
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde) 
 

Indiener: LochemGroen! 
Onderwerp:  Kartbaan Eefde 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

1. Het gebruik van de BBT is een wettelijke eis, gehecht aan de verleende 
vergunning van de kartbaan. Wat let u om elektrisch rijden als BBT op te 

leggen aan de eigenaar van de kartbaan, voor zowel zijn eigen karts als 
voor eigenaars van wedstrijd karts die op de kartbaan willen gaan rijden? 

 

Antwoord: 
Het begrip Beste Beschikbare Technieken (BBT) staat voor de meest 

doeltreffende methoden die technisch en economisch haalbaar zijn, om 
emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu van een bedrijf te 
voorkomen. De definitie in de Nederlandse wetgeving staat in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 1.1 lid 1:  
 

‘Beste beschikbare technieken: voor het bereiken van een hoog niveau van 
bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en 
andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, 

te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die – 
kosten en baten in aanmerking genomen – economisch en technisch haalbaar 

in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en 
die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of 
daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen 

het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en 
onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de 

inrichting buiten gebruik wordt gesteld.’  
 
Om te bepalen wat BBT is, staat in de bijlage van de Regeling omgevingsrecht 

(MOR) welke informatiedocumenten als BBT worden beschouwd. Hierin is 
echter geen informatiedocument opgenomen welke betrekking heeft op deze 

situatie.  
 
In artikel 5.4, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (BOR) is bepaald dat als er 

geen duidelijke BBT conclusies of informatiedocumenten beschikbaar zijn, het 
bevoegd gezag de beste beschikbare technieken vaststelt. In dit kader is in 

2018  in opdracht van de gemeente Lochem door het Bureau Peutz uitgebreid 
onderzoek gedaan naar de vraag of het vervangen van de karts met 

verbrandingsmotoren door elektrische karts als een BBT maatregel kan worden 
aangemerkt.   
 

De conclusie van dit onderzoek was als volgt:  
“Aanschaf van elektrische karts: de kosten voor de investering in de aanschaf 

van een volledige vloot elektrische karts en de bijkomende extra kosten in 
infrastructuur etc. bedragen circa 
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 € 835.000,--, tegenover circa € 133.000,-- voor benzinekarts. Ondanks de 
besparing op benzine-kosten en onderhoudskosten (circa € 50.000,-- per jaar), 
wordt de overstap op elektrisch karten niet als een BBT-maatregel 

beoordeeld.” 
 

De vraag die nu gesteld wordt is of er vier jaar later aanleiding is voor een 
nieuw onderzoek. Deze vraag is voorgelegd aan de informatiehulpdesk Infomil. 
Deze hulpdesk geeft in haar antwoord alleen aan dat de vraag lastig is te 

beantwoorden en verwijst naar de uitspraak van de Raad van State van 9 juni 
2010 naar aanleiding van een beroepsprocedure tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning van 23 november 2009. In deze uitspraak verwijst de 
Raad van State naar een deskundigenbericht waarin is vermeld dat elektrische 
karts nog niet als een BBT-maatregel zijn aan te merken, met name in verband 

met de oplaadtijd voor dergelijke karts. 
 

Gezien het gegeven dat er op dit moment geen nieuwe aanvraag 
omgevingsvergunning is ingediend, is er geen wettelijke plicht te toetsen aan 
BBT. Het onderzoek in 2018 was op vrijwillige basis door de gemeente 

uitgevoerd.  
 

De aanleiding om over te stappen naar elektrische karts ligt vooral op het 
aspect geluid. Uit  geluidsmetingen blijkt dat de geldende geluidsvoorschriften 

niet worden overschreden. Deze geluidvoorschriften zijn opgenomen in de 
omgevingsvergunning van d.d. 23 november 2009 - nr. MPM14361 van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Deze vergunning is door het college van 

burgemeester en wethouders van Lochem op 4 september 2012 gewijzigd 
(2011-014344). Op 5 februari 2015 (zaaknummer ZUT12/1576WABOA 250) is 

bij uitspraak van de Rechtbank Arnhem vergunningvoorschrift 2.3 (LAmax) van 
bovengenoemde veranderingsvergunning gewijzigd. Omdat aan de geldende 
geluidsnormen wordt voldaan, kunnen geen forse investeringen via een 

aanscherping van de vergunning worden opgelegd.   
 

Daarbij speelt ook het aspect of de overstap naar elektrische karts een redelijk 
alternatief is. In een artikel van de Stentor van 22 aug 2022 stelt een 
vertegenwoordiger van de beheerder van de kartbaan daarover dat elektrisch 

karten eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. De techniek is nog niet zo ver 
dat het voor wedstrijdrijders met privékarts aantrekkelijk is om over te 

stappen naar elektrisch. Met een elektrische wedstrijdkart zou men nu zo’n tien 
minuten kunnen rijden waarna er een paar uur nodig is om deze weer op te 
laden.  

 
Zoals hierboven al is aangegeven bestaat er bij de kartbaan Eefde geen 

wettelijke plicht om te toetsen aan BBT. Er bestaat geen plicht opnieuw een 
onderzoek te laten uitvoeren. Naar aanleiding van het onderzoek, gedaan door 
Bureau Peutz in 2018, hebben wij destijds aangegeven met regelmaat dit 

onderzoek te herhalen. Wij laten daarom opnieuw een onafhankelijk bureau 
toetsen of het vervangen dan de bestaande karts door elektrische karts als een 

BBT maatregel kan worden aangemerkt. 
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2. Benzine karts stoten slechte stoffen uit, denk aan stikstof, fijnstof en 
benzeen. Hoe wordt, in belang van omwonenden en de gebruikers van de 
baan, bekeken om welke hoeveelheid dat gaat? En hoe schadelijk  is deze 

uitstoot voor de gezondheid de mens en de omringende natuur? 
 

Antwoord: 
Op 18 maart 2009 is een revisievergunning verleend waarbij de vergunde 
activiteit is getoetst aan de geldende luchtkwaliteitsnormen voor 

stikstofdioxide, fijn stof, benzeen en koolmonoxide. Daaruit blijkt dat aan deze 
luchtkwaliteitsnormen wordt voldaan. Er is op dit moment geen aanleiding te 

veronderstellen dat deze situatie nu anders is. 
 

Toelichting: 
De omwonenden van de kartbaan, verenigd als “De Vier”, gaven op 4 juli op de 
politieke avond een presentatie over hun toekomstvisie voor het buitengebied 

van het westelijke deel van onze gemeente. U vindt hun presentatie en de 
tekst bij de presentatie in Notubiz, bij deze datum. Ook vroegen zij de raad 

dringend de geluidsoverlast van de 2-takt wedstrijdkarts, de “herriemakers”, 
van Adventure Eefde te beperken. Een testdag wees uit dat elektrisch rijden 
geen herrie maakt, geen slechte stoffen uitstoot en technisch mogelijk is. In de 

verleende vergunning aan Adventure Eefde staat dat steeds de Best 
Beschikbare Techniek (BBT) moet worden gebruikt. 

Verder worden er bij de kartbaan vele slechte stoffen uitgestoten, zoals 
stikstof. Stikstof en onze schaarse heidegebieden, zoals De Gorsselse Heide, 
zijn een slechte combinatie. 
 

Datum: 10 augustus 2022 

Datum ontvangst griffie: 11 augustus 2022 
  

 


