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Zes potentiële locaties Circuit de Peel in 
beeld 

De gemeente Venray onderzoekt een groot aantal potentiële locaties in Noord-
Limburg op hun geschiktheid als locatie voor een auto- en motorracecircuit. 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert vandaag om in 
het definitieve MER niet 4 maar 6 potentiële locaties met elkaar te vergelijken. 
Eén van deze locaties is het circuit aan de Bakelsedijk Zuid waarvoor eerder een 
bestemmingsplan en MER is gemaakt. De effecten van geluidverstoring op vo-
gels vragen daarbij extra aandacht. 
 
In juli 2009 oordeelde de Raad van State dat het alternatievenonderzoek in het MER 
naar een locatie voor ‘Circuit de Peel’ in de gemeente Venray onvoldoende was. De 
gemeente had niet voldoende buiten haar gemeentegrens gekeken naar geschikte 
locaties. Terwijl het bedoelde circuit een regionale functie heeft.  
 
Nu heeft de gemeente een alternatievenonderzoek uitgevoerd binnen de hele regio 
Noord-Limburg. Veel locaties vallen af. Bijvoorbeeld omdat het circuit in een be-
schermd natuurgebied zou komen te liggen of in de buurt van een dichtbevolkt ge-
bied. In het alternatievenonderzoek blijven volgens de gemeente vier potentiële loca-
ties over: Bakelsedijk Zuid, Sevenum-Evertsoord, Greenport-Noord en Greenport-
Zuid. 
 
De Commissie m.e.r. constateert dat een goede methodiek is gebruikt bij de selectie 
van de 4 locaties. Echter, er is één geluidcriterium ten onrechte gehanteerd. Zonder 
dit criterium moeten er 2 extra locaties meegenomen worden in de vergelijking: Horst-
Hoogheide en Heldensebossen-Heide.  
De Commissie adviseert dus om in het definitieve MER 6 potentiële locaties met el-
kaar te vergelijken met extra aandacht voor verstoring van vogels door geluid. 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie.  
(www.commissiemer.nl).  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: 06 – 3104 64 79. 
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