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Advies voor richtlijnen over de inhoud 22 december 1992 
van het milieu-effectrapport Rijksweg 73-Zuid Venlo-St. Joost 

Met bovengenoemde brief stelde U de Commissie voor de milieu -effectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid advies uit te brengen over de richtlijnen voor de inhoud 
van het milieu-effectrapport (MER) betreffende de Rijksweg 73-Zuid. 
Overeenkomstig artikel 41n eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhygH~ne 
bied ik U hierbij het advies van de Commissie aan. 
N aar aanleiding van het advies wil ik het volgende onder Uw aandacht brengen: 

1. Het voomemen om de Rijksweg 73-Zuid te realiseren kent een lange voorgeschie
denis. resulterend in een tracebesluit in 1985. Dit tracebesluit moet inmiddels 
als ingetrokken worden beschouwd. hetgeen betekent dat de wijze waarop de 
verbetering van de verbinding wordt vormgegeven weer geheel openstaat. De 
Commissie is dan ook van mening dat alle in beschouwing te nemen altematieven 
in het MER op gelijkwaardige en zo objectief mogelijke wijze moeten worden 
behandeld. 

2. Naar het oordeel van de Commissie zijn in het studiegebied vanuit het oogpunt 
van milieu met name twee aspecten van belang: 
- de kwaliteit van woon- en leefmilieu; 
- de waarde van het natuurlijk milieu. 
Zowel het weI als het· niet aanleggen van de Rijksweg 73-Zuid heeft grote (posi
tieve en negatieve) consequenties voor een of beide aspecten. Het is dUidelijk 
dat beide belangen niet altijd parallel lopeno Om een heldere en voor iedereen 
inzichtelijke afweging te kunnen maken vraagt de Commissie bij het meest 
milieuvriendelijk altematief vanuit beide iilvalshoeken afzonderlijk (en waar 
mogelijk gecombineerd) de meest gunstige oplossing voor de problemen aangaande 
de verkeerssituatie. de leefbaarheid en het natuurlijk milieu in de regio te 
beschrijven. 
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3. De Commissie beeft kennis genomen van bet felt dat bet voomemen niet in de 
Staatscourant is gepubliceerd. Confonn de Wabm ex art. 411, lid 4, sub b. zal 
dit alsnog moeten gebeuren. De Conunissie zal bet op priJs stellen eventuele, 
nieuwe inspraakreacUes als gevolg van deze bekendmaking te ontvangen. Indien 
deze daartoe aan!eiding geven, dan zal het advies worden aangevuld. 

De Commissie hoopt met dit advies een constructieve bijdrage te hebben ge1everd aan 
de totstandkoming van de richtIljnen voor het MER ZiJ zal gaarne vernemen op welke 
wiJze U gebruik beeft gemaakt van baar aanbeveling. 

mr. AAM.F. Staatsen, 
voorzitter. 
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Rijksweg 73-Zuld Venlo - St. Joost 

Advies op grond vanartikel 41n, eerste lid van de Wet algemene bepalingen milieuhy~ 

giene over de richtlijnen voor de inhoud van het milleu~effectrapport Rijksweg 73~ 

Zuid Venla - St. Joost, 

ultgebracht aan de Mlnister van Verkeer & Waterstaat door de Comm1ssie voor de 

milieu-effectrapportage: namens deze. 

de werkgroep m.e.r. Rijksweg 73-Zuid Venlo - St. Joost 

de secretaris de voorzitter 

drs. T. Gorter mr. AA.M.F. Staatsen 

Utrecht, 21 december 1992 
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SAMENVATTING VAN HET ADVIES 

Rijkswaterstaat, Directie Limburg heeft het voornemen een verbinding te 
realiseren tussen de Rijksweg 67 nabij Venlo en de Rijksweg 2 nabij 
Maasbracht (Sint Joost) : Rijksweg 73-Zuid. Het m.e.r.-plichtlge besluit 
is de vaststelling van het trace door de Minister van Verkeer en 
Waterstaat (bevoegd gezag). In 1985 was reeds een tracebesluit genomen; 
met de nieuwe procedure velValt dlt destijds genomen besluit. 
De Commissie heeft in haar advies voor nchtlijnen aan bevoegd gezag 
aandachtspunten geformuleerd voor de inhoud van het MER 

Probleemstelling, doel en beslultvormlng 
In de startnotitie is aangegeven dat de doelstell1ng van het project 
drieledig is: verbetertng van de leefbaarheid en de bereikbaarheid en het 
in stand houden van de potentiele economische ontwikkelingen. In het MER 
moet een beschrijving worden gegeven van de probleemstelling voor deze 
aspecten. Hiertoe moeten knelpunten en ontwikkelingen worden beschreven 
en prognoses worden gepresenteerd, die hebben geleid tot het voornemen. 
Met name moet, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden ingegaan op de 
prognoses voor verkeer en velVoer; hierbij moet onderscheid gemaakt 
worden tussen vrachtverkeer, personenverkeer en openbaar velVoer. De 
berekeningen moeten worden uitgevoerd voor twee situaties: met en wnder 
de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid. Daarnaast moet bij de bereikbaarheid 
de rol van de bestaande verbindingen op verschillende niveaus worden 
beschreven: internationaal, natlonaal, regionaal en lokaal. 

De doelstellingen van het project moeten zo concreet en operationeel 
mogelijk worden geformuleerd, waarbij kan worden aangegeven in hoeverre 
het voomemen een oplossing voor de knelpunten biedt. 

Vermeld dient te worden ten behoeve van welke besluit(en) het MER primair 
wordt opgesteld en wat de samenhang is met de besluitvorming over andere 
relevante plannen in de regio. Daamaast moet een beschrijving worden 
gegeven van de voorgeschiedenis van de besluitvorming over het project. 
Het initiatief dient te worden geplaatst tegen de achtergrond van het 
vigerend beleid. 

Alternatieven en varlanten 
Naar het oordeel van de Commissie kunnen de alternatieven worden ontwik
keld vanuit milieu-aspecten. Deze kunnen zodanig worden gekozen dat ze 
grotendeels overeenkomen met de onder de bestaande toe stand van het 
milieu genoemde ondeIWerpen; dit vergroot de wisselwerking tussen de 
verschillende onderdelen van het MER. 
AIle altematieven en varianten dienen op gelijkwaardige wijze te worden 
behandeld. 
De Commissie adviseert de volgende altematieven in beschouwing te nemen 
(oplopend in 'zwaarte' van de ingreep): 
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Nulaltematlej (A) 
Het gaat hierbij om de ontwikkeling die optreedt zonder dat extra maatre
gelen worden genomen: aIleen ingrepen die niet meer teruggedraaid kunnen 
worden. worden bij dit alternatief betrokken. Er wordt hierbij uUgegaan 
van de ontwikkeling van het verkeer conform het SVV II (regionale index). 

Nulplusaltematiej (B) 
De Comrnissie adviseert een nulplusaltematief in drie delen ult te 
werken: 
- Kemenomleidingsaltematief (B 1) 

Om de leefbaarheid in de kemen te bevorderen worden wegomleidingen 
rond de kernen gerealiseerd. 

- Openbaar vervoersaltematief (B2) 
Er moet worden aangegeven wat de mogelijkbeden zijn om het personenver
voer per trein en bus te verbeteren en te verruimen. 

- Combinatie-altematief (B3) tussen Bl en B2. 

Autowegen altematlej (e) 
Hierbij wordt gekozen. al dan niet door ombouw van de N 271 en de N 273. 
voor de aanleg van een of twee autowegen met zoveel mogelijk ongelijk
vloerse kruisingen en aansluitingen. waarbij tevens de kernen worden 
gemeden (zie ook Bl). 

Autosnelwegen altematieven (D) 
Hierbij gaat het om de drie in de startnotitie genoemde hoofdtraces: 
trace op de oostelijke Maasoever en op de westelijke Maasoever het Late
raaltrace en het Napoleonstrace (D 1 tot en met D3). Tevens moet steeds 
worden aangegeven welke aanvullende maatregelen op de andere o ever. dan 
waar de weg zal worden gerealiseerd. moeten worden genomen. 

Uitvoering 
De varianten voor de uitvoering van de weg zullen moeten worden beschre
Yen. onderscheiden naar infrastructurele deelactiviteiten en maatregelen 
en mobiliteitsgeleidende en leefbaarheidsbevorderende maatregelen. 

Meest milieuvriendelfjk altematlej 
Geadviseerd wordt het meest milieuvriendelijk altematief vanuit twee 
thema's te ontwikkelen: 
- woon- en leefmilieu: 
- natuurlijk milieu. 
Hiertoe kunnen de alternatieven A tot en met D met elkaar en met de 
uitvoeringsvarianten gecombineerd worden. Uitgangspunt kan zijn dat bij 
de oplossing van de verkeersprobIematiek aIleen de lokale of regionaIe 
probIemen centraal staan. 
Aangegeven moet worden in hoeverre de beide ultwerkingsrichtingen over
eenkomen en dus gecombineerd kunnen worden dan weI elkaar uitslulten. 
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Bestaande mllieutoestand, autonome ontwlkkeling, mllieu-effecten 
De bestaande toestand van het milieu en de te verwachten (autonome) 
ontwlkkelingen daarvan dienen te worden beschreven. Voor de milieugevol
gen die in elk geval aandacht verdienen. wordt kortheidshalve verwezen 
naar de paragrafen 5.2 tot en met 5.8. 
Bij de voorspellingen dient steeds te worden aangegeven welke methoden of 
modellen zijn gebruikt en waarom en in hoeverre daarbij aan de randvoor
waarden wordt voldaan. 

Vergelljklng van alternatleven 
De milieu-effecten van de alternatieven moeten met elkaar en met de auto
nome ontwikkeling van het milieu worden vergeleken: dit kan gebeuren met 
behulp van een vergelijkend overzicht. 

Leemten in kennis, evaluatieprogramma, samenvatting 
Het MER zal aandacht moeten besteden aan resterende leemten in kennis en 
aan onzekerheden en aan de betekenis daaIvan voor de besluitvorming. 
Het MER kan al een concept v~~r een evaluatieprogramma bevatten: hierbij 
dient een relatie te worden gelegd met de geconstateerde leemten in 
kennis. 
De samenvatting dient de kern van elk hoofdstuk weer te geven. Tabellen 
of kaarten kunnen de infonnatie over de alternatieven inzichtelijk en 
vergelijkbaar weergeven. 
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1. INLEIDING 

De Hoofdingenieur-Directeur van de directle Limburg van Rijkswaterstaat 
heeft: het voornemen een verblndtng te realiseren tussen de Rijksweg 67 
nabij Venlo en de Rijksweg 2 nabij St. Joost (Maasbracht): Rijksweg 73-
Zuld. De Minister van Verkeer en Waterstaat heeft: de Voorzitter van de 
Tweede Kamer per brief van 20 maart 1992 medegedeeld dat hlelVoor een 
gecombineerde trace/m.e.r.-procedure zal worden gevolgd. In 1985 was 
reeds een tracebesluit over de Rijksweg 73-Zuid genomen; met de nieuwe 
procedure velValt dlt destijds genomen besluit. 

Op dit project is de in de Wet algemene bepal1ngen milieuhygH~ne (Wabm) 
opgenomen regeling inzake milieu-effectrapportage (m.e.r.) van toepas
sing. De m.e.r.-plicht is gekoppeld aan het te nemen tracebesluit. De 
Minister van Verkeer en Waterstaat Is het bevoegd gezag. Per brief van 20 
oktober 1992 (zie bijlage 1) stelde deze de Commissie voor de milieu
effectrapportage in de gelegenheid am te adviseren over de richtl1jnen 
voor de inhoud van het op te stellen mUieu-effectrapport. Tevens werd de 
start van de procedure openbaar bekendgemaakt en de startnotltie ter 
inzage gelegd; daarmee werd eenieder in de gelegenheid gesteld am te 
reageren op deze startnotitie (zie bijlage 2). 

Dit advies Is opgesteld door een werkgroep uit de COmmissie voor de 
m.e.r. (zie bijlage 3 voor de belangrtjkste projectgegevens en de samen
stelling van deze werkgroep). De werkgroep treedt op namens de Commissle 
voor de m.e.r. en wordt daarom verder in dlt advies 'de Commissie' 
genoemd. Het doel van het advles van de COmmissle is de mUieu-aspecten 
van het voornemen en de alternatleven af te bakenen en de gewenste inhoud 
van de richtlijnen voor het MER aan te geven. 

Bij de opstelling van het advies heeft: de Commissie de via het bevoegd 
gezag ontvangen schriftel1jke adviezen, commentaren en opmerkingen in 
beschouwing genomen (zie bijlage 4 va or een overzicht). Voor zover deze 
reacties betrekking hebben op mil1eu-aspecten van de activiteit, zijn zij 
bij dit advies betrokken. 

-4-



2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL 

Artlke141J, lld I, onder a van de Wabm: 
Een MER bevat ten mlnste: "een beschiYving van hetgeen met de ooorgenomen actlviteit wordt 
beoogd." 

2.1 Inleiding 

Om het doel van het voornemen. de diverse doelstellingen en de priori
teitsvolgorde daarin. scherp te definH!ren. dienen de achtergronden van 
het voornemen dUidelijk en concreet te worden beschreven. In het MER 
dient na een nadere analyse van de probleemstelling het hoofddoel van het 
voornemen duidel1jk te worden gemaakt. 

Bij de probleemstelling dient een beschrijving te worden gegeven van 
huidige en toekomstlge knelpunten en (o.a. planologische) ontwlkkelingen. 
Vervolgens wordt hlerbij aangegeven in hoeverre het voornemen hiervoor 
een oplosslng biedt. 
Onder andere worden de beleidsultgangspunten van het Rljk en de provincie 
Limburg als basis genomen voor de veronderstelde behoefte voor het voor
nemen (zie ook hoofdstuk 3). 

Conform het 1\veede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II) kan bij de 
beschrijving van de probleemstelling van de voorgenomen activiteit 
aandacht worden besteed aan een tweetal beleidsdoelstellingen, te weten 
de leefbaarheld en de bereikbaarheld. Dit komt overeen met de startnoti
tie, waarin is aangegeven dat verbetering van de leefbaarheid en de 
bereikbaarheid de hoofddoelstell1ngen van het project vormen. Daarnaast 
wordt hierin ook als doel van het voornemen genoemd het instandhouden van 
de potentH~le economlsche ontwlkkellngen van Noord- en Midden-Limburg (en 
daarmee van heel Limburg). 
Onderstaand worden nadere aandachtspunten voor de beschrijving van de 
probleemstelling ten aanzien van deze drie doelstellingen gegeven. In 
paragraaf 2.3 worden richtlijnen geformuleerd v~~r de kwantificering van 
een aantal aspecten van de probleemstelllng; in het MER hoeft deze split
sing overigens met noodzakelijkerwijs te worden aangebracht. 
Bij de presentatie van gegevens moet telkens duidelijk worden aangegeven 
of het felten, veronderste11lngen dan wei aannames betreft; tevens moet 
worden vermeld wat de betrouwbaarheid en nauwkeurigheld van gegevens en 
dus van de resultaten van berekemngen z1jn. V~~r een goede interpretatie 
van het MER is dit van groot belang. 

2.2 Probleemstellingen 

Probleemstelling leefbaarheid 
In het MER zal de probleemstelling voor het studiegebied onder andere 
moeten worden uitgewerkt voor de situatie (knelpunten, zie hierboven) en 
doelstellingen ten aanzien van: 
- uitstoot van luchtverontreinigende stoffen; 
- stankhinder; 
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- geluidhinder; 
- verkeersonveiligheid (met speciale aandacht voor vervoer van gevaarlij-

ke stoffen): 
- sociale barrierewerking: 
- versnippeling, aantastlng van natuur en landschap. 
Het merendeel van deze aspecten wordt ook expliciet in het SW II 
genoemd. 

Probleemstelllng bereikbaarheld 
Er moet een beschrijving worden gegeven van de bereikbaarheld van en 
btnnen het studiegebied, van intenSiteiten, capaciteiten en congestlekan
sen: illustraties met behulp van ,kaarten kunnen deze beschrijving Inzlch
tel~k maken. In het MER moet een overzicht worden gegeven van de huidige 
en op korte terrn~n te verwachten infrastructuur in de regio (en de rol 
damvan). Het MER moet aangeven, waar en in welke mate de bestaande 
verbindingen niet voldoen of zullen voldoen en waar problem en optreden in 
het goederenveIVoer, het personenverkeer en het openbaar vervoer: tevens 
moet worden ingegaan op de (beoogde) kwaliteit van de verbindingen. 
De bereikbaarheid (en de knelpunten hielin) alsmede de rol hlerin van de 
bestaande verbindingen moeten op verschillende niveaus worden beschouwd: 
- internationaal: er moet voor zover relevant een goede beschrijving 

worden gegeven van het wegennet alsmede van het spoorwegennet in Duits
land, BeIgH~ en Nederland. Welke wegen en spoorwegen in Duitsland en 
Belgie zijn van belang voor het studiegebied en welke rol hebben deze? 
Wat betreft de wegen moet hier in ieder geval worden ingegaan op de 
Rijksweg 74/A 61, de weg Roerrnond-Heerlen over Duits gebied. de verbin
dingen tussen DUitsland en Belgie via Venlo en de overige van belang 
zijnde regionale Belgische wegen. Welke rol kan het voomemen hier 
vervullen? 

- natlonaaI: van de Rijksweg 73-Zuid wordt gesteld dat deze van belang Is 
als natlonale noord-zuid verbinding: hoe verhoudt zich dlt tot onder 
meer de Rijksweg 2 en andere (in aanleg z~nde) noord-zuld verblndingen 
tussen de centra Amhem-Nijmegen en Maastricht? 

- regionaal en lokaal: het gaat hier om de wegen die de diverse kemen 
met elkaar verbinden. 

Probleemstelllng economlsche ontwlkkellngen 
De hUidige en verwachte toekomstlge economische ontwikkelingen moeten zo 
goed mogel~k worden beschreven. 
Er mag worden verondersteld. dat zowel (inter-)nationale als regionale/
lokale belangen in het geding z~n. DUidelijk zal moeten worden gemaakt 
welke belangen vooral worden gediend en in welke mate de realisering van 
deze doelstellingen afhankelijk is van de aanleg van de Rijksweg 73-Zuld. 
Het distributiecentrum VenIo behoeft bljzondere aandacht. 
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2.3 Achtergrondinformatie prognoses 

De verkeers- en vervoersproblematiek in de regio zal behalve kwalitatief 
ook kwantitaUef (als onderbouwing) moeten worden beschreven met passende 
modellen. De berekeningen dienen te worden uitgevoerd voor het vrachtver
keer, het personenautoverkeer en het openbaar vervoer. Hierbij dienen de 
meest recente inzichten in de te verwachten ruimtelijke en economische 
ontwikkelingen in de regio te worden verwerkt en dient het meest recente 
natlonale beleid als uitgangspunt te worden genomen. Indien van dit 
beleid wordt afgeweken, moet dit worden gemotiveerd. 
De aanleg van de Rijksweg 73-Zuid kan invloed hebben op de prognoses. De 
berekeningen moeten' derhalve voor beide situaties worden uitgevoerd: met 
en zonder aanleg van de weg (of een der alternatieven); in feite betreft 
het hier een verkeerkundige effectvoorspelling. Concreet dient hierbij op 
de volgende aspecten te worden ingegaan: 

o Wat is de herkomst, bestemming en grootte (nu en in de toekomst) van de 
verschillende vervoersstromen (onderscheiden naar goederen- en perso
nenvervoer en openbaar vervoer)? Met het oog op de probleemstelling 
leefbaarheid (geluid, stank) dient bijzondere aandacht te worden 
geschonken aan een betrouwbare prognose van het aandeel vrachtverkeer 
in de vervoersstromen. Deze gegevens moeten voor de periode tot 2010 zo 
goed mogelijk worden gekwanUficeerd, waarbij het gaat om etmaalinten
siteiten (onderverdeeld naar dag en nacht) en spitsuurtntensiteiten 
(per rijrichting) voor de verschillende dagen van de week. Ook de 
ontwikkeling van de verkeersintensiteiten in het verleden vanaf onge
veer 1980 verdient daarbij vermelding. 

o Geef de te verwachten mate van capaciteitsproblemen alsmede de plaatsen 
waar deze zich zuBen voordoen. 

o Beschrijf voor zover mogelijk de verkortingen in rtjtijden voor een 
aantal typische relaUes die kunnen worden bereikt (huidige omrtjschade 
en vertragingen). 

o Geef een beschouwing over de wljzigingen die op zuBen treden in de 
verdeling over de verkeer- en vervoerwijzen ('modal spUf). 

o De wenselijkheid van een geheel nieuwe autosnelweg als onderdeel van 
een wegennetwerk zal moeten worden aangetoond in vergelijking met een 
verbetering van het openbaar vervoersnetwerk en het langzame verkeer in 
de gehele regio wat betreft verkeersvoorzieningenniveau. Met name kan 
hierbij gedacht worden aan verbetertng van de kwaliteit van het open
baar vervoer, P+R-voorzieningen, spreiding van de spits in het woon- en 
werkverkeer, wisselstroken en/of de aanleg van busstroken en carpoolfa
cUiteiten, thuiswerken, groepsvervoer en bevordering van het fietsver
keer of een (verdere) optimalisaUe van het bestaande wegennet. Dit 
komt terug in paragraaf 4.3, alternaUeven B2 en B3. Scenario's moeten 
worden ontwikkeld ten aanzien van het personen- en goederenvervoer per 
openbaar vervoer, over de weg, per schip en pijpleiding. 

o Geef aan of er in verb and met de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid nog 
andere nieuwe wegen zullen worden aangelegd. 
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o Aangegeven moet worden in hoeverre door de aanleg van de Rijksweg 73-
Zuid de intensiteiten op de bestaande oude rijkswegen (N 271 en N 273) 
alsmede op andere auto(snel)wegen in ZUidoost-Nederland zullen afnemen 
en wat de significante milieu-lnvloeden hlervan zijn. Ook moet worden 
vermeld of en zo ja in welke mate en waar de aanleg van de weg juist 
extra autoverkeer zal opwekken (verschuiving knelpunten). In verband 
hlermee moet worden aangegeven in hoeverre de Rijksweg 73-Zuld de 
behoefte aan woningbouw, bedrijfsactiviteiten en andere activiteiten 
zal versterken. 

Bij de hierboven gevraagde beschI1jvingen en prognoses moeten de basisge
gevens expliciet worden vermeld;. Het gaat hierbij om: 
- de parameters, die ten grondslag liggen aan de verkeersprognoses en de 

verandering van deze parameters in de tijd; 
- uitgangswaarden ten aanzien van capaciteiten en toelaatbare intensitei

ten en congestieniveaus van stadswegen en rijkswegen, met aandacht voor 
de parameters die de capaciteit respecUevelijk de toelaatbare Intensl
teit op wegvakken en kruispunten beinvloeden; 

- de mate waarin rekentng is gehouden met mogelijkheden om de mobiliteit 
per auto en de groei daarvan terug te dringen en welke concrete maatre
gelen daarvoor worden genomen; 

- verkeersveiligheld (aantal doden en gewonden). 

2.4 Doel van het voornemen 

Utt de hlervoor aangeduide probleemstelling moeten in het MER de doel
stellingen van het project worden afgeleid. De formulering van het doel 
is bepalend yoor het kader waarblnnen de altematieven (redelijkerwijS in 
beschouwing te nemen middelen om het gestelde doel te berelken) worden 
beschreven. Een duidelijke omschrijving van het doel. zo mogelijk in 
taakstellende zin, Is dan ook noodzakelijk. 

In het MER mogen de doelen niet zo beperkt worden geformuleerd. dat 
altematieven. die technisch of economisch minder aantrekkelijk maar voor 
het milieu weI gunstig zijn. op voorhand worden uitgesloten. Daarbij 
dient niet uitsluitend gedacht te worden aan het vermijden of zoveel 
mogelijk beperken van de hinder en de schade voor het landschap, maar ook 
aan de bevordering van de kwal1telten van het milieu binnen het kader van 
dit project. 
Aan de hand van de formulering van het doel dienen concrete beoordelings
criteria te worden afgeleid waara an de altematieven en varianten die in 
het MER worden uitgewerkt. kunnen worden getoetst. Hiertoe behoren 
milieunormen en streefwaarden (eventueel nadere rangschikking volgens de 
thema's uit het Nationaal milieubeleidsplan). 
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Bij de presentatle van de doelen en de beoordellngscriteria zou kunnen 
worden aangegeven welke doelen de hoogste prioriteit hebben en welke meer 
secundair of afgeleid zijn. 

3. BESLUITVORMING 

Artikel41j, lid I, onder c van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een aanduidmg van de besluiten btl de voorbe
reiding waarvan het mUieu-effectrapport wordt gemaakt. en een overzicht 
van de eerder genomen besluiten van overheidsorganen. die be trekking 
hebben op;de voorgenomen activiteit en de beschreven altematieven." 

Het MER moet een beschrijv1ng geven van de geschiedenis van de besluit
vorming over dtt project. Daarin moet dUidel1jk worden welke besluiten 
(over het project of die ervoor van belang zijn) reeds zijn genomen door 
welke overheidsorganen en welke betekenis aan deze besluiten moet worden 
gehecht. 
Daamaast moet duidelijk worden voor welk besluit dit MER wordt opgesteld 
en door welke overheldslnstantie dlt besluit zal worden genomen. Tevens 
wordt beschreven volgens welke procedure en welk tijdplan dlt geschiedt 
en welke adviesorganen en -lnstanties daarbij betrokken zijn. Ook wordt 
in het MER aangegeven. waar relevant. welke besluiten in een later 
stadium genomen moeten worden om het project te kunnen uitvoeren (wijzig
ing van streek- en bestemmingsplannen etc.). 
Het doel van het voomemen wordt getoetst aan nieuwe ontwikkel1ngen in 
beleid en regelgeving. Hierbij dient teruninste te worden ingegaan op 
rijks-. provinciaal en gemeentel1jk beleid ten aanzien van verkeer en 
milieu. en met name de beleidsuitgangspunten vastgelegd in het Nationaal 
M1l1eubeleidsplan (plus). het Natuurbeleidsplan. het Structuurschema 
Groene Ruimte en het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV II); 

Het MER moet aangeven op welke wijze deze ontwikkelingen de besluitvor
ming over het al dan niet aanleggen van de Rijksweg 73-Zuid bemvloeden 
(in hoeverre kunnen Rijkswaterstaat. Directie Limburg als iniUatiefnemer 
dan weI de Minister van Verkeer en Waterstaat als bevoegd gezag het 
goederenvervoer over de weg. al dan niet in combinatie met railvervoer. 
bemvloeden) . 
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4. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN 

Artike141j. lld 1. onder b van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr1Jving van de voorgerwmen acttvttelt en van de wyze waar
op zjJ zal worden uitgevoerd. alsmede van de altematieven daarooor. die redelykerwgs in 
beschouwing dienen te worden gerwmen". 

Artike141j. lid 3 van de Wabm: 
"Tot de ingevolge het eerste lid. onder b. te beschr1Jven altematieven behoort in feder geval 
het altematiej waarby de beste bestaande mogeljJkheden ter bescherming van het milfeu worden 
toegepast." 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt gevraagd altematieven te ontwikkelen. Hierbij 
dienen tenminste een nulaltematief (referentiesituatie) en een meest 
milieuvriendelijk altematief te worden beschreven. Daarnaast wordt bij 
de beschrijving van de altematieven tenminste ingegaan op: 
- trace-keuze: 
- uitvoering: 
- nulplusaltematief. 

Vanwege de grootte van de ingreep verdient het aanbeveling bij de ontwik
keling van altematieven reeds rekening te houden met de resultaten van 
de beschrijvingen van de bestaande milieutoestand en met de effecten van 
de ingreep. De Commissie adviseert dan ook de altematieven in onderlinge 
wisselwerking hiermee te ontwikkelen. 
Bij de beschrijving van de altematieven en varianten moet duidelijk 
worden wat ze inhouden en op welke punten ze onderling verschillen en 
welke maatregelen ter bescherming van het milieu genomen zijn. AIle 
altematieven moeten op gelUkwaardige wijze worden beschreven. De 
beschr1jvirigen dienen zo exact mogelijk te zijn. zonder dat het detail
niveau van bestektekeningen vereist is. Per altematief of variant moet 
worden aangegeven wat de voorkeur is van de initiatiefnemer. Hlerbij 
dient tevens te worden aangegeven welke fasering kan worden aangebracht 
in de oplossing van bepaalde knelpunten en in hoeverre, na ultvoering van 
bepaalde maatregelen, de mogelijkheden bestaan voor keuzen, die afwijken 
van het in dit MER eventueel vast te stellen voorkeursaltematief. Ook 
hier dient steeds te worden aangegeven waar gesproken wordt van feiten, 
veronderstellingen dan weI aannames. 

Bij de ontwikkeling en beschrijving van de altematieven betreffende de 
tracering en de keuzes ten aanzien van de omvang van de weg (twee- of 
vierstrooks) adviseert de Commissie uit te gaan van m1lieu-aspecten. 
Indien hierbij blijkt dat inrichtings-juitvoeringsaspecten (betreffende 
de aanleg en het gebruik van de weg) van belang zijn voor de tracekeuze 
dienen deze in voorkomende gevallen hierbij te worden betrokken (zie 
paragraaf 4.6). 
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Bij de keuze van de milieu-aspecten kan zo veel mogelijk -ook om de 
wisselwerking tussen de diverse onderdelen van het MER te bevorderen
worden uitgegaan van de in hoofdstuk 5 genoemde aspecten die van belang 
zijn voor de effectvoorspelling. Hieruit kunnen groepen aspecten worden 
gebundeld. 
Naast het hanteren van deze milieu-aspecten dient tijdens het ontwikkelen 
van de alternatieven steeds te worden nagegaan in hoeverre de alternaUe
yen voldoen aan de in het kader van hoofdstuk 2 geformuleerde doelstel
lingen. Overigens kan het voorkomen dat de doelstellingen en de criteria 
elkaar gedeeltelijk overlappen, met name voor het onderdeelleefbaarheld. 

De mogelijkheden tot wegtracering worden verder bepaald door (technische) 
randvoorwaarden die afhankelijk zijn van de aard en omvang van de 
verkeer- en vervoersprognoses (zie hoofdstuk 2). De prognoses voor ener
zijds personenauto's en anderzijds vrachtauto's en de daarbij behorende 
rij-snelheden bepalen het aantal benodigde rijstroken, bochtstralen en 
andere randvoorwaarden voor de wegtracering. 

Expliciet dlent aandacht te worden besteed aan het mogelijk optreden van 
zogenaamde volgactivttelten (zie ook paragraaf 5.8): dit zijn actlvitel
ten die niet tot het voomemen (of tot een der alternatieven) behoren, 
maar daar weI door worden gestimuleerd (zie ook hoofdstuk 2). Hiertoe 
kunnen bouwactiviteiten (bedrijfsterreinen, woningbouw) behoren, met het 
bijbehorend verkeer en vervoer. Omgekeerd dient te worden aangegeven in 
hoeverre de tracekeuze juist zal worden bepaald door andere grootschalige 
projecten, zoals b1jvoorbeeld de Betuweroute, de Rijksweg 73-Noord en de 
Waalsprong. 

In paragrafen 4.2 tot en met 4.5 worden de richtlijnen voor de alterna
tieven besproken. Dit gebeurt in oplopende volgorde van 'zwaarte van de 
ingreep': nulaltematief, nulplusalternatlef, autowegenalternatlef en 
vervolgens de drie in de startnotitie genoemde autosnelwegalternatieven 
(oostoever- en twee westoevertraces). In paragraaf 4 .6 wordt ingegaan op 
varianten voor de uitvoering. Tenslotte worden richtlijnen geformuleerd 
voor de invulling van het meest milieuvrlendel1jk alternatief. 

4.2 Het niet doorgaan van het voornemen (,nulalternatlef, A) 

Het 'nulaltematlef is de ontw1kkeling, die optreedt wanneer er geen 
extra maatregelen (voor zover nog niet in gang gezet) worden genomen om 
de vervoerssituatle en de hierbij optredende knelpunten tussen de Rijks
weg 67 en de Rijksweg 2 te verbeteren. Deze beschrijving wordt gegeven 
uitgaande van de ontwikkeling van de verkeers- en vervoersintensiteiten 
conform het gestelde in het SW II; voor Zuld-Nederland Is de index van 
139 van belang, waarbij moet worden opgemerkt dat de index specifiek voor 
de regio Limburg hiervan kan afwijken. Er kan tevens een globaal beeld 
worden geschetst u1tgaande van de autonome ontwikkelingen zonder de 
uitvoering van het SW II. 
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Zoals gesteld behoren extra te nemen maatregelen met tot dit alterna
tief. WeI bevat het nulalternatief een beschrtjving van de voltooide, 
lopende of binnenkort te starten activiteiten, die bepalend zijn voor de 
'autonome' ontwikkeling van het milieu en die zeker uitgevoerd zullen 
worden. Het gaat hier bijvOorbeeld om de aanleg van wegverbindingen en 
omleidingen, uitbreiding van industrtele of woonbebouwing, w1jziging van 
bijvoorbeeld grondwaterwinmng. landinrichting. bosaanleg en toertstisch
recreatieve ontwikkelingen. 

Het MER dient beargumenteerd aan te geven. of het 'nulaltematief in het 
licht van de probleemstelling als redelijkerwijS te beschouwen alterna
tief in aanmerking komt voor uitwerking in de tracenota/MER. Als dit niet 
het geval is, dient het 'nulalternatief toch te worden beschreven, maar 
dan aIleen als referentie voor de andere alternatieven en als basis voor 
een voorspelling van de 'autonome ontwikkeling van het milieu'. 

4.3 Nulplusalternatief (B) 

Gelet op het gestelde in deel d van het SVV II (p.136/137) zal in het MER 
aandacht moeten worden geschonken aan de (on)mogelijkheid om (een deel 
van) de geconstateerde knelpunten op te lossen, zonder de aanleg van de 
Rijksweg 73. 
Het gaat er bij dit alternatief om, om met relatief bescheiden extra 
ingrepen een oplossing te bieden voor de meest drukkende knelpunten. Naar 
het oordeel van de Commissie zou dit altematief vanuit drie invalshoeken 
kunnen worden ontwikkeld: het gaat hierbij om maatregelen die verder gaan 
dan wat reeds is voorgenomen (dlt laatste vormt immers onderdeel van het 
nulalternatiei) . 

l. Kernenomleidingsalternatief (B1) 
Een van de grootste knelpunten vormt de leefbaarheid in de kernen. 
Door middel van wegomleidingen zou dit opgelost kunnen worden. Hiervan 
dient in het MER een beschrijving te worden gegeven. In combinaUe 
hiermee kan gedacht worden aan het ontwikkelen van verkeersgeleidtngs
systemen en dergelijke. 

2. Openbaar vervoersalternatief (B2) 
Eveneens om de kernen te ontlasten maar ook om de nu reeds aantoonbare 
schade aan het milieu te verminderen is het aan te bevelen op deze 
plaats een beschrijving te geven van de mogelijkheden om het personen
vervoer per trein en bus te verbeteren en te verruimen. Tevens kan 
worden ingegaan op de mogelijkheden om het vrachtvervoer over water, 
per spoor en per buisleiding te verbeteren. Het geplande trace Ioopt 
parallel aan de Maas, de spoorlijn Roermond-Venlo en aan bestaande 
buisleidingen. 

3. CombinaUe-alternatief (B3) 
De beide genoemde altematieven (B 1 en B2) kunnen worden gecombineerd 
tot een alternatief. Beiden sluiten elkaar niet op voorhand ult. 
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4.4 Autowegen alternatief (C) 

De Commissie advtseert een alternatief uit te werken waarbij gekozen 
wordt. al dan niet door ombouw van de N 271 en/of de N 273. voor de 
aanleg van een of twee autowegen (tweestrooks. maximum snelheid 100 km 
per uur) en waarbij de kern en worden gemeden. Kruisingen en aansluitingen 
worden zoveel mogelijk ongelijkvloers gerealiseerd. Als voorbeeld dient 
de Kernenverbindingsroute tussen Tegelen en Reuver op de oostoever 
(uiteraard dient in dit geval de aansluiting op de Zuiderbrug te worden 
gewaarborgd) . 
Voordelen van een dergelljke oplossing zouden kunnen zijn dat de leef
baarheid in de kernen verbetert en dat het milieu buiten de kernen waar
schiJnlljk minder schade zal lijden dan bij de aanleg van een autosnel
weg. 

4.5 Autosnelwegen-alternatieven (D) 

In de startnotitie is aangegeven dat in principe drie hoofdtraces (ooste
lijke Maasoever en op de westelijke Maasoever het lateraaltrace en het 
Napoleonstrace. respectievelijk D 1 tot en met D3) in beschouwing zullen 
worden genomen; het betreft de alternatieven die uiteindeliJk bij het 
tracebesluit van 1985 zijn betrokken. inc1usief enige lokale varianten. 
Er zal kort moeten worden aangegeven welke andere traces bij de besluit
vorming destijds betrokken zijn geweest en waarom deze zijn afgevallen. 
Tevens wordt vermeld welke rol milieu-afwegingen bij deze selectie hebben 
gespeeld. 

In de startnotitie is aangegeven dat bij aanleg van de weg op een van 
beide oevers ook op de andere oever maatregelen nodig zijn ter ontlasting 
van de kernen. Deze maatregelen dienen in het MER uitgebreid te worden 
behandeld. 

4.6 Uitvoering 

Het is bij alle uitvoeringsvarianten van belang telkens aan te geven in 
hoeverre ze bepalend zijn v~~r de tracekeuze. 
BiJ de beschrijving kan een onderscheid worden gemaakt in infrastructu
rele deelactiviteiten en maatregelen (onderscheiden naar aanleg enerzijds 
en gebruik en beheer anderzijds) en mobiliteitsgeleidende en leefbaar
heidsbevorderende maatregelen. In bljlage 5 worden hiervoor gedetall
leerde richtlijnen gegeven. 
Bij de beschrijving van de varianten moet ook worden aangegeven hoe de te 
verwachten milieu-effecten kunnen worden tegengegaan. Daarbij moet ook 
aandacht worden besteed aan mitigering van tijdelijke milieu-effecten en 
aan de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Ook zal er op 
moeten worden gelet. dat zulke maatregelen een milieuprobleem niet 
slechts doorschuiven van het ene milieu-aspect naar het andere of dat 
combinaties van milieubeschermende maatregelen per saldo toch een nega
tief resultaat opleveren. 
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De in bijlage 5 gegeven richtlijnen gelden zowel voor de aanleg en 
exploitaUe van de hiervoor genoemde altemaUeven. alsook voor alle 
hiermee verband houdende activlteiten (zoals extra maatregelen op de 
oever waar de weg niet wordt aangelegd). 

4.7 Meest milieuvriendelijk alternatief 

De Commissle is van mening dat het meest milieuvriendelijk altematief op 
creatieve wijze moet worden ontwikkeld en als volwaardig altemaUef moet 
worden gepresenteerd: gestreefd wordt naar een reeel uitvoerbaar meest 
milieuvriendelijk altematief. 

Bij de invulling van dit altematief . is de tracertng het belangrijkste 
element. Daamaast zijn voor dit altematief de volgende elementen van 
belang (in combinatie met de tracering): 
- de uitvoering en de milieubeschermende en compenserende maatregelen ten 

gunste van het woon- en leefrnilieu en het natuurlijk en landelijk 
milieu: 

- een rnilieuvriendeliJke wijze van gebruik. 

Het is mogelijk dat het meest milieuvriendelijk altematief niet voor 
aIle milieu-aspecten gelijk zal zijn. Als hoofdthema's kunnen worden 
gezien: 
- de kwaliteit van het woon- en leefmilleu in de kemen: 
- het natuurlijk milieu. 
Maatregelen die goed zijn voor woon- en leefinilieu in de kemen kunnen 
het natuurlijk milieu schade doen en omgekeerd. Om deze problematiek 
helder te krijgen adviseert de Comrnissie het meest mUieuvriendeliJk 
altematief voor twee verschillende rtchtingen ult werken: 

Uitwerkingsrtchting 1 
Hierbij staat het woon- en leefmUieu centraaI. Bevordering van de 
leefbaarheid is een van de uitgangspunten geweest bij het tot stand komen 
van de traces. Aangegeven moet worden welke oplossing het me est gunsUg 
is voor het woon- en leefmilieu. Nadrukkelijk moet hierbij behalve op de 
afzonderlijke altematieven ook worden ingegaan op de mogelijkheden om 
altematieven te combineren. Tevens worden bij de beschrtjving van het 
meest milieu-vriendelijk altematief concrete maatregelen (op uitvoe
rtngsniveau) beschreven ter beperking van geluidhinder. stankoverlast. 
luchtverontreiniging. etc. 

Uitwerkingsrtchting 2 
Uit verschillende gegevens blijkt dat in het onderzoeksgebied zeer 
belangrtjke natuurwaarden aanwezig zijn. Dlt wordt onderstreept door het 
NBP. Een zeer belangrijk deel van het onderzoeksgebied wordt tot de 
Ecologische Hoofdstructuur van Nederland gerekend. Het gaat hier onder 
meer om het Maasdal. stroomdalen van de Roer. SwaIm en Neerbeek. alsmede 
om de aangrenzende hogere terrassen. Door de aard en omvang van de 
natuUlwaarden moet het onderzoeksgebied als zeer gevoel1g worden 
beschouwd voor een verdere verstoring en versnippering met ais gevolg 
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verdere barrierevonning tussen gebieden met een landschapsecologische 
samenhang. Vanuit het oogpunt van natuur zal bij deze uitwerkingsrichtlng 
van het me est mUieuvriendelijk altematlef bij de trace- en inrichtings
keuze dan ook gezocht moeten worden naar oplossingsrichtingen die deze 
belangen zo weinig mogelljk schad en. Het gaat er derhalve om, uitgaande 
van de randvoOlwaarden die worden gesteld door de ecologische structuren, 
relaties en waarden alsook van de landschappelijke en cultuurhistortsche 
waarden, het meest milieuvriendelijk trace te beschrijven. Ook hier is 
het weer van belang om eventuele combinaties tussen de alternatieven A 
tot en met D mee in beschouwing te nemen. Tevens moet aandacht worden 
besteed aan de me est mUieuvriendelijke uitvoeringsaltematieven, met 
speciale aandacht voor mitigerende maatregelen (dassentunnels, etc.). 
Gelet op bovenstaande kan een uUgangspunt van dit altematief zijn dat 
bij de oplossing van de verkeersproblematiek aIleen de lokale of regiona
Ie problemen voorop staan en niet de problemen met een meer nationaal 
karakter. Voorwaarde zou daarom kunnen zijn dat de nieuw aan te leggen 
weg geen extra verkeer van buiten de regio mag aantrekken. Een extra 
belasting van de natuur zou daardoor beperkt kunnen blijven. 

Als laatste moet worden aangegeven in hoeverre de beide uitwerkingsrich
tingen overeenkomen en dus gecombineerd kunnen worden dan weI elkaar 
uitsluiten. 

5 BESTAANDE MILIEUTOESTAND, AUTONOME 
ONTWIKKELINGEN EN MILIEU-EFFECTEN 

Artikel41j. lid 1, onder d van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschr!jving van de bestaande toestand van het milieU. voor 
zouer de voorgenomen activiteit of de beschreuen altematleuen daarvoor gellOlgen kunnen hebben. 
alsmede van de te uerwachten ontwikkeling van dat milieu, indien de activlteit noch de altema
tieuen worden ondernomen. " 

Artikel41j. lid 1. onder e van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een beschrgving van de gellOlgen voor het milieu. die de voorgenomen 
activiteit, onderscheidenlfjk de altematieuen kunnen hebben. alsmede een motiuering van de 
w!lze waarop deze gevolgen zfjn bepaald en beschreuen." 

5.1 AJgenaeen 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkellng 
De bestaande toe stand van het milieu en de autonome ontwtkkeling daarvan 
dienen te worden beschreven voor zover van belang voor het voorspellen 
van de gevolgen van de voorgenomen activiteit en de altematieven voor 
het milieu. Autonome ontwikkelingen zijn ontwtkkelingen die plaatsv1nden 
in de toe stand van het milieu zonder dat de voorgenomen activiteit of een 
van de altematieven wordt uitgevoerd. 
Onzekerheden dienen duidelijk te worden aangegeven. Literatuur en veld
beschrijvingen, aangevuld met eventueel te verrichten onderzoek, vormen 
de basis voor de beschrijving van de hUidige situatie. 
In de startnotitie wordt onderscheid gemaakt tussen het 'inpassingsge
bied' van de weg en het 'studiegebied'. Deze gebieden kunnen in grootte 
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verschillen. V~~r de bepaling van de grootte van het studiegebied is het 
van belang te bepalen tot waar de invloed van de voorgenomen activiteit 
en alternatieven reikt. Per milieu-aspect (water. bodem. lucht. flora/
fauna. geluid. etc.) zal de omvang van het beinvloedingsgebied verschil
len. Gebieden die belangrljke waterhuishoudkundige. ecologische. land
schappelijke. of verkeerskundige relaties hebben met het directe bein
vloedingsgebied rondom de locaties dienen tot het studiegebied te worden 
gerekend. 

Gevolgen voor het milleu 
De gevolgen moeten worden beschreven v~~r de aanleg en het gebrutk van de 
weg alsmede voor de extra maatregelen die nodig zijn voor de realisertng 
van de doelsteIlingen (zoals maatregelen op de oever waar de weg niet 
wordt aangelegd. en dergelijke). 
Ten behoeve van de effectbeschrljving kunnen de volgende algemene rtcht
lijnen in acht worden genomen: 
ODe wijze. waarop de milieu-effecten bepaald en beschreven zijn. dient 

te worden gemotiveerd. Het gaat hierbij in het bijzonder om de betrouw
baarheid en nauwkeurtgheid van zowel de basisgegevens. als de gebruikte 
methoden voor voorspelling van milieu-effecten. Ook hier dient steeds 
weer te worden aangegeven of het feiten. veronderstellingen dan weI 
aannames betreft. 

o Bijzondere aandacht moet worden besteed aan die milieu-gevolgen die per 
locatie of alternatief verschillen. 

o N aast de negatieve effecten dient te worden aangegeven (in woord en 
beeld) welke positieve ontwikkelingsmogelijkheden of positieve effecten 
daar tegenover staan. 

o Naast de beschrijving per milieu-aspect afzonderlijk dient er aandacht 
te zijn voor de samenhang tussen en cumulatie van de milieu-effecten 
van de weg en de totaalinvloed op (onderdelen van) het studiegebied. 

o Er moet worden aangegeven in hoeverre er milieu-effecten optreden. die 
worden veroorzaakt doordat naast het onderhavige project ook andere 
activiteiten in het gebied plaatsvinden. Het MER moet hierbij oak 
ingaan op gevolgen van activiteiten die het (in)directe gevolg zijn van 
de aanleg van de Rijksweg 73-Zuid (of van een van de alternatieven 
daarvoor); onder meer kan gedacht worden aan nieuwe bedrtjfsvestiglngen 
of woningbouw. 

o De gevolgen dienen zowel v~~r de aanleg van de weg als voor het gebruik 
ervan te worden beschreven. 

In de onderstaande paragrafen is aangegeven. welke milieu-aspecten in het 
MER in elk geval in beschouwing moeten worden genomen. Hierbij zijn de 
aandachtspunten voor de bestaande situatie en de gevolgen kortheidshalve 
in een hoofdstuk ondergebracht. Per paragraaf zijn eerst rtchtlijnen voor 
de huidige situatie en de autonome ontwikkeling en daarna rtchtlijnen 
voor de gevolgen behandeld. V~~r de goede orde zij vermeld dat in para
graaf 5.2 'Abiotische aspecten' aIleen geomorfologie. bodem. grond- en 
oppervlaktewater worden besproken. Andere in wezen ook abiotische aspec
ten als lucht en geluid worden apart behandeld in paragrafen 5.5 e.v. 
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5.2 Abiotische aspecten 

Bestaande toe stand en autonome ontwlkkelingen 
Voor de bestaande situatie en autonome ontwikkelingen dlent te worden 
ingegaan op: 
- de geomorfologle en bodemgesteldheld van het studiegebied (geologie. 

bestaande hoogteverschillen. bodemtypen. aardkundig waardevolle 
element en. zoals terrassen. oude rtvierlopen etc.); in het studiege
bied zijn verschillende Gea-objecten aanwezig; 

- de geohydrologische gesteldheid en de grondwatersystemen inc1ustef de 
autonome ontwikkeling die kanworden velWacht; 
Aandacht' dient 'daarbij te worden geschonken aan hydrologische systemen 
binnen deelgebieden van het studiegebied waar effecten mogen of kunnen 
worden velWacht op vocht-. kweI- en grondwaterafhankelijke pIantenge
meenschappen of indicatorgroepen (bijvoorbeeld beek- en rivierbegelei
dende plantengemeenschappen. gemeenschappen van kwelplaatsen. 
(voedselarme) wateren. vennen. etc.). Tevens dient te worden ingegaan 
op de bestaande ontwateringstoestand (Ot's) en verdrogingsituaUe. op 
de locaties van de traces zelf en in de terreinen in de omgeving. 

BiJ de beschrijving moet gebruik worden gemaakt van gegevens over de 
geohydrologische opbouw van de ondergrond, indeling in watelVoerende en 
scheidende Iagen, grondwaterstroming. grondwaterpeilen. isohypsepatronen. 
kweI- en infiltratiegebieden. grondwaterkwaliteit in kwel- en infiltra
Uegebieden (in kwelgebieden in relatie tot het infiltraUegebied. in 
infiltratiegebieden gerelateerd aan grond- en watergebruik). relatie 
tussen diep grondwater en ondiep grondwater. grondwateronttrekking door 
overheid. bedrijven en particulieren en het oppelVlaktewatersysteem. 

Gevolgen 
Bij de beschrijving van de gevolgen dient ingegaan te worden op de gevol
gen van het geschikt maken van het gebied voor de aanleg van een weg 
(toepassen ophoogzand. nivellering hoogteverschillen. vergraving van 
lagen. tijdelijke bronbemaling of peilverlaging. permanente verlaging) 
voor de geomorfologie en hydrologie in het bijzonder in verband met 
verdroging en kwaliteitsverandering in kwel- en infiltratiegebteden en 
eventueel benodigde ext erne wateraanvoer erheen. De te velWachten 
wijzigingen moeten worden aangegeven in de hydrologische omstandigheden 
voor de standplaatsen van eventuele voorkomende waardevolle natuurlljke 
vegetaties (voOIjaarsgrondwaterstand. kwelintensiteit, voedselrijkdom en 
samenstelling oppelVlakte- en grondwater). Oezien de aard van de relaUes 
in het gebied verdient het aanbeveling dat biJ de effectvoorspellingen 
gebruik wordt gemaakt van geohydrologische modellen. 
Tevens dient ingegaan te worden op de gevolgen van de hydrologische 
ingrepen door bouwrijp maken van wegtrace's op de versprelding van 
bestaande verontreinigingen en op introductie van nieuwe verontreini
gingen door het toekomstig gebruik. Daarbij dlenen bodem. grond- en 
oppelVlaktewater in hun samenhang bestudeerd te worden. 
Er dient een globale aanduiding te worden gegeven van eventuele zandwin
ningen voor het project. 
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5.3 Vegetatie en fauna 

Bestaande toe stand en autonome ontwikkeUngen 
De beschrijving van de biotische toestand in het studiegebied alsook de 
daaropvolgende effectbeschrijving willt aan waarde door een dUidelijke 
keuze en motive ring van de te behandelen biotische aspecten ('gemeen
schappen en indicatorgroepen') in relatie tot de gebiedskenmerken en tot 
de ingreep c.q. de gevolgen daaIVan. Van belang is een functionele 
beschrljving van het studiegebied waarblj diverse actuele en potentii!le 
ecologische relatles worden aangegeven. Ook dient de samenhang met de 
Ecologische Hoofdstructuur uit het NBP binnen het plangebied en het 
omringende gebied te worden aangegeven. De indicatorgroepen dienen onder 
meer een afspiegeling te zijn van de karakteristieke milieu-omstandighe
den binnen het studiegebied en dienen voor het gehele gebied te worden 
beschreven wat betreft voorkomen en verspreiding, biotoopeisen en rela
ties tussen biotopen. In dit verband kan worden gedacht aan: 
- plante- en diersoorten en de regionale, landelijke (en intemationale) 

betekenis eIVan; 
- beschrijving van de ligging in het landschap, op basis van versprei

dingsgegevens, van karakteristieke plantengemeenschappen en plantesoor
ten en hun relatie tot landschapsecologische factoren als trofie, 
grondwaterregime en -stroming (kwalitatief en kwantitatlef), ecolo
gische infrastructuur e.d.; 

- beschrijving van de ligging van lokale geschikte leefgebteden voor 
waardevolle diersoorten, voor zover relevant. UUdrukkelljk dient men 
zich hier niet te beperken tot het actuele voorkomen, maar ook tot 
geschikte gebieden waar de soort niet werd aangetroifen (en die tn het 
geval van een metapopulatie met regelmaat bewoond zullen worden). 
Bovendien zal een aanduiding moeten worden gegeven van de vastgestelde 
respectievelijk veronderstelde zones die voor dispersie tussen de deel
gebieden noodzakelijk zljn. In ieder geval dient aandacht besteed te 
worden aan zoogdteren (onder andere hamster en dasl. broedvogels, 
reptielen, amfibieen en dagvlinders; 

- beschrijving van de ligging van en ruimtelijke samenhang tussen 
functiegebieden (rust-, rui-, voedsel- en overwintertngsgebieden); 

- beschrijving van de ontwikkelingspotenties van vegetatle, flora en 
fauna. 

Tot slot dient een overzicht te worden gegeven van de aanwezige natuurge
bieden in het studiegebied, waarblj moet worden aangegeven aan welke 
(bijzondere) natuurwaarden zij hun status als natuurgebled ontienen. 

Gevolgen 
Bij de analyse van de gevolgen van de aanwezigheid van de weg en van de 
wegaanleg dient per trace onderscheid te worden gemaakt tussen de volgen
de effecten: 
- ruimtebeslag, waardoor oppeIVlaktes van waardevolle 

worden verkleind, en leefgebieden van waardevolle 
worden en versnipperd raken (zie ook barrierewerkingJ; 
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- geluidsbelasting van aangrenzende gebieden: de kwaliteit als leefgebied 
wordt verlaagd. waardoor soorten kunnen verdwijnen of in aantal ach
teruitgaan: 

- verandering van oppervlakte- en grondwaterrelaties en hun rutmtelijke 
effecten op natuurgebieden. Het kan hlerbij zowel om de kwantiteit gaan 
(bijvoorbeeld verdroging). als am de kwal1teit (bijvoorbeeld opboping 
van nutrienten door stagnatle van de afvoer: 

- barrierewerking voor uit oogpunt van overleven noodzakelijk geachte 
dispersiebewegingen tussen lokale populaties die samen een netwerkpopu
latle vormen. Het betreft hier vooral populaties van over de grond 
bewegende diersoorten. Doorsnijding van verbindende relaties kan lokaal 
of zelfs regionaal uitsterven tot gevolg hebben: 

- banierewerking in pendelbewegingen tussen functlegebieden. zoals 
voortplantingspoelen en zomerverblijfplaatsen van amfibieen. of foera
geertochten in grote leefgebleden (home ranges). 

Voor elk van deze effect en moet worden nagegaan waar deze in aanmerkelij
ke mate zullen optreden en aanleiding geven tot een verlaging van natuur
waarden. Te denken valt aan delen van kerngebieden uit de ecologische 
hoofdstructuur. in het natuurbeleid als belangrijk aangeduide typen 
natuurgebieden en so orten (uit te drukken in oppervlakte verlies. trans
formatle naar minder waardevolle ecosysteemtypen en achteruitgang. 
respecUevelijk lokaal of regionaal uitsterven van van waardevolle soor
ten). 
De volgende natuurgebieden verdienen bijzondere aandacht: het Roerdal en 
omgeving. het Swalmdal en omgeving. bet dal van de Neerbeek en omgevtng 
en de Beegderheide. 

Apart dlent aandacht te worden besteed aan de effectiviteit van voorgeno
men mitigerende en compenserende maatregelen. Tenslotte dlent oak 
aandacht besteed te worden aan effecten op eventueel te ontwikkelen 
natuurgebieden respectievelijk op verlies van de mogelijkheden deze te 
ontwikkelen. 

5.4 Landschap en cultuurhistorte 

5.4.1 Landschap en ruimtelijke kwaliteit 

Bestaande toestand en autonome ontwlkkelingen 
Bij de beschrijving van de bestaande toestand moeten de opbouw van het 
huidige landschap en met name de rUimtelijke samenhang en de hoofdstruc
tuur ervan worden beschreven. 
De visueel ruimtelijke componenten van het landschap moeten worden gety
peerd in termen van openheid. doorzichten. relief. schaal en dergelljke. 
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Gevolgen 
Bij de beschrijving van de gevolgen moet een overzicht worden gegeven van 
de optredende veranderingen in het landschap bij de aanleg van de weg, 
zowel in termen van directe verliezen door ruimtebesiag alsook in termen 
van herkenbaarheid van de resterende fragmenten en veranderingen in de 
visueel ruimtelijke karakteristieken van de onderhavige gebieden. 
Naast negatieve aspecten moet ook aandacht worden besteed aan mogelijk 
positieve effecten (bijvoorbeeld door landschapsbouw). 

5.4.2 Cultuurhistorie en archeologie 

Bestaande toestand, en.autonome ontwtkkelingen 
Er moet een overzicht worden gegeven van bestaande cultuurhistorische 
elementen in het gebied (verkavelings-, wegen- en beplantingspatronen, 
dijken en kaden, Iandgoederen, archeologische waarden en van de land
schapstypen die in Nederland of in Europees verb and als karakteristiek of 
zeldzaam 1 I getypeerd kunnen worden. Hierbij dient tevens de mate van 
gaafheid te worden beschreven, waarin ze verkeren. 

Gevolgen 
Aangegeven moet worden of de traceringsalternatieven historisch-geogra
fische en archeologische elementen en structuren aantasten of zullen doen 
verdwijnen dan weI of deze zonder schade zijn in te passen en op welke 
wijze ze eventueel een bijdrage aan de tnrichting kunnen leveren. Ten 
behoeve van deze kwetsbaarheidsanalyse moet historisch-geograftsch 
relictonderzoek plaatsvinden door middel van kaartvergelijking; naast de 
oudst beschikbare topografische kaarten worden in dit verband ook meer 
recente kaarten (van enige representatieve fasen) te worden geraadpIeegd, 
zodat ook latere fasen in de landschapsontwikkeling in beschouwing kunnen 
worden genomen. Bij relicten is niet alleen sprake van punt- en lijnele
menten maar ook van viakelementen (uiterwaarden e.d.); ook ensembles 
(dorpen met bijbehorende akkers en weilanden e.d.) moeten worden beschre
yen. Bij de beschrijving van de effecten dienen niet alleen de elementen 
op zich te worden beschreven maar.ook de samenhang met bodemkundige en 
geomorfologische verschijnselen. 

5.5 Geluid en trillingen 

Bestaande toestand en autonome ontwlkkelingen 
Het is gewenst dat in het MER kwantitatieve informatie wordt gegeven 
betreffende de in het studiegebied optredende L -waarden over resp. de 
dag-, avond- en nachtperiode en de daarvan afgel~I&e etmaalwaarden tenge
volge van: 

1 Aansluitlng kan worden gezocht bij de typologie en waardenng in: Haartsen, A.J. (et all Levend 
verleden, een verkenning van de cultuurhtstorische betekents van het Nederlandse landschap. 
Achtergronddocument no.3 blj het Natuurbeleidsplan. Ministerie van LNV. Den Haag. 
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- het wegverkeer 
- de overtge geluidbronnen (spoorwegverkeer- of industrtegeluid) afzon-

derlijk en in cumulatie. 
Indien de gegevens duidelijk verschillen voor de verschUlende dagen van 
de week is het no dig deze verschUlen eveneens te vermelden. 

Er moet bij alle berekeningen een terugkoppeling plaatsvinden naar de 
verkeersgegevens en de hieraan verbonden onzekerheidsmarges. 

Het verdient aanbeveling de geluidgegevens voor z6 veel kenmerkende 
punten te bepalen, dat op basis daarvan tevens geluidcontouren kunnen 
worden bepaald."- Binnen de daardoor -begrensde gebieden kan dan bij benade
ring het aantal door weggeluid gehinderde en ernstig gehinderde personen 
worden vastgesteld. 

Er moet een overzicht worden gegeven van bestaande geluidgevoelige gebie
den, waaronder woongebieden, stiltegebieden, natuurgebieden en weidevo
gelgebieden. Indien zich in het gebied stiltegebieden bevinden is afstem
ming nodig met de informatie die daarover bij de Provincie Limburg aanwe
zig is. In de geluidgevoelige gebieden dienen op enkele representatieve 
punten de omgevingsgeluidniveaus te worden vastgesteld. 

Het is gewenst dat wordt nagegaan in hoeverre (niveau en bereik) hinder 
of schade wordt ondervonden van het trUlingen van wegverkeer en/of ande
re trtllingbronnen. 

Gevolgen 
Voor de geplande wegverbinding zal een akoesUsch onderzoek moeten worden 
verricht. Dit dient te geschieden overeenkomsUg de voorschrtften en 
rtchtlijnen ult de nadere regelingen blj de Wet geluldhinder zoals het 
Reken- en Meetvoorschrtft Verkeerslawaai. 
In het MER zal niet aIleen moeten worden aangegeven op welke wijze aan de 
eisen van de Wet geluidhinder kan worden voldaan, maar ook welke sign1fi
cante wijzigingen van het geluidniveau zullen optreden ter plaatse van 
(potentH~le) stiltegebieden ex art. 117 e.v. van de Wet geluidhinder. Dit 
laatste betekent dat het studiegebied bij het aspect geluid zich verder 
ult zal strekken dan het feitelijk bereik van de geluidzone. 

De kwantitaUeve waarden van de geluidniveaus dienen steeds gerelateerd 
te zijn aan het thans heersende omgevingsgeluidniveau en de autonome 
ontwikkeling daarvan. 

Het verdient aanbeveling de invloedsgebieden weer te geven in kaartvorm 
biJvoorbeeld met behulp van geluidcontourl1Jnen. Op basis van deze 
contourlijnen dient zo mogelijk te worden nagegaan of en zo ja in welke 
mate de aantallen door geluid gehinderden en ernsUg gehinderden in het 
invloedsgebied toe- of afnemen. Daarbij kan worden uitgegaan van gemid
delde waarden voor het aantal bewoners per woning en het percentage 
gehinderden als funcUe van de geluidbelasting. Door per gebied tussen 
twee geluidcontouren (b.v. 55 en 60 dB(A)) het aantal woningen te tell en 
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kan op bovenstaande wijze het aantal gehinderden worden geschat. Deze 
aantallen zijn van belang om de altematieven te vergelijken. 
Bij de prognoses is een schatttng te maken van de onzekerheidsmarges als 
gevolg van onzekerheden in de invoergegevens (bijvoorbeeld aandeel 
vrachtverkeer) en in de wijze van berekening. Aandacht dient te worden 
gegeven aan mogelijk cumulatieve geluideffecten door gelijldijdige inwer
king van andere bronnen, zoals industrie en vliegverkeer. 
De tijdelijk optredende geluidhinder tijdens de aanlegfase op aanvoer- en 
werkwegen dient ook te worden behandeld. 
Zal trillingshinder optreden als effect van betekenis? Zijn er binnen een 
zone van 50 meter langs de weg woningen of trillingsgevoelige bebouwing 
aanwezig? 

5.6 Lucht 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
Ten aanzien van de luchtverontreiniging zal kwantitatieve informatie 
moeten worden gegeven over: 
- de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen in het studiegebied ten 

gevolge van het gemotoriseerde wegverkeer en andere relevante bronnen, 
zoals bijvoorbeeld DSM; 

- de concentraties van luchtverontreinigende stoffen tengevolge van het 
gemotoriseerde wegverkeer en andere relevante bronnen in verhouding tot 
de heersende achtergrondconcentraties, waarbij tevens aandacht kan 
worden besteed aan de bijdrage van bronnen uit het Duitse Ruhrgebied. 

Gevolgen 
Het MER moet aangeven welke specifieke bijdrage de altematieven leveren 
aan de vermindering/vermeerdering van luchtverontreiniging in het studie
gebied. 

Bij de bepaling van de bijdrage van de voorgenomen activiteit en altema
tieven aan de luchtverontreiniging in het studiegebied dient te worden 
uitgegaan van de volgende invoergegevens: verkeersintensiteiten, gemid
delde rijsnelheden, vrachtwagen-aandelen per wegvak. de emissiefactoren 
voor de verschillende voertuigcategorieen (personenauto's en vrachtwa
gens) en brandstofsoorten (benzine. LPG en diesel) en de omgevtngskenmer
ken van de wegvakken. 
In de voorspellingen dient tevens rekening te worden gehouden met de te 
verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de uitlaatgasemissies van 
voertuigen en de achtergrondconcentraties van de genoemde stoffen. 

Voor de variant en waarbij sprake is van de aanleg van een tunnel dient 
speciale aandacht te worden besteed aan de luchtkwaliteit in de tunnel, 
de luchtkwaliteit nabij de uiteinden van de tunnel en de verspreiding van 
de luchtverontreiniging rond de mogelijke ventilatiepunten. 
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De beschrijving van de gevolgen voor de luchtkwaliteit kan geschieden aan 
de hand van de thema-mdelmg van het Nationaal Milieubeleidsplan. De 
volgende effecten zouden naar het oordeel van de Commissie moeten worden 
onderzocht: 

o Verzwing en fotochemische luchtverontreiniging 
Voor de verschillende altematieven dient de emissie van de aan de 
verzuring en de fotochemische luchtverontre1n1ging bijdragende stoffen 
te worden vastgesteld. Hierbij kunnen sUkstofoxyden. vluchUge orga
nische stoffen en koolstofmonoxyde (als lange termijn precursor bij de 
vorming van ozon) als representaUef worden beschouwd voor dit thema. 

o Verspreiding 
Voor de verschillende altemaUeven dienen de immissieconcentraUes te 
worden bepaald van de milieubelastende stoffen zoals sUkstofdioxyde. 
benzeen. benzo(a)pyreen (als vertegenwoordiger van de polycyclische 
aromaUsche koolwaterstoffen). fijn stof en zwarte rook. De bijdrage 
van het wegverkeer kan worden verhoogd met de bijdrage van andere 
bronnen en de achtergrondconcentratie. waama toetsmg aan de huidige 
normstelling mogelijk wordt. 

o Veranderlng van het klimaat. energiegebruik 
Voor de verschillende altematieven dient de uitstoot aan CO. in het 
studiegebied te worden vastgesteld. De uitkomsten kunnen worden verge
leken met het emissieplafond voor CO 1 uit het NMP. 

5.7 Veiligheid en woonmilieu 

Bestaande toestand en autonome ontwikkelingen 
Er moet een overzicht worden gegeven van de leefbaarheid en veiligheid 
aan de hand van onder meer hinderbronnen en aanwezige gevaarbronnen. 
waaronder vervoer gevaarlijke stoffen. Voor een deel kan hiervoor worden 
terugverwezen naar gegevens uit eerdere hoofdstukken. 

Gevolgen 
Het gaat hierbij om eveneens voor een groot deel reeds eerder beschreven 
effecten aangaande de volksgezondheid en leefbaarheid. 

Op basis van een beschrijv1ng van een catastrofaal. maar niet ondenkbaar 
verkeersongeval moet het MER per deel van de trace's de te verwachten 
gevolgen daarvan op en langs de weg aangeven. Hierbij kan worden gedacht 
aan het vrijkomen van vluchtige en/of vloeibare en wateroplosbare toxi
sche of andere gevaarlijke stoffen. 

In het MER zal tevens de algemene verkeersveiligheid aan de orde moeten 
komen (invloed van traceringen. kruisingen. enzovoort). 
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5.8 Indirecte effecten 

Bij de indirecte effecten dienen de volgende aspecten te worden behan
deld: 
- de effecten van de voorgenomen besternrningsveranderingen en de gewijzig

de bereikbaarheid op het functioneren (inc1usief leefbaarheidl van het 
gebied (in het blJzonder de voorzieningencentra en lokale buurtschap
pen) en het (resterendel agrarische gebied; 

- In hoeverre gaan er bij velWezenlijking van de verschillende altema
tieven landbouwgrond en bedrijfsgebouwen verloren? Wat zijn de gevolgen 
hiervan voor de agrarische structuur van de regio? Is er voorzien in 
verplaatsing' van agrarische ,bedrijven en wat zijn de milieugevolgen van 
deze verplaatsingen. in het blJzonder als het gaat om intensieve land
bouw? 

6 VERGELIJKING VAN DE ALTERNATIEVEN 

Artike141j, lid 1, onder [van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een vergelyking van de ingeoolge onderdeel d beschreven te venvach
ten ontwikkeling van het milieu met de beschreven geoolgen ooor het milieu van de ooorgenomen 
actiuiteit. alsmede met de beschreven geoolgen ooor het milieu van elk der in beschouwing gena
men rutematieven." 

De milieu-effecten van de alternatieven/varianten moeten worden vergele
ken met de bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling 
daarin. Dit kan gebeuren door mid del van een vergelijkend overzicht met 
daarin opgenomen de milieugevolgen (samengevoegd in groepen aspectenl. 
inc1usief een overzicht van de normen en de (interimlgrens-. richt- en 
streefwaarden van het milieubeleid. Indien blJ een of meer alternatieven 
de normen. streefwaarden. etcetera niet gehaald worden dient hierover een 
beschouwing te worden gegeven. 

Met name van belang is aan te geven de mate waarin de doelstellingen ten 
aanzien van leefbaarheid en bereikbaarheid bij elk van de alternatieven 
kunnen worden velWezenlijkt, alsook een beschouwing van de positieve en 
negatieve gevolgen ten aanzien van het milieu van ieder altematief. 
Voorts kan een voorkeursvolgorde van de alternatieven per groep milieu
aspecten worden gepresenteerd (waarbij afweging van ongelijksoortige 
milieu -aspecten dient te worden vermeden). 

Op grand van de Wabm is de initiatiefnemer niet verplicht am in het MER 
financiele aspecten aan de orde te Iaten komen. Desondanks zou een globa
Ie kostenvergellJking van de in beschouwing genomen alternatieven in het 
MER kunnen worden opgenomen. Hiermee kan de realiteltswaarde van de 
alternatieven beter worden beoordeeld. 
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7. LEEMTEN IN KENNIS. EV ALUATIE ACHTERAF 

Artlke141j, lid 1, onder g van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een overzicht van de leemten in de onder den e bedoelde beschrfj
vingen ten gevolge van het ontbreken van de benodfgde gegevens." 

Artlkel 41am van de Wabm: 
"Het bevoegd gezag dat een besluit heeft genomen. bi! de voorbereiding waaroan een milleu
effectrapport is gemaakt, onderzoekt de gevolgen van de betrokken actlvlteU voor het mU!eu, 
wanneer zij wordt ondemomen oj nadat 2!J is ondemomen." 

Ret MER moet een overzicht bevatten van de leemten in de milieu-informa
tie. Ook moet worden vermeld, waarom deze leemten zijn blijven bestaan. 
Redenen hieIVoor kunnen onder andere zijn: 
- onzekerheden en/of onnauwkeurigheden in de voorspellingsmethoden en in 

de gebruikte invoergegevens (bijvoorbeeld van inventarisaties en karte
ringen): 

- andere kwalitatieve en kwantitatieve onzekerheden over milieugevolgen 
op korte en langere termijn: 

- gebrek aan bruikbare voorspellingsmethoden. 
Aangegeven moet worden, welk belang de leemten in kennis hebben voor de i 
besluitvorming. Informatie die essentieel is voor de besluitvorming kan 
niet onder leemten in kennis worden aangegeven, maar dient met prioriteit 
te worden gei'dentificeerd. 

De vastgestelde leemten in kennis en informatie kunnen worden gezien als 
onderwerpen van voortgaande studie. Zij moeten in een later stadium door 
bevoegd gezag worden betrokken bij het opstellen van een evaluatiepro
gramma van de werkelijk optredende gevolgen voor het milieu. Deze nazorg, 
die een onderdeel vormt van m.e.r., kan ook betrekking hebben op de 
effectlviteit van de getroffen voorzleningen en de milieubeschermende 
maatregelen. Elementen voor dit evaluatieprogramma kunnen al in het MER 
worden aangeduid, onder andere in relatie tot geconstateerde leemten in 
kennis. Ook kan het MER al een idee geven, welke maatregelen zouden 
kunnen worden getroffen als bepaalde grenswaarden zouden worden over
schreden. 
In ieder geval dient bij het besluit duidelijk te zijn, hoe het evalua
tie-onderzoek zal verlopen en wanneer het zal plaatsvinden. 

8. VORM EN PRESENTATIE VAN HET MER 

Ret MER moet de probleemstelling, het doel en de gevolgen voor het milieu 
van de voorgenomen activiteit en van de beschouwde altematieven duide
lijk en zo objectief mogelijk behandelen, dit ten behoeve van de besluit
vorming en om de betreffende milieu-aspecten begrijpelijk te maken voor 
aIle betrokkenen. In het MER moet worden ingegaan op de bij de betrok
kenen levende vragen omtrent het voomemen. 
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Als het MER wordt gepresenteerd als onderdeel van de proJectnota, zullen 
de onderdelen, die tot het MER behoren weI afzonderlijk herkenbaar moeten 
zijn. 

Verder gelden voor de presentatie van het MER de volgende aandachtspun
ten: 
o Het is wenseIijk de omvang van de projectnota/MER te beperken en toe te 

spitsen op de informatie die direct relevant is voor het te nemen 
besluit. Achtergrondinformatie en toelichtingen kunnen in bijlagen bij 
de nota worden opgenomen. 

o De keuze-elementen. die bepalend zijn geweest bij de op stelling , moeten 
duidelijk naar voren worden gebracht. Als wordt afgeweken van de richt
lijnen. moet dat worden gemotiveerd. 

o Waar mogelijk zal gebruik moeten worden gemaakt van grafische presenta
tietechnieken (kaarten, (lucht- en/of montage-)foto's, flguren, 
diagrammen). Daarbij moet op legenda en op consistentie in lay-out en 
schaalgrootte worden gelet. 

o Waar kwantitatieve informatie wordt gepresenteerd, verdient het aanbe
veling om - eventueel (ook) grafisch - de spreiding weer te geven; dit 
kan een beter inzicht verschaffen dan wanneer alleen gemiddelden worden 
gepresenteerd. 

o De samenvatting dient goed te zijn afgestemd op de inhoud van het MER 
o Geografische namen en plaatsaanduidingen moeten dUideliJk op een kaart

bijlage van voldoende detail worden aangegeven. 

9. SAMENVATTING VAN HET MER 

Artikel 41j, lid 1, onder h van de Wabm: 
Een MER bevat ten minste: "een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzlcht 
geeft voor de beoordeling van het milieu-elfectrapport en van de daarin beschreuen gevolgen 
voor het milieu van de voorgenomen actWiteit en van de beschreuen altematieuen." 

De samenvatting van het MER dient aan het bevoegd gezag en aan een zo 
breed mogeliJk publiek voldoende inzicht te geven om de in het MER 
beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en 
alternatieven te kunnen beoordelen. 

De samenvatting zal kort en overzichtelijk de kern van de belangrijkste 
onderdelen van het MER moeten weergeven. Centraal onderdeel van de samen
vatting moet ziJn een vergelijkende beoordeling van de milieu-effecten 
van de beschouwde alternatieven (inclusief het nulalternatief) tegen de 
achtergrond van normen en uitgangspunten van het milieubeleid. Voor de 
onderlinge vergelijking van de alternatieven kan gebruik worden gemaakt 
van tabellen, figuren, kaarten en ingreep-effect-matrtces. De informatie 
moet zoveel mogelijk kwantitatief worden gepresenteerd. 
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Verder moeten de volgende elementen in ieder geval duldelijk herkenbaar 
zijn in de samenvatttng: 
- de doelstellingen van het voornemen en de relatleve prtortteltstell1ng 

van deze doelstellingen; 
- de motieven voor de afbakening van de beschouwde alternatieven, waaron

der het zogeheten meest mUieu-vriendelijke altematlef; 
- een belmopte beschrijving van de verschillende altematieven; 
- de leemten :in kennis over de nlilieu-effecten van de verschillende 

altematieven. 
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BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen over 
de inhoud van het milieu-effectrapport 

Rijksweg 73-Zuld Venlo - St. Joost 

(bijIagen 1 tim 5) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 19 oktober 1992, waarln de Commlssie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

Directoraat-GeneraaJ Rijkswaterstaat 

A," 
de Voorzitter van de com-
missie v~~r de milieu
effectrapportage 
de heer H. Cohen 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

ir. M.R.W. Bos 

19 oktober 1992 
COf\t.adpe~oon 

O'IiW/IWU 134590 
Onslcenmerk 

Hcofddlre(\If'VilndeW.ttelSt,lat 

Com.,issle vocr de 

milieu-..Hectrapportage 

in~akomen : 2 2 ~KI. 1~~i! 
nummer : 7,j<,j- o? 
tins.iee : \"{b~- 1 ./ 

kOpie naar : Cb-.. q.. _ ()< "''''_ hi .hl 
070-314.4152 

OOQr'lI;\tIltmrneJ 

2 
ruj lagt(nJ 

t Z 0 a,H. 19lil 
Uwkenmerlc 

Onderwerp 
. adv1esaanvraag richtlijnen m.e.r. rijksweg 

73 - zuid tussen VenIa en St. Joost 

Geachte heer Cohen, 

Overeenkomstig de wet Algemene Bepalingen Milieuhygiene, 
hoofdstuk milieu-effectrapportage (m.e.r.) en de algemene 
maatregel van bestuur inzake de werkingssfeer m.e.r., zal 
milieu-effectrapportage worden toegepast ten behoeve van de 
besluitvorming over rijksweg 73 - zuid, tussen Venlo en St. 
Joost. 
In de fase van de voorbereiding van het milieu-effectrap
port, die zal uitmonden in de richtlijnen, zal de Direc
teur-Generaal van de Rijkswaterstaat namens mij als bevoegd 
gezag optreden. Indien U over het project nadere informatie 
wenst, kunt U zich wenden tot de heer ir. M.R.W. Bos, 
telefonisch bereikbaar onder nummer 070 - 3744152, ter 
Hoofddirectie van de Waterstaat. 

Ik verzoek U binnen de termijn van artikel 41, vierde lid 
van de WABM, UW advies toe te zenden aan voornoemde Direc-
teur-Generaal ;- ~. -
Gelet op de termijn voor de inspraak betekent dit uiterlijk 
18 december 1992. 

Te Uwer informatie voeg ik hierbij twee exemplaren van de 
startnotitie. 
De overige exemplaren zijn U inmiddels ondershands aangebo
den. 

Hoogachtend, 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
Namens d~Minister, 
DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN DE RIJKSWATERSTAAT, 
l.D.-G. ' / / 
//'/~- 7/ 
. I~ -~ 

ir, ~uwenburgh 

Postadres postbu~ 20906 2500 EX Den Haag 

Beloeicadres Komngskdde4 

TeltJoOil 0701745745 

Telefal(07(i 1]'4]]5 



BIJLAGE 2 

Bekendmaking in de Volkskrant d.d. 16 oktober 1992 

Bekendmaking 
Wet algemene bepalingen milieullygiene 

Inspraak Startnotitie 
RiJksweg 73-Zuid 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
maakt het volgende bekend, ten behoeve 
van de besluitvorming over de wenselijkheid 
van de aanleg van de Rijksweg 73 -Zuid tus
sen Venlo en Sint Joost zal een proJectstudie 

worden uitgevoerd. 
Gezien de aard en de omvang van het voor
genomen project dient op grond van de 
Wet algemene bepalingen milieuhygiene 

een milieu-effectrapport te worden opge

steld. 
De startnotitie, die vooralgaat aan het 
eigenlijke milieu-ellectrapport geeft de te 
bestuderen alternatieven aan. 

Terlnzagelegging 
De startnotitie ligt vanal)19 oktober 

1992 tot en rnet 18 november 1992 ter in
zage op de daarvoor gebruikelijke plaatsen 

van: 
- het kantoor van de Rijkswaterstaat direc

lie limburg te: 
1. Maastricht, Fr. de Veyestraat 6; 

2. Nederweert, Rijksweg Zuid 19 
(dienstkring West-Limburg); 

3. Venlo, Spoorstraat 50 
(dienstkrlng Venlo-Wege~); 

- het kantoor van de Rijksverkeersinspeclie 
te Rocrrnond, Mindcrbroedersingel 12; 

- hel provincichuis te Maastricht; 
- de gemeentehuizen van de volgendc 

gemeenten: Venlo, Tegelen, Belfeld, 
Beesel te Reuver, Swalmen, Roermorid, 
Melick-Herkenbosch le Melick, Poster
holt, Maasbracht, Echt, Thorn, Hunsel, 
Heel, Haelen, Heylhuysen, Roggel, Kessel 
en Maasbree; 

- de open bare leeszalen te: Beesel, Mont
fort, st. Odilienberg, Herkenbosch, 
Vlodorp, Peij, Linne. Wessem '(Zwembad 
Wisheim). Baexem, l3uggenum (de Rof
lert), Neer, Baarlo en Blerick; 

- het kantoor van het gewest Midden-Lim
burg tc Roermond. Kappellerlaan 36. 

De startnotitie is in Ie zien tijdens de 
kanloor- dan wei de openingsuren. 

Informatle 
Voor informatie over de inhoud kunt u 

zich wenden tot voornoemde adressen van 
de Rijkswaterstaat Ie Maastricht 
(043-294248) en de Rijksverkeersinspeclie 
(het projectbureau rijksweg 73-Zuid) te 
Roermond (04750-35606). 

Om eenieder inzicht te verschaffen in de 
aanpak en de studie zelf worden er vier 

informatiebijeenkomsten gehoudeQ en wei 

op: 
- dinsdag 27 oktober 1992 te Heel in het 

gemeenschapshuis Don Bosco, Dorpstraat 

51, lelefoon: 04747-1700. 
- woensdag 28 oklober 1992 te Reuver in 

de burgerzaal van het gemeenlehuis 
Beesel, Raadhuisplein 1, telefoon: 

04704-9292. 
- vrijdag 30 oktober 1992 te Roermond in 

het Irefcenlrum de Donderie, Donder

bergweg 47, telefoon: 04750-23403. 
- maandag 2 november 1992 Ie Blerick in 

het wijkcenlrum de Slaay, Wilherenslraal 

68, telcfoon: 077-821004. 

De informatie-avonden beginnen om 20.00 
uur, de zalen zijn vanal 19.30 uur toegan

kelijk. 

Readies 
Degene die van de inspraak gebruik wil 

maken dient de schriflelijke readie uiterlijk 
18 november te richten aan: 

de directeur-generaal 
van de Rijkswalerstaat. 
Postbus 20906, 
2500 EX DEN HAAG 

de minister van Verkeer en Walerstaat, 

de directeur-gcneraal 
van de Rijkswalerslaal. 

ir. G. Blom 

Ministerie van Verkeer en Walerstaat 

Jirectoraat -Gen eraal Rijkswaterstaat 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Rijkswaterstaat directie Limburg 

Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat 

Besluit: trace-vaststelling Rijksweg 73-Zuid (Venlo-Sint Joost) 

Activiteit: de realisermg van een wegverbinding tussen de Rijksweg 67 nabij Venlo en 
de Rijksweg 2 nabij Maasbracht (Sint Joost) 

Stand van zaken: In 1985 is reeds een tracebesluit over de Rijksweg 73-Zuid genomen. 
Per brief van 20 maart 1992 heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat de Tweede Kamer 
meegedeeld dat dit besluit als bevroren moet worden beschouwd en dat voor het project 
een gecombineerde trace/m.e.r.-procedure zal worden doorlopen. Per brief van 2 november 
1992 heeft de Minister het provinciaal bestuur van Limburg bericht dat dit betekent dat 
het tracebesluit van 1985 als ingetrokken moet worden beschouwd. 
De m.e.r.-procedure is van start gegaan met de openbare bekendmaking in een aantal 
dagbladen van 16 oktober 1992; publicatie in de Staatscourant zal in januari 1993 
plaatsvinden. Op 19 oktober (bijlage 1) verzocht de Minister van Verkeer en Waterstaat 
de Commissie adv1es ult te brengen over de richtlijnen voor het door de iniUaUefnemer 
op te stellen milieu-effectrapport (MER). De Commissie bracht op 3 december 1992 een 
bezoek aan de locatie en op 17 december vond een gesprek plaats met bevoegd gezag en 
iniUatiefnemer over het concept-advies. Op 21 december 1992 is het advies ultgebracht. 

Samenstelllng van de werkgroep: 
dr. F.H Everts; 
dr. ir. Ch.F. Hendriks; 
drs. A.L. de Jong; 
ir. J.A. LOrzing; 
dr. ing. A von Meier; 
ir. K. Nije; 
dr. P.F.M. Opdam; 
mr. AAM.F. Staatsen. 

Secretaris van de werkgroep: drs. T. Gorter. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreactles en adviezen 

nr. datum persoon of ins tan tie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

I. 921112 Kamer van Koophandel en Fabrieken Roermond 921120 
voor Midden-Limburg 

2. 921112 Stichting Sportpark en Recreatie- Baarlo 921120 
oord De Berckt 

3. 921109 P. Benders Blerick 921120 

4. 921112 Stichting Middenlimburgse Onder- Roermond 921120 
nemers "A-73 nu of nooit" 

5. 921109 P. Grubben Blerick 921120 

6. 921113 Maatschap P.J.T. en J.T.AM. Baarlo 921120 
Hendriks 

7. 921113 Buurtvereniging De Bong Baarlo 921120 

8. 921113 AT.M. Grubben en E.M.J. Kusters Baarlo 921120 

9. 921012 R.J.F. Janssen Baarlo 921120 

10. 921113 H.M.J.A Timmermans Roermond 921120 

II. 921112 G.H.P. Nellen Baarlo 921120 

12. 921113 Boomkwekerij Rob Coonen Baarlo 921120 

13. 921111 Rijksmuseum van Natuurlijke Leiden 921120 
Historie 

14. 921115 K.L.M. Staaks Baarlo 921120 



nr. datum persoon of lnstantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

15. 921116 Vereniging voor Zoogdierkunde Utrecht 921120 
en Zoogdierbeschenning 

16. 921112 Milieu - en heemkundevereniging Swalmen 921120 
Swalmen 

17. 921114 H. Peeters Belfeld 921120 

18. 921114 Stichting omgeving Heel schoon Heel 921120 

19. 921115 Mr. R.M.L.M. Magnee Horn 921120 

~O. 921116 Milieugroep Roermond Roermond 921120 

~1. 921113 Nunhems Zaden BV Haelen 921120 

~2. 921116 N eer Haelen Horn Neer 921120 

23. 921116 W. Coonen Baarlo 921120 

24. 921116 lng. W.J.G. Claessen Baarlo 921120 

25. 921114 J.P.AM. Janssen Baarlo 921120 

26. 921114 J.P.H.M. Jacobs Baarlo 921120 

~7. 921115 E.O.H.M. van Basten Batenburg Beegden 921120 

~8. 921115 M.J. Lenders Baarlo 921120 

~9. 921116 A Bouten Baarlo 921120 

~O. 921115 P.AJ. Cootjans Baarlo 921120 

~1. 921116 H.C.P. Gielen Baarlo 921120 

t32. 921115 H.C. Willems Baarlo 921120 

t33. 921113 KBO Limburg Baarlo 921120 

~4. 921116 AM.J. Gerits-Kuipers VenIo 921120 

BijIage 4, bIz. ii 



nr. datwn persoon of ins tan tie plaats datwn van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

p5. 921116 Gemeente Posterholt Posterholt 921120 

p6. 921116 Van Boven & Van der Bruggen Roermond 921120 
Advocaten 

p7. 921112 Sleydal B.V. Weert 921120 

p8. 921117 J.W.P.G. Zeetsen Baarlo 921120 

p9. 921113 bewoners van Napoleonsbaan Zutd Baarlo 921120 

fio. 921114 P.G.H.M. Jacobs en P.G.M. Jacobs- Baarlo 921120 
Van de Pas 

ft.1. 921109 P. Grubben Baarlo 921120 

fi2. 921109 G. Joosten Blerick 921120 

fi3. 921113 W. Suilen Swalmen 921120 

fi4. 921116 J. Stappers Baarlo 921120 

~5. 921115 Stichting Dorpsraad Neer Neer 921120 

46. 921115 H. Terstappen Kessel 921120 

fi7. 921114 P.H.M.A. Thyssen Beesel 921120 

~8. 921113 J. Verhaag Belfeld 921120 

fi9. 921115 Fam. Bruijnen Baarlo 921120 

150. 921114 A. Ewals Tegelen 921120 

151. 921114 Fam. Postma Baarlo 921120 

152. 921112 T.F.M. Hilberts Baarlo 921120 

~3. 921114 G. van Leipsig Tegelen 921120 

p4. 921115 F. Lenssen, C. Brueren Blerick 921120 

Bijlage 4, bIz. iii 



nr. datum persoon of lnstantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

55. 921116 Vereniging Belangen Bewoners Tegelen 921120 
Venloseweg 55 

56. 921116 de bewoners van Hert. Braamhorst. Baado 921120 
Schafelt en Hei 

~7. 921116 J. Kluthausen Baado 921120 

~8. 921114 J. Verheyen Neer 921120 

159. 921113 Gemeente Tegelen Tegelen 921120 

pO. 921109 P. Peeters Blerick 921120 

~l. 921109 A L.J. Peeters Blerick 921120 

62. 921109 Maatschap M en L en Enckevort- Blerick- 921120 
Kessels Venlo 

63. 921112 H.G.J.A Kursten en M.E. v.d. Venlo 921120 
Haghen 

64. 921113 Fam. H. Bloom Baado 921120 

65. 921109 Kreis Viersen Viersen 921120 

~6. 921116 Gemeentebelangen: J.M.G. Roumen Haelen 921120 

~7. 921117 Gemeente Heythuysen Heythuysen 921120 

68. 921114 T.T.H. Sillen Swalmen 921120 

69. 921116 AJ.W. Schoofs Baado 921120 

70. 921116 M.P. Beurskens Baado 921120 

7l. 921115 H.J.M. Nellen en P.J.M. Nellen Baado 921120 

72. 921116 Fam. W. Jacobs-Fakkeldij Kessel 921120 

Bylage 4. bIz. iv 



nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

~3. 921116 J.M.L.N. Geurts Buggenum 921120 

~4. 921116 H.W.F. Wolters Swalmen 921120 

~5. 921114 Buurtvereniglng "Soeterbeek" Baarlo 921120 

~6. 921116 Vereniglng Das & Boom Beek-Ubbergen 921120 

~7. 921115 G.P.J. Kempen Baarlo 921120 

78. 921116 Werkgroep 2000 VenIo-Boekend 921120 

~9. 921117 J.B.P. Moors Kessel 921120 

~O. 921117 D. NlJskens Deventer 921120 

~l. 921116 H.J.G.M. van Soest Baarlo 921120 

~2. 921116 G.E.M. Geurts Baarlo 921120 

~3. 921117 ZuiveIingschap Limburg Roermond 921120 

~4. 921117 Landbouwschap, gewestellJke raad Roermond 921120 
voor Limburg 

~5. 921113 Stichting Comite Midden Limburg/ Roermond 921120 
Hart van Limburg 

~6. 921116 BouwbedrlJf Zeetsen Baarlo B.V. Baarlo 921120 

~7. 921116 Fam. Zeetsen Hermans Baarlo 921120 

~8. 921116 P.A. Hilkens Baarlo 921120 

~9. 921116 H. Hilkens Baarlo 921120 

~O. 921117 H. Welles VenIo 921120 

~l. 921114 J. Lenders Hout-Blerick 921120 

~2. - P. Schipper BleIick 921120 

Bijlage 4, bIz. v 



nr. datum persoon of lnstantle plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

~3. 921116 Gemeente Haelen Haelen 921120 

~4. 921117 Stichting Jong Nederland Baarlo Baarlo 921120 

~5. 921114 Voetbalvereniging Baarlo Baarlo 921120 

~6. 921116 Landelijke Rijvereniging en Baarlo 921120 
Ponyclub Tom Mix 

~7. 921117 P. Smeets Neer 921120 

~8. 921109 M.J. Pas Baarlo 921120 

~9. 921109 Belfeldse Demokraten Belfeld 921120 

100. 921110 Heemkunde Vereniging maas en Swal nReuver 921120 
dal 

101. 921112 F.C.W. Dietvorst Roermond 921120 

102. 921109 Gebr. Berden Maasbree 921120 

103. 921109 M. Joosten Blerick 921120 

104. 921113 A. Janssen Belfeld 921120 

105. 921112 A. van Lier-Joosten Baarlo 921120 

106. 921115 J.M.J.M. Smedts Baarlo 921120 

107. 921112 G. Spitz Belfeld 921120 

108. 921115 Fam. Hendriks-Kempen Hout-Blerick 921120 

109. 921116 Fam. J.W.J.M. Bruijnen Kessel-Etk 921120 

110. 921116 Fam. W. Hilkens Baarlo 921120 

111. 921116 Fam. Zwinkels Baarlo 921120 

Bijlage 4, bIz. vi 



nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

112. 921117 Natuurhistorisch Genootschap in Stein 921120 
Limburg 

113. 921118 Gemeente Maasbree Maasbree 921120 

114. 921118 Gemeente Heel Heel 921120 

115. 921116 Gewest Midden-Limburg Roermond 921120 

116. 921117 L.W.J.G. Janssen Tegelen 921120 

117. 921118 Stlchting Natuur en MilIeu, Bemelen 921120 
Vereniging MtlieudefensIe, 
Stlchting Nationaal Landschap 
Midden-Limburg, Stlchting Milieu-
federatie Limburg 

118. 921117 Gemeente Roermond Roermond 921120 

119. 921116 van R.J.F. Janssen Baarlo 921120 

120. 921117 Blerickse Belangenverentging VenIo 921120 
A73/A74 

12l. 921116 M.G. Everts Kessel 921120 

122. 921116 F. Bongers Kessel 921120 

123. 921117 Fam. Grinwis Kessel 921120 

124. 921114 AJ.G. van Soest Baarlo 921120 

125. 921117 Fam. Peeters Baarlo 921120 

126. 921107 J.B. Hermans Baarlo 921120 

127. 921118 G.J.M. Venner Neer 921120 

128. 921118 EVO Ondernemers organisatie voor Bergen op Zoorr 921120 
logistlek & transport 

Bijlage 4, bIz. vii 



nr. datum persoon of lnstantie plaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

129. 921117 W. van Gemen, G.Th. Bruijnen en Baarlo 921120 
G.M.E.A. van Gemen-Bruijnen 

130. 921116 Helena Hoeve Kessel 921120 

131. 921118 G. Zeelen Baarlo 921124 

132. 921104 Vleerrnuiswerkgroep N ederlandl Wageningen 921124 
svo 

133. 921111 CGF Baarlo b.a. Baarlo 921124 

134. 921102 L.H.L. Geurts Blerick 921124 

135. 921109 Studiegroep Leudal e.o. Haelen 921124 

136. 921029 drs. W.A.J. Cartigny Utrecht 921124 

137. 921030 ing. L.D. Castenmiller Roerrnond 921124 

138. 921025 ing. L.D. Castenmiller Roerrnond 921124 

139. 921028 De Vlinderstichting Wageningen 921124 

140. 921117 Nederlandse Mycologische Beilen 921124 
Vereniging 

141. 921119 Samenwerkende Organisaties Vogel- Beek-Ubbergen 921124 
onderzoek Nederland 

142. 921109 M. Smeets Blerick 921125 

143. 921124 Heines, vruchtbomen; M. Kleinen Baarlo 921125 

144. 921117 mr. H. Krooi Horn 921208 

145. 921115 V.O.F. Hendriks-Smits Kessel 921208 

146. 921112 J .H.A. Loyen kessel 921208 

BiJlage 4, bIz. viii 



nr. datum persoon of lnstantle piaats datum van 
ontvangst 
Cleo m.e.r. 

147. 921215 Rijksdlenst voor het Oudheidkundig Amersfoort 921215 
Bodemonder~ek 

148. 921207 Dlrecteur Landbouw. Natuur en Open Roermond 921217 
luchtrecreatie in Limburg 
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1. 

BIJLAGE 5 

Uitvoeringsvarianten 

Deelactlviteiten wegtnfrastructuur en verkeersmaatregelen 

In het algemeen kunnen bij aanleg en verbetertng van wegtnfrastructuur 
de volgende deelactiviteiten worden onderscheiden: 

AanJeg 
- amoveren van reeds aangelegde weggedeelten of kunstwerken: 
- verwijdering van begroe11ng; 
- afvoer van grond ter plaatse van de aan te leggen weggedeelten en 

eventueel opslag van de verwtjderde grond; 
- ontwatertng en behandeling tljdens de aanleg van het af te voeren 

hemelwater; 
- vergravtng, eventueel zandwtnning (ook elders) en mogelijk de opslag 

van ophoogzand of van alternatleve matertalen, transport van mate
rtaal naar de plaats van gebruik en verwerken van dit matertaal. In
dien gebruik van alternatieve ophoogmatertalen wordt overwogen, 
dient te worden aangegeven om welke materialen het gaat, en moet bij 
de beschrtjvtng van milieu-effecten aandacht worden besteed aan de 
gevolgen van gebruik van deze materialen. Er dient een balans te 
worden gepresenteerd van de gebruikte matertalen (inclusief zand): 

- aanbrengen van het wegdek: hierbij worden de te gebruiken materialen 
en hun etgenschappen (o.a. verkeersveiltgheid, levensduur, geluid
produktie) beschreven: 

- bouw van kunstwerken (tunnels, viaducten) en aansluitpunten: 
- aanleg van parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen; 
- voorzientngen voor het langzame verkeer en voor het openbaar vervoer 

(busstroken, bushaltes, etc.); 
- aanleg van benzinestatlons; 
- aanleg of herzientng van verkeerstechnische voorzieningen, zoals 

verkeersgeleidtng, verlichtlng en geluidafschermende voorzieningen. 

Voor de aanleg moet worden bezien hoe bij de verdeling van 
werkzaamheden over de setzoenen rekening kan worden gehouden met de 
verstoringsgevoeligheid van de ecosystemen. Een voorbeeld is om 
noodzakelijke tijdelijke peilverlagingen zo veel mogelijk te laten 
plaatsvtnden in de nazomer of de winter, omdat dan de effecten op de 
vegetatte gertnger zijn dan in het vooIjaar of in de zomer. Ook met 
broed- en paartijd van verschillende diersoorten kan rekening worden 
gehouden. 
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2 . 

3. 

Gebruik en beheer 
Het gaat hierby om de uUgangspunten (geen uitgebreide beschrijvin
gen) ten aanzien van: 
- gebruik en beheer van bermen: 
- onderhoud van de wegen: 
- ontwatering en behandeling van het af te voeren hemelwater. 

Mobil1teitsgeleidende maatregelen 

Het MER zal moeten aangeven. in welke mate mobiliteitsgeleidende maat
regelen kunnen bijdragen aan het oplossen van de geconstateerde mi
lieuproblemen of verkeerskundige knelpunten. bijvoorbeeld: 

bevordering van het gebruik van openbaar vervoer en flets voor 
zowel het externe als interne verkeer. door het zo sterk moge
lijk reduceren van de reistijdverhouding tussen openbaar ver
voer/auto en flets/auto: 
beperking van maximaal toegelaten snelheden of. in algemener 
zin. indien dat duidelijke milieuvoordelen biedt, het afwijken 
van (ontwerp-)criteria zoals de Richtlijnen voor het ontwerpen 
van autosnelwegen (ROA): 
aanpassingen in het ruimteIyk beleid: 
verkeersbeheersingssystemen. verkeerssignaleringssystemen. net
werkregulering. parkeerbeleid en/ of heroverweging van functies 
van enkele wegen (bijvoorbeeld van de N 271 en de N 273): 
het opzetten van een Vervoerscoordinatlepunt voor het personen
vervoer en het goederenvervoer van en naar de bedrijventerrei
nen. in samenwerking met de daar gevestigde bedrijven en scho
len. met als taak het gebruik van flets. openbaar vervoer. rail
transport en carpools te vergroten en zo nodig het organiseren 
van groepsvervoer. 

Leefbaarheidsbevorderende maatregelen 

Voor leefbaarheidsbevorderende maatregelen kan worden gedacht aan: 
geluidemissiebeperkende maatregelen. zoals een geluidarm wegdek: 
geluldafschermende maatregelen. zoals viaducten. ingravingen. 
schermen en wallen. waarblj op een zo goed mogelijke landschap
pelijke inpassing moet worden gelet: 
geluidisolatle van woningen en andere gebouwen: 
maatregelen ter behandeling van (door wegverkeer verontreinigde) 
neerslag. bijvoorbeeld filtering. voorkoming van infiltratie. en 
afvoer via een waterdichte voorziening naar (een) waterzuive
ringsinstallatie(s) : 
maatregelen om de bestaande ruimtelijke samenhang (inclusief de 
bestaande natuurwaarden) te behouden en waar mogelijk te ver
sterken. Hlerbij moet bijvOorbeeld worden gedacht aan het aan
brengen van onderdoorgangen (inclusief vtaducten) of juist over
bruggmgen om ecologische barrieres te overwinnen. De weg voIgt 
het Maasdal in de lengterichting: dit betekent dat de natuurlij-
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ke gradi~nten van het rtvterdalsysteem (loodrecht op de lengte
rtchtlng: hoog-laag, droog-nat,etc.) onder druk (komen tel 
staan. Ook de landschappelijke inpassing (waarondet aanplant van 
groenstroken en bomen) valt onder dit punt. Daarnaast moet reke
ning worden gehouden met planontwtkkeling in het kader van de 
ultvoertng van het NBP aangaande de 1nrtchttng van ecologische 
verbindingszones btnnen het onderzoeksgebled.zoals bjjvoorbeeld 
tussen het Leudal, het Maasdal en het Swalmdal; 
peilbeheer van grond- en/of oppervlaktewater. ter bevordertng 
van cen optimale ontwikkeling van grondwaterafhankeljjke ecosys
temen. 
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