Schriftelijke vragen aan het College op grond van artikel 38 Reglement van Orde
Datum: 21 febr. 2019
Vragensteller: Marie Beenackers- van Poppel , Pro6 fractie
Onderwerp: Jaarlijks Off-Road Evenement Budel; vergunningverlening, controle en
handhaving
Vraag gesteld aan: College
Gewenste beantwoording: schriftelijk
Geacht College,
Jaarlijks vindt er een OFF-ROAD evenement plaats in Budel in het najaar. Daar komen veel
nationale, maar ook internationale liefhebbers op af. Velen voorzien van een SUV, 4x4 ,quad,
of ander voertuig c.q. terreinwagen. Op zich prima, we gunnen iedereen zijn hobby, zolang
dat plaatsvindt op het basisterrein. In de praktijk blijkt echter dat er routeboeken verstrekt
worden , variërend in moeilijkheidsgraad van makkelijk tot moeilijk. Daarmee wordt de
omgeving verkend en met name veel plattelandswegen aangedaan, maar ook veel
boswegen in (beschermde) natuurgebieden. Afgelopen jaren kregen we verschillende
meldingen door van wandelaars en fietsers, die klaagden over het rijgedrag van veel van
deze deelnemers buiten het basisterrein. Daardoor zouden er onveilige situaties ontstaan,
wegen kapot gereden worden, zelfs in stiltegebieden in Natura 2000 gebieden werden er
veel voertuigen gesignaleerd met enorm veel lawaai enz. Daarom zouden we graag de
volgende vragen beantwoord willen hebben:
a. Wordt vooraf bij de vergunningverlening duidelijk gecontroleerd dat de routes niet
door beschermde natuurgebieden gaan en afgesproken dat mensen zich louter en
alleen op de aangegeven routes mogen begeven?
b. Wordt met de organisatoren kort gesloten dat zij deelnemers aanspreken zich
normaal te gedragen en vooral niet voor onveilige situaties te zorgen en geen schade
te veroorzaken aan de wegen?
c. Wordt er gedurende dit evenement , maar ook daarna gecontroleerd en
gehandhaafd en worden mensen die zich niet aan de regels houden, beboet?
d. Is het u bekend, dat er in België in de Gemeente Hamont-Achel sinds 2018 grote
boetes verstrekt worden van minimaal 800 euro en zelfs gevangenisstraffen van 1-2
maanden voor overtreders in Natura 2000 gebieden?
e. Buurgemeentes met zulke hoge sancties kunnen een waterbedeffect geven in
aangrenzende gemeentes, zoals de onze. Zeker omdat bekend is dat routeboeken
gekopieerd en door verkocht worden. Wat voor maatregelen zijn er genomen om
een extra druk op de natuurgebieden in Cranendonck te voorkomen?
Dit lijkt ons vooral belangrijk omdat Natuurgebieden als “Kempenbroek” en “de
Groote Heide” immers op grondgebied van meerdere gemeentes, maar ook op
grondgebied van zowel Nederland als België liggen.
Bij voorbaat dank voor de beantwoording!

