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datum: 16 juni 2017

aan PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

Motorcrossterreinen  -  Kaderplan

Er heerst een nijpend tekort aan permanente en tijdelijke locaties die als oefenterrein 
voor de motorcross gebruikt kunnen worden. Uit eerdere parlementaire vragen van 
mezelf en collega’s bleek dat de minister, in samenspraak met zijn collega’s bevoegd 
voor sport en havens, aan een duurzame oplossing werkt. 

In antwoord op schriftelijke vraag nr. 714 van 15 september 2016 van collega Bajart gaf 
de minister aan dat minister Schauvliege de mogelijkheden onderzoekt in de 
ontginningsgebieden. Daarnaast gaf de minister ook aan dat de deputatie van de 
provincie Antwerpen startte met het ‘Kaderplan geluidsproducerende sporten’. In een 
eerste fase evalueerde de provincie de bestaande sites van Lille en Balen en onderzocht 
ze de mogelijkheid om een tijdelijk motorcrossterrein aan te leggen in havengebied. De 
resultaten daarvan zijn opgenomen in het onderzoek op Vlaams niveau. In een tweede 
fase onderzoekt de provincie of er bijkomende locaties voor geluidsproducerende sporten 
mogelijk zijn.

1. Werd de ‘eerste fase’, met betrekking tot de sites in Lille en Balen, reeds afgerond? 
Wat waren de resultaten daarvan? 

2. Wat waren de resultaten met betrekking tot de mogelijkheid om een tijdelijk 
motorcrossterrein aan te leggen in havengebied? Wat is de concrete stand van zaken 
in dat dossier? 

3. Hoever staat het onderzoek naar tijdelijke crossterreinen op Vlaams niveau? Kan de 
minister een stand van zaken geven met betrekking tot de verschillende locaties, de 
knelpunten, enkele richtdata, …?

4. In een tweede fase onderzoekt de provincie of er bijkomende locaties voor 
geluidsproducerende sporten mogelijk zijn. 

Is de minister, of één van zijn collega’s in de Vlaamse Regering, daarbij betrokken? 
Wat zijn de resultaten? Welke mogelijke locaties werden momenteel weerhouden?



PHILIPPE MUYTERS
VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT

ANTWOORD 
op vraag nr. 664  van 16 juni 2017
van BART NEVENS

1. Het onderzoek dat door de deputatie van de provincie Antwerpen is opgestart (het 
“Kaderplan geluidsproducerende sporten”), zou binnenkort worden afgerond. Ik volg 
dit onderzoek verder op maar daar kunnen op dit moment geen uitspraken over gedaan 
worden.

2. Sport Vlaanderen heeft in 2016 samen met een delegatie van de sportsector 
terreinbezoeken uitgevoerd en er heeft ook overleg plaats gehad met het departement 
Mobiliteit en Openbare Werken. Dit heeft geleid tot een voorselectie (short-list) van een 
aantal sites die in aanmerking kwamen voor de aanleg van een tijdelijk 
motorcrossterrein.

De short-list werd teruggekoppeld naar de desbetreffende Havenbedrijven. Ik hoop 
daar binnenkort meer informatie rond te kunnen geven.

3. Zie antwoord op vraag 2. Het onderzoek naar tijdelijke terreinen gebeurde in de 
havengebieden. Ik hoop hierover binnenkort meer informatie te kunnen geven.

4. Het onderzoek dat door de deputatie van de provincie Antwerpen is opgestart (het 
“Kaderplan geluidsproducerende sporten”), zou binnenkort worden afgerond. Ik volg 
dit onderzoek verder op maar daar kunnen op dit moment geen uitspraken over gedaan 
worden.


