Rijksweg 74
De stand van zaken
Rijksweg 74 is een beoogde verbinding
ter hoogte van Venlo en Tegelen tussen
de A61 in Duitsland en de A73 en/of
A67 in Nederland. Hiervoor is een studie gestart die de milieu-effecten van
enkele mogelijkheden voor deze verbinding onderzoekt; de zogenaamde
Tracé/m.e.r-studie.

In het tweede informatiebulletin over de
tracé/m.e.r-studie Rijksweg 74/ Bundesautobahn 61 (A74/BAB A61) heeft u
informatie gekregen over de stand van zaken
tot december 1996.
In december 1997 heeft weer een belangrijke
bespreking in de gezamenlijke procedure
plaatsgevonden, de bespreking van de resultaten van de studie.

In dit derde informatie-bulletin wordt u
geïnformeerd over:
de alternatieven en varianten die in
de studie zullen worden opgenomen
de inhoud van de Trajectnota/MER
de verdere procedure-stappen en
uw rol daarin
De alternatieven en hun varianten
In de richtlijnen van de Ministers van Verkeer
en Waterstaat en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (het Bevoegd
Gezag) was sprake van 5 alternatieven.
Alternatief 1 en 2 op Duits grondgebied en
alternatief 3, 4 en 5 tussen Venlo en Tegelen.
Het Bevoegd Gezag heeft gevraagd ook de
mogelijkheid te onderzoeken om de
Klagenfurtlaan tot autosnelweg om te
bouwen, omdat dit alternatief geen doorsnijding van een natuurgebied tot gevolg zou
hebben.
Het Klagenfurtlaantracé komt voort uit de
reacties op de Startnotitie, zoals reeds
beschreven in informatiebulletin 2.
Naast deze 6 alternatieven moeten ook een
Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
en het nulalternatief (niets doen) worden
onderzocht.

Klagen furtiaan.
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Alternatiefbepaling
In Nederland worden de effecten van de
alternatieven bepaald die in de Startnotitie en
de richtlijnen van de ministers zijn
opgenomen.
In Duitsland gaat dit anders. Hier wordt
eerst gekeken of het mogelijk is om een weg
aan te leggen waar deze de minste schade
aanricht. Dit noemt men gebiedswaardering.
Vanwege de gecombineerde procedure zijn
beide werkwijzen gecombineerd.
In december 1996 heeft een zogenoemde
Zweite Beteiligungs-termin' plaatsgevonden.
Dit is een officieel moment in de Duitse procedure waarbij alle betrokken Nederlandse
en Duitse instanties en overheden advies uitbrengen over de gebiedswaardering. Hierbij
is besloten dat er ooste'ijk van Venlo, op
Duits grondgebied geen weg kan worden
aangelegd, omdat dit gebied waardevolle en
internationaal beschermde natuurwaarden
heeft. De gebieden waar het hier om gaat
hebben de zwaarste natuur-beschermingsstatus die in Europa denkbaar is.
Dit betekent dat de alternatieven 1 en 2 in
de studie niet nader uitgewerkt zullen zijn.
De alternatieven 3, 4, 5 en Klagenfurtlaan-
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Impressie van mogelijk knooppunt A73/A74.

tracé zullen wel volledig uitgewerkt in de
nota worden opgenomen. Ter verduidelijking
hebben de alternatieven 3, 4 en 5 in de Nota
namen gekregen.
Alternatief 3 heet nu Bos-alternatief, alternatief 4 Midden-alternatief en alternatief 5
Plateau-alternatief. In de studie zal bij het
Klagenfurtlaantracé een verbreding van de
A67 en de Maasbrug bij Venlo moeten worden meegenomen. Het kaartje op pagina 4
geeft inzicht in de verschillende
alternatieven.

gemaakt op de B221 in Duitsland.
Het resultaat van alle ontworpen alternatieven met de 3 knooppuntvarianten worden in
de Trajectnota/MER opgenomen. Om een
indruk te geven van zon knooppunt is hierboven een impressie gegeven van een
mogelijke toekomstige situatie.

Zoals eerder in dit bulletin geschreven zal de
Trajectnota/MER de Alternatieven Bos,
Midden en Plateau, het Klagenfurtlaantracé
en een MMA beschrijven. Daarnaast wordt
ter vergelijking een nulalternatief als
referentiesituatie opgenomen.
Het concept van de Trajectnota/MER is in
december 1997 besproken met Nederlandse

De inhoud van de Trajectnota/MER
Het resultaat van alle studie en onderzoek
wordt zo beknopt mogelijk beschreven in de
zogenaamde Trajectnota/MER.

en Duitse instanties. Naar aanleiding van
deze bespreking zijn een aantal aanvullingen
gevraagd. Zo zullen er 2 tracés op Meest
Milieuvriendelijke-wijze worden uitgewerkt,

De knooppuntvarianten
In het gebied tussen Venlo en Tegelen is de
aanwezigheid van de Zuiderbrug en de aanleg van de A73 een gegeven. Als de A74
daar komt sluit hij aan op de A73 die dan
over de Zoiderbrug gaat. Daarvoor moet een
knooppunt worden gemaakt.
Zon knooppunt kan op verschillende wijzen
ontworpen worden. Voor de verknoping van
de A73 en de A74 zijn drie varianten

namelijk het Midden-alternatief en het
Klagenfurtlaantracé.
De nota bevat achtergrondinformatie over
het beleid en een analyse van het probleem
dat door de eventuele aanleg van de A74
moet worden opgelost. Verder beschrijft de
Trajectnota/MER de voor een MER verplichte
thema's zoals de bestaande situatie, de toekomstige situatie zonder Rijksweg en de toekomstige situatie met de A74/BAB A61.
De effecten van deze 3 situaties worden
bepaald en vergeleken. Dit gebeurt zo
objectief mogelijk: waar wettelijke normen
en regels gelden worden deze gebruikt.
Andere normen worden afgeleid vanuit het
beleid en belangrijke elementen in het gebied

De verdere procedurestappen
en uw roJ daarin

De Trajectnota/MER zal in het najaar van
1998 klaar zijn en ter inzage worden gelegd
Dan zal ook de inspraak starten. Dit wordt
bekend gemaakt in verschillende regionale
kranten en Huis-aan-Huisbladen.
Als de nota ter inzage is gelegd heeft ieder-

Publikatie van de Trajectnota/MER

Ter inzage legging/inspraak

een gedurende 8 weken de tijd schriftelijk te
reageren. In die 8 weken worden ook
voorlichtingsavonden gehouden, waar u van
harte welkom bent.
Onderstaand is in het kort weergegeven
welke procedu restappen nog moeten
worden genomen.

najaar 1998

Burgers: 8 weken vanaf het
moment dat de nota ter inzage is
gelegd.

zelf.

Overheden: 4 maanden
In de Trajectnota/MER zult u dus geen voorkeur voor een bepaald alternatief kunnen
vinden: de nota zet alleen alle feiten op een
rij. De voorkeur voor een alternatief wordt,
na openbare inspraak bepaald door de
Ministers van Verkeer en Waterstaat en van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer. Samen met de Duitse collega-

bekeken. Bij het MMA is een vierde
mogelijkheid ontworpen.
Bij het Klagenfurtlaantracé komt er een
knooppunt met de A67 ten noordoosten van
Venlo en in het zuiden wordt een aantakking
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minister wordt uiteindelijk besloten welk
alternatief uitgewerkt zal worden tot een

Voorkeur ministers

8 weken na einde inspraak

Ontwerp Tracébesluit

1999

Ter inzage legging/inspraak

4 weken

Tracébesluit

2000

Ter inzage legging/beroep

6 weken

definitief wegontwerp.

Zandafgra ving tussen Midden- en Bosalternatief.
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Informatie
Het Projectbureau MER is verhuisd.
Het nieuwe adres luidt:
Rijkswaterstaat directie Limburg
Projectbureau MER, kamer 206
postbus 25
6200 MA Maastricht
telefoon:(043) 32946 22
fax:(043) 329 43 53
Hier kunt u terecht met al uw vragen over de
Tracé/m .e.r-studie Rijksweg 74.
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