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Rijksweg 74:
de stand van zaken.
Sinds de start van de tracé! merprocedure Rijksweg 74 in september

1995 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die in dit tweede
informatie-bulletin worden toegelicht.

Terugblik.
Op 18 september 1995 is de Startnotitie en
Informatiebulletin 1 met betrekking tot de
tracé/mer-studie Rijksweg 74 verschenen
Ter toelichting van deze startnotitie hebben
op 20 september 1995 te Tegelen en op 26
september 1995 te Nettetal Kaldenkirchen
openbare informatie-avonden plaatsgevonden.
De aanwezigen werden tijdens deze avonden
geïnformeerd over inhoud van de startnotitie
en de te doorlopen procedure van de tracé!
mer-studie.
Op de startnotitie kon door iedereen
gereageerd worden. Er zijn 47 reacties
ontvangen uit zowel Nederland als Duitsland.
Deze reacties, gericht aan de ministers van
Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zijn
aan de Commissie voor de Milieu-effectrapportage ter beschikking gesteld zodat die
commissie het advies (verschenen 15 november 1995) voor de richtlijnen kan uitbrengen
aan de ministers van V&W en VROM.
De definitieve richtlijnen zijn in maart 1996
door de ministers van Verkeer & Waterstaat
en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening &
Milieubeheer vastgesteld.
Aan diegenen die gereageerd hebben op de

Startnotitie zijn deze richtlijnen toegezonden

Erste Beteiligungstermin" is een

In de richtlijnen zijn de voorwaarden
opgenomen waaraan de tracé/mer studie
moet voldoen. Het betreft een minimum-

bijeenkomst van de bij het gebied betrokken
instanties.
In het geval van Rijksweg 74 zijn ook

pakket. Dat wil zeggen dat er altijd meer
bestudeerd mag worden, maar nooit minder

Nederlandse instanties in deze
Beteiligungstermin" betrokken.
De resultaten van de bespreking en een
schriftelijke reactieronde worden verzameld
in het "Untersuchungs-rahmen'. Belangrijke

Inhoud van de richtlijnen.
De richtlijnen omvatten een aantal
interessante punten.
Doordat de Duitse Bundesautobahn A61 een
autosnelweg is, heeft Duitsland als uitgangspunt gesteld dat de nieuwe verbinding ook
een autosnelweg moet zijn.
Dit is in Duitsland ook wettelijk vastgelegd.
Hierdoor moet ook worden onderzocht of de
Klagenfurtlaan eventueel is om te bouwen
tot een autosnelweg. Nederland heeft dit
overgenomen.
Een combinatie van de alternatieven 1 en 2
wordt voorgesteld om te zien of schade aan
de natuurgebieden op de Groote Heide en
nabij de Krickenbecker Seen zo veel mogelijk
kan worden voorkomen.
In het Milieu-effectrapport (MER) moet aangegeven worden welke mogelijkheden er zijn
om de mogelijk optredende milieuschade te
verzachten (mitigeren) of om natuurwaarden
ergens anders terug te brengen (compenseren).
Verder moet in het MER ook een MeestMilieuvriendelijk-Alternatief worden opgenomen. Dit kan één van de tracés uit de
Startnotitie zijn, een milieuvriendelijke
aanpassing hiervan of een volledig nieuw te
ontwikkelen tracé.
Untersuchungsrahmen
Ook in Duitsland wordt de start van de
procedure gekenmerkt door een studieopdracht. Deze wordt tijdens de zogenaamde "Erste Beteiligungstermin" besproken. De

punten hieruit zijn o.a. het vragen van
aandacht voor uitbreiding van het
Natuurpark, ruilverkavelingen, archologie en
verkeerskundige onderzoeken.
Bij de start van de Duitse procedure wordt
niet uitgegaan van tracés, maar bekijkt men
de mogelijkheden van het gebied om tracés
te kunnen plaatsen.
Dit wordt verderop in het bulletin
beschreven.
Ecologisch onderzoek.
Ter voorbereiding op het MER heeft het
bureau LB&P samen met het biologisch
station Krickenbecker Seen in de zomer en
najaar van 1995 en het voorjaar van 1996
veldwerk verricht voor het in kaart brengen
van de natuurwaarden in het studiegebied
Rijksweg 74. Mede aan de hand van deze
studie kunnen binnen de tracé/mer-studie de
effecten van de te bestuderen tracés worden
bepaald.
Tijdens de inventarisatie zijn o.a. meerdere
zeldzame tot zeer zeldzame soorten paddestoelen aangetroffen, waaronder enkele
nieuwe soorten voor Nederland. Op de
Jammerdaalse Heide komen vrij veel bijzondere plantensoorten voor. Verder komen in
het gebied rond de Krickenbecker Seen
ongeveer 10 soorten vleermuizen voor. Veel
bijzondere amfibiën zijn te vinden in de
Jammerdaalse Heide en diverse groeves. Als
voorbeeld van een van de resultaten uit het
onderzoek is in dit informatiebulletin de kaart
'waardering broedvogels" opgenomen.
De resultaten van het onderzoek zullen in het
MER worden toegepast.
Oranjewoud maakt MER.
In november 1995 is de Europese uitbestedingsprocedure gestart ten behoeve van het
selecteren van een bureau voor het maken
van de tracé/mer-studie Rijksweg 74.
Een europese uitbestedingsprocedure was
nodig omdat de kosten van de studie waren
geraamd op meer dan 200.000 ecu (ca.
f 462.000,-).
Volgens een Europese richtlijn (Europese
Unie) moeten in heel Europa alle kandidaten
voor de studie zich kunnen melden voor de
uitvoering van de studie. Na een selectie is
door de Hoofdingenieur-Directeur van
Rijkswaterstaat en het ingenieursbureau
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Informatie
Voor meer informatie over de tracé/merstudie Rijksweg 74 kunt u terecht bij
Projectbureau MER
Postbus 67
6040 AB ROERMOND
Telefoon: 0475-335606
Fax: 0475-337089
Colofon

Uitgave en tekst:
Ministerie van Verkeer en Waterstaat,
Directoraat Generaal Rijkswaterstaat
Directie Limburg, Maastricht
Telefoon: 043-3294444
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Oranjewoud op 12 april 1996 de
overeenkomst ondertekend en is het bureau
gestart met het verzamelen van gegevens
voor de studie. Dit doet het bureau
Oranjewoud overigens niet alleen. Voor het
opstellen van een verkeersmodel is
Goudappel Coffeng ingeschakeld. De
Deutsche Projectunion zal met name ondersteuning leveren vanuit Duitsland ten behoeve van het afstemmen van de Nederlandse
en Duitse procedures. Gestreefd wordt de
studie in het voorjaar 1997 af te ronden.

de moment in Duitsland nog gezocht wordt
naar korridors.
Dit is toch nodig geweest om twee
procedures gelijk te laten lopen en om tot
een afgestemd besluit te kunnen komen.
Informatie op korte termijn.
Als het inventarisatie- en waarderingsonder-

10(0.

zoek is afgerond wordt dit in de genoemde
Zweite Beteiligungstermin besproken.
In dezelfde periode zal ook in Duitsland en in
Nederland informatie aan het publiek
worden gegeven. Dit zal waarschijnlijk in
december 1996 gebeuren.
Hierover wordt u te zijner tijd
geïnformeerd.
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"Zweite Beteiligungstermin".

Na de Erste Beteiligungstermin waaruit het
'Untersuchungsrahmen' is ontstaan, moet
het studiegebied geïnventariseerd en
gewaardeerd worden om korridors te vinden,
waarin een tracé kan worden geplaatst.
Anders dan in Nederland kent de Duitse
procedure geen tracés voorafgaand aan de
start van de studie.
Ingenieursbureau Oranjewoud verricht deze
inventarisatie en waardering.
Het ecologisch onderzoek van LB&P wordt
hierbij gebruikt.
Het lijkt vreemd dat in de Nederlandse
procedure wordt uitgegaan van 5 tracés (na
de richtlijnen zijn het er 7), terwijl op hetzelf-
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