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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Kijk bij project Oostverbinding ook naar effect op 
andere wegen in Venray 
 
Het milieueffectrapport voor de Oostverbinding in Venray kijkt vooral naar loca-

ties waar het verkeer toeneemt. Dat het project tot minder verkeer leidt op andere 

wegen, krijgt weinig aandacht. Voor omwonenden en voor inzicht in de stikstof-

effecten is het relevant om hier wel informatie over te hebben. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. 

De gemeente Venray had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 

beoordelen. 

 

De gemeente Venray wil de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de verkeersdoor-

stroming rondom de N270 en aansluitende wegen vergroten. Het opwaarderen van de 

bestaande Stationsweg en een nieuwe verbindingsweg langs de A73 moeten daaraan 

bijdragen. Hiervoor is een bestemmingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad besluit 

over dit plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport laat zien dat er straks meer auto’s van de nieuwe route gebruik gaan maken. 

Dit voorkomt sluipverkeer en overlast op andere wegen in Venray en Oostrum. De om-

vang van deze knelpunten wordt niet direct duidelijk uit het milieueffectrapport, dit is 

alleen af te leiden uit de achtergronddocumenten. Hierdoor is moeilijk terug te vinden 

of het plan de problemen oplost en wat het betekent voor omwonenden. Ook voor be-

woners van andere straten is niet duidelijk in hoeverre de verkeersdrukte verandert. De 

verwachting is dat minder verkeer in de wijken Brukske en Antoniusveld en in Oostrum 

tot minder hinder leidt. Geef daarom meer inzicht in de huidige en toekomstige ver-

keerssituatie, ook in aantallen, zegt de Commissie.  

 

Het verkeer op de Maasheseweg, bij Natura 2000-gebied Boschhuizerbergen, zal afne-

men door het plan. Of deze afname is meegenomen in de stikstofberekeningen is niet 

duidelijk. Kijk daarom in een voldoende groot gebied naar veranderingen in de verkeers-

intensiteit en neem dit mee in de berekening, adviseert de Commissie.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeente Venray - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3489
http://www.commissiemer.nl/

