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Ministerie van Verke en Wa erstaat

Directoraat- Generaal Rijkswaterstaat
Directie Limburg

INFORMATIEBULLETIN 1

Rijksweg 74
tracé/mer-studie

Rijksweg 74:
de procedure voor een
tracébesluit gaat van
start
Op 18 september 1995 is de startnotitie voor de tracé/mer-procedure
Rijksweg 74 verschenen. Het
verschijnen van de startnotitie is het
officiële beginmoment van de
tracé/mer-procedure. In diverse dagbladen is bekend gemaakt waar de
startnotitie ter inzage ligt en is
gewezen op de mogelijkheid van
inspraak (zie ook verder in deze
folder).
Wat is Rijksweg 74? Rijksweg 74 is
een beoogde verbinding ter hoogte
van Venlo en Tegelen tussen de A61
in Duitsland en de A73 en/of A67 in

De tracé/mer-procedure
Voordat een tracé vastgesteld kan worden
moet er een procedure worden doorlopen.
Deze procedure is wettelijk voorgeschreven
in de Tracéwet en de Wet Milieubeheer.
Beide wetten zijn onderling afgestemd, zodat
er slechts één maal de geïntegreerde
tracé/mer-procedure doorlopen wordt.
De procedure eindigt met een tracébesluit,
dat genomen wordt door de minister van
Verkeer en Waterstaat en de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Beide ministers vormen samen
het bevoegd gezag, de instantie die bevoegd
is om in de gehele procedure de beslissingen
te nemen. In de procedure is er niet alleen
sprake van het bevoegd gezag, maar ook
van een initiatiefnemer. De initiatiefnemer is
degene die iets wil gaan doen, in dit geval
het maken van een verbinding tussen het
Nederlandse en Duitse hoofdwegennet. Voor
Rijksweg 74 is de initiatiefnemer de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in de
directie Limburg. Hieronder wordt geschetst
hoe de procedure er uit ziet.

Nederland. Om te bepalen of en

Startnotitie

waar die verbinding er moet komen
zal de minister van Verkeer en

De start van de procedure is de publikatie
van de startnotitie. Deze wordt gepubliceerd
door het bevoegd gezag. In de praktijk
coördineert het ministerie van Verkeer en
Waterstaat de activiteiten van het bevoegd
gezag. Dat de startnotitie is verschenen, is
aangekondigd in advertenties in diverse

Waterstaat, samen met de minister
van VROM een besluit moeten
nemen.
Om dat besluit voor te bereiden
moeten er gegevens over het gebied
geleverd worden. Deze gegevens
worden in de tracé/mer- studie
verzameld en vastgelegd in een
document, de trajectnota/MER. In
deze nota worden de mogelijkheden
voor de verbinding geschetst en
wordt aangegeven welke effecten
deze mogelijkheden hebben op de
omgeving. Over de nota zal te zijner
tijd inspraak plaatsvinden.
Bijzonder bij de tracé-studie
Rijksweg 74 is dat de verbinding
niet alleen gaat over Nederlands
grondgebied maar ook over Duits
grondgebied. Ook in Duitsland zal
een procedure voor tracévaststelling
plaatsvinden. Uiteraard vindt er
overleg plaats tussen de
Nederlandse en Duitse overheid.

bladen en de Staatscourant; de startnotitie
ligt voor iedereen ter inzage. Tevens organiseert de initiatiefnemer twee avonden informatiebijeenkomsten. De tijden en plaatsen
van deze avonden zijn elders in deze folder
aangegeven.
In de startnotitie is aangegeven waarom er
gedacht wordt aan een nieuwe verbinding
tussen het Nederlandse en Duitse hoofdwegennet, welke mogelijkheden (alternatieven)
er zijn om deze te maken en welke effecten
deze mogelijkheden kunnen hebben.
De startnotitie is bedoeld voor de inspraak.
Het is voor iedereen mogelijk om over de
startnotitie een reactie te sturen naar het
bevoegd gezag. In zon reactie kan de
inspreker aangeven wat zijn of haar wensen
zijn voor de studie die initiatiefnemer gaat
verrichten. Zo kunnen er voorstellen worden
gedaan voor het opnemen van nieuwe alternatieven of het onderzoeken van bepaalde
effecten. Na 17 oktober 1995 zal een gro
specialisten, de Commissie voor de Milieueffectrapportage, aan het bevoegd gezag
een voorstel doen voor de eisen waaraan het
milieu-gedeelte van de studie moet voldoen.
Daarbij let de Commissie ook op de inspraakreacties. Deze eisen, de richtlijnen, worden
vervolgens door het bevoegd gezag vastgesteld. Het bevoegd gezag kan dit voorstel
voor richtlijnen nog aanpassen aan haar
eigen ideeën. De vastgestelde richtlijnen zijn
het eisenpakket voor de studie.
Vanaf dat moment wordt de eigenlijke studie
verricht.
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De voorgestelde alternatieven
Om het probleem dat hierboven beschreven
is op te lossen er een aantal mogelijke oplossingen. Deze oplossingen worden in de startnotitie alternatieven genoemd.
Omdat de alternatieven op Nederlands en
Duits grondgebied liggen, zijn er afspraken
met de Duitse overheid Lemaakt over de
alternatieven. Uitgangspunt aan Duitse zijde
is dat de BAB 61 een autosnelweg is en blijft.
Dit is in Duitsland zelfs wettelijk vastgelegd.
Voor de alternatieven betekent dit dat zij
altijd uitgevoerd zullen worden als autosnelweg. Naast de autosnelweg-alternatieven is
er nog een nul-alternatief (niets doen) en een
meest milieuvriendelijk alternatief.
Op de kaart van dit informatiebulletin zijn de
tracés voor de alternatieven getekend.

De effecten van de alternatieven
r 1. Herongerheide. Tankopslag Rotterdamse pijpleiding.

stelling van de trajectnota/MER
asis van de richtlijnen voor het milieurapport en de eisen die in de Tracéwet
e studie worden gesteld, stelt
vaterstaat, directie Limburg de
tnota/MER op. Tijdens de opstelling
e trajectnota/MER wordt met de
kken gemeenten, de waterschappen en
ovincie overlegd. Het brede publiek zal
tijds worden voorgelicht over de voortvan de studie op een informatie-avond
t uitbrengen van een informatiebulletin

ak over de trajectnota/MER
trajectnota/MER klaar is, maakt de
ter dit bekend via dagbladen en de
;courant. Op diverse plaatsen in de
wordt de trajectnota/MER acht weken
zage gelegd. In die periode is inspraak
lijk. Provincie, Gemeentes en
rschappen krijgen vier maanden de tijd
hun reactie. In de reacties kan aangegeiorden of men het rapport van voldoenialiteit vindt en welk alternatief de
:eur heeft. Bij dit deel van de procedure
t de Commissie milieu-effectrapportage
oetsingsadvies uit. Voor de organisatie
oorzittingen wordt het Overlegorgaan
ers-infrastructuur ingeschakeld.
Ipuntbepaling bevoegd gezag
ieer alle reacties en adviezen binnen
leemt het bevoegd gezag een
punt over het te kiezen alternatief. Dit
t uitgewerkt op een schaal van 1:2500
n ontwerp-tracébesluit. Nadat hierover
sak heeft plaatsgevonden stelt het
gd gezag het tracébesluit vast.

t,

De Startnotitie
Het probleem
In de startnotitie is beschreven dat er een
verkeersprobleem is in dé regio Venlo.
Dit probleem wordt veroorzaakt doordat
doorgaand verkeer vanuit het westen van
Venlo naar de Duitse BAB 61 door Venlo
moet rijden. Uiteraad geldt dit ook voor het
verkeer in omgekeerde richting.
Het probleem heeft twee kanten: ten eerste
heeft het verkeer zelf veel last van vertragingen in Venlo en ten tweede veroorzaakt het
verkeer veel overlast in de bebouwde kom.

De aanleg van één van de alternatieven zal
een aantal effecten hebben. In de richtlijnen
van de minister van Verkeer en Waterstaat
en de minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zal
worden aangegeven welke effecten
onderzocht moeten worden en op welke
wijze.
De çnderzoeken zullen in ieder geval
duidelijkheid geven over de effecten op het
natuurlijk milieu, het woon- en leefmilieu en
ook op het economisch functioneren van het
gebied.

De tijdsplanriing

1V 18 september 1995

i

publikatie startnotitie

.tot 17 oktober 1995

reactiemogelijkheden voor burgers, instanties en overheden

t

n ovember 1995

advisering richtlijnen door commissie mer

[december 1995.

vaststelling richtlijnen
trajectnota/MER gereed
inspraakmogelijkheid trajectnota/MER
standpuntbepaling ministers V&W en VROM (ontwerp-tracébesluit)
tracébesluit

nzage startnotitie
)e startnotitie ligt van 18 september 1995 tot 17 oktober 1995 ter inzage bij:
Gemeentehuis Arcen en Velden
Gemeentehuis Tegelen
Gemeentehuis Venlo
Gemeentehuis Nettetal
Verwaltungsgebude Breyel
Gemeentehuis Straelen

S

Rijkswaterstaat, directie Limburg
François de Veyestraat 6
Maastricht
Rijkswaterstaat, dienstkring Venlo-Wegen
Blumenkampstraat 3
Venlo
Rijkswaterstaat, projectbureau mer
Minderbroederssingel 12
Roermond (kantoor Rijksverkeersinspectie)
Rheinisches Autobahnamt
Grenzstrafe 140
Krefefd
evens is de startnotitie tijdens openingsuren in te zien bij:
Openbare bibliotheek van de gemeente Venlo te Blerick
Witherenstraat 66a
tichtingsavonden
ns informatie-avonden zal Rijkswaterstaat de Starnotitie en de verdere inspraakprocedure toelichten.
avonden worden gehouden:
op 20 september 1995 in zaal de Haandert, Haandertstraat 7 te Tegelen.
De informatiebijeenkomst begint om 2000 uur.
op 26september 1995 in het Bürghaus, Nettetal-Kaldenkirchen, Kehrstrae 93.
De informatiebijeenkomst begint om 18.00 uur.

r

isp raak
an 18 september 1995 tot 14,oktober 1995
int u reageren op de startno€ft'e.
eacties kunnen worden gestuurd naar:

De Directeur-generaal van de
Ri/kswaterstaat
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
onder vermeldiflg van
mer Ri/ksweg 74
olofon

itgave en tekst:
inisterie van Verkeer en Waterstaat,
irectoraat-Generaal Rijkswaterstaat
irectie Limburg, Maastricht
Iefoon 043-294444
3lefoon per 10 oktober 1995: 043-3294444)

ra fische vormgeving:
jro Vormaat, Cadier en Keer

togra fie:
jkswaterstaat Directie Limburg
eetkundige dienst

ruk:
untjens, Stem

atum:
3 september 1995
drukt op 100% kringlooppapier

ridor 5. Toegangsweg klooster t,Jlingsheide.
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