens de pauzes 
ten gehore wordt gebracht ter plaatse van woningen van derden niet hoorbaar is. 

6.2.3 Het is verboden om crossmotors in het inwerking te hebben in het rennerskwa1·tier. 

6.2.4 A.koestische signaleringen dienen zodanig te zijn afgesteld dat er geen bijdrage is aan de 
in voorschrift 6.1.2 opgenomen waarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
(LAr,LT). Deze beperking geldt niet voor akoestische sig11aleringen bij alarmering indien 
sprake is van een calamiteit. 

6.2.5 Het geluidnivea.u van een crossmotor in werking moet voldoen aan de geluidnorm van 
94 dB(A) gemeten volgens de dynarnische meetmetbode. 

Deze meetmethode zal tijdens aile trainingen en wedstrijden worden gebn.tikt om vast te 
stellen of de crossmotoren aan de eisen voldoen. Bij de dynamische meetmethode wordt 
een volgaspassage gemeten op 7,5 meter uit de rij-lijn onder een hoek van 45 graden en 
met een meethoogte van l meter, waarb~j de meterstand "slow"wordt gebruikt. 

6.2.6 Indien niet wordt voldaan aan de in voorschrift 6.2.5 opgenomen geluidnorm client de 
crossmotor onmiddellijk van het circuit verwijderd te worden. 

6.2. 7 Binnen 12 maanden na bet inwerking treden van deze vergunning moet door middel van 
een akoestisch rapport aan bevoegd gezag worden aangetoond dat aan de 
geluidsvoorschriften 6.1.2 en 6.1.3 wordt voldaan. 
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7. 

7 . 1 

7 .1.1 

Lucht 

Stof 

Als stof zich kan verspreiden buiten de inrichting - b~jvoorbeeld tijdens harde \.vind ofbij 
langdurig droog weer - dan moet de crossbaan worden nat gehouden ofmoet het gebruik 
van de crossbaao worden gestaakt. 
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