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Beantwoording schriftelijke vragen (art. 38 RvO)

Geachte leden van de raad,

Aan u zijn toegezonden de door de fractie van BGE, met toepassing van artikel 38 van het
Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad, gestelde schriftelijke vragen,
ingeboekt onder nummer 12.435704 betreffende Pottendijk.
Overeenkomstig de gedane toezegging treft u bijgaand aan een afschrift van de brief die is
gezonden ter beantwoording van de gestelde vragen.
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Vragen Pottendijk op grond van artikel 38 reglement van orde der gemeenteraad

Geachte heer Halm,
Naar aanleiding van uw vragen d.d. 20 november 2012 ex artikel 38 reglement van orde der
gemeenteraad willen wij u per vraag een antwoord geven.
1. Is het College op de hoogte van recente en voorgenomen activiteiten op het genoemd
circuit?
Hierbij noem ik de volgende:
a. Aanbrengen van verlichting.
Wij hebben geen activiteiten waargenomen betreffende aanleg van nieuwe verlichting.
Bij een 24-uurs race kunnen aanvullende lichtvoorzieningen worden getroffen.
Voor deze 24-uurs race worden speciale spiegeltechnieken gebruikt die mogelijke overlast
kunnen beperken.
Er is grondwerk verricht voor het leggen van een elektrische kabel. Deze activiteiten zijn op
particulier terrein niet vergunningsplichtig.
b. Aanleg van

parkeerplaatsen.

Er zijn geen activiteiten op gebied van aanleg van parkeerplaatsen waargenomen.
c. Dempen van sloten.
Het dempen van sloten behoort tot de bevoegdheden van het waterschap Velt en Vecht.
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d.

Autoraces.

Deze activiteiten (stockcar) gelimiteerd in aantal kunnen plaatsvinden binnen de inrichting
Motodrôme. Bevoegd gezag is het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.
e.

Motorraces.

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen de inrichting Motodrôme. Bevoegd gezag is het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.
/ . Uitbreiding van het circuit over de

parkeerplaatsen.

Op dit moment hebben we geen activiteiten kunnen waarnemen; wel hebben wij een bedrag
beschikbaar gesteld voor de aanleg van de parkeerplaatsen bij het Motodrôme en de kartbaan.
g. 24-uurs races.
Op dit moment hebben we geen activiteiten kunnen waarnemen.
De milieuvergunning maakt het mogelijk dat maximaal ĄX per jaar op het kartcircuit een
24-uurs race wordt gehouden met 30 karts. Hiervoor dient men minimaal 8 dagen van tevoren
een melding te doen bij het bevoegd gezag. De aanvang van de race mag niet gelegen zijn
tijdens de avond- of nachtperiode.
h.

Veiligheidsmaatregelen.

Het is ons niet duidelijk welke maatregelingen hier worden bedoeld.
2. Zijn de bovengenoemde en eventuele andere activiteiten bij de betrokken
gemeld, vergu nd en/of ver gu nbaar?

instanties

1. Voor het kartcentrum zijn wij bevoegd g ezag .
2. Voor de Motodrôme is het college van Gedeputeerde Staten bevoegd g ezag .
Er was een aanvraag omg eving sverg unning bij ons ingediend d.d. 8 augustus 2012 die op 8
oktober 2012 buiten behandeling is gesteld in verband met onvolledigheid van stukken.
Op 13 oktober 2012 is opnieuw een aanvraag omg eving sverg unning bij ons ingediend. Wij
hebben op 9 november 2012 wederom om aanvullende stukken gevraagd. De aanvrager heeft
tot 7 december 2012 de tijd gehad om aanvullende bescheiden in te dienen.
a. Zo nee, gaat het College handhaven, wanneer en hoe?
Het college zal gaan handhaven zodra er niet conform regelgeving en vergunningen wordt
gewerkt die vallen onder onze bevoegdheid.
b. Heeft het College sinds de vorige vragen (illegale bou w) gehandhaafd,

wanneer en hoe?

Wij hebben g econstateerd dat zonder vergunning een loods werd gebouwd. Wij hebben
hiertegen opgetreden. Deze loods is verwijderd.
c. Ontbreken er volgens het College te nemen maatregelen als genoemd in ïh?
Voor zover wettelijke (WABO) veiligheidsmaatregelingen gelden, worden deze in acht
genomen.
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d. Kunt u al het bovengevraagde

nader en expliciet en gedetailleerd

verduidelijken?

Wij verwijzen u graag naar de vergunning kartcircuit wet milieubeheer d.d, 14 december 1999.
De met de beantwoording van deze vragen gemoeide kosten bedragen C 405,-.
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