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Geacht college, 

Met bovengenoemde brief stelde u, als coordinerend bevoegd gezag, de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het 
aanvullend milieueffectrapport (MER) ten behoeve van de besluitvorming over Rijksweg 73-
Zuid, wegvak H. Hierbij bied ik u het advies van de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit
vorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in 
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd. 

Hoogachtend, 

/.4-~-
drs. L. van Rijn-Vellekoop. 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 

In afschrift aan: Gemeenten Roermond, Maasbracht en Echt 

Postadres Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

telefoon (030) 234 76 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 



Toets ingsadvies over het aanvullend mllieu effectrapport 

Rijksweg 73-Zuid, wegvak H 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het aanvullend 

milieueffectrapport over Rijksweg 73-Zu ld. wegvak H. 

uitgebracht aan het college van Burgcmecster en Wethouders van Aml Montroort 

(co6rdlnerend bevoegd gezag) door de Commissle voor de mllicueffeclrapportage: 

namens deze 

de secretarls 
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1. INLEIDING 

In december 1993 is een milieueffectrapport (MER) opgesteld voor de aanleg 
van rijksweg 73-Zuid tussen Venlo en St. Joost. Op basis hiervan heeft de mi
nister van Verkeer en Waterstaat in maart 1995 een trace voor de nieuwe 
rijksweg vastgesteld langs de oostoever van de Maas. In haar besluit is tevens 
aangegeven dat het trace op een aantal punten zou worden geoptimaliseerd. 
Om dat de effecten van deze optimalisatie niet in het MER van 1993 beschre
ven waren. is een nieuwe milieueffectrapportage- (m.e.r.)-procedure doorlo
pen. Daarbij is een uitwerkings-MER opgesteld op basis waarvan de minister 
in december 1995 een aanvullend tracebesluit he eft opgenomen. In de alge
mene planfase 1 he eft Rijkswaterstaat. directie Limburg een aanvullende opti
malisatie uitgewerkt voor het wegvak H. globaal gelegen tussen het Roerdal en 
de aansluiting op de A2. van de Rijksweg 73-Zuid. Die zich richt op de vol
gende punten: 
• de ligging van de Stationsstraat. die de nieuwe rijksweg en de spoorlijn 

kruist; 
• de ligging van de Bergerweg. die de nieuwe rijksweg en de spoorlijn kruist; 
• de ligging van de rijksweg ter hoogte van het landgoed Rozendaal; 
• de locatie van de aansluiting Linne; 
• de kosten voor de realisatie van de rijksweg. 
De optimalisaties volgen niet geheel uit het uitwerkings-MER van 1995. 
Daarom is voor wegvak H besloten om een derde MER op te stellen. Dit laat
ste MER moet inzicht verschaffen in de milieueffecten van een aantal varian
ten voor wegvak H. ten behoeve van de besluitvorming in het kader van de be
stemmingsplannen van de gemeenten. 

Bij brief van 16 juli 20012 he eft de gemeente Ambt Monfort (mede namens de 
gemeenten Roermond. Maasbracht en Echt) de Commissie voor de m.e.r. in 
de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde MER. Het 
MER is op 3 september 2001 ter inzage gelegd3 . 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.4 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd 

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen5• 

die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Com
missie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel: 

I De tracebesluiten van 3 maart 1995 en 22 december 1995 zijn tracebesluiten "oude stijl" en vallen onder 
het overgangsrecht van de Tracewet (1994) . Dit betekent dat het om een globale tracevaststelling gaat die 
nader moet worden uitgewerkt en gedetailleerd in een algemeen plan. Dit algemene plan moet vervolgens 
worden ingepast in de verschillende gemeentelijke bestemmingsplannen. 

2 Zie bijlage 1. 

3 Zie bijlage 2. 

4 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 

5 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
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2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

OORDEEL OVER HET MER EN AANBEVELINGEN VOOR DE VER
DERE BESLUITVORMING 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiiHe informatie in het MER aan
wezig is. Ret MER he eft een goede kwaliteit en opbouw en het MER bezit 
fraaie en overzichtelijke bijlagen. Ret gepresenteerde kaartmateriaal geeft een 
goed inzicht in waar de natuurwaarden zijn gelegen en hoe de weg daar door
heen snijdt. De Commissie heeft waardering voor de aanzet tot een evaluatie
programma. 

Toelichting op het oordeel 

Ecologie en mitigerende maatregelen 

De ecologische aspecten komen in het MER goed aan de orde, veel relevante 
thema's. Effectbeschrijving en -beoordeling kenmerken zich door volledigheid, 
goede systematiek, goede onderbouwing en formalisering. De effectvergelijking 
is inzichtelijk. Door zowel een kwantitatief en kwalitatief gerichte benadering 
naast elkaar te zetten, zonder gebruik te maken van samenvattingen per the
rna, worden de voor- en nadelen van alternatieven zeer inzichtelijk gepresen
teerd. 
Over de mitigerende maatregelen is goede informatie verschaft. Bij alle alter
natieven zullen veel ecoduikers worden geplaatst om de barrierewerking van 
de weg te minimaliseren. Daarbij is studie verricht naar de ligging van de be
langrijkste migratieroutes zodat de keuze van de situering van de geplande 
verbindingen goed is onderbouwd. 

Lage ligging zuidelijk deel traject 

In de startnotitie was destijds alleen sprake van varianten met een volledige 
verhoogde ligging van het zUidelijk trace ten westen van de spoorlijn. Dat le
verde een aanzienlijke aantasting van landschappelijke waarden op. Onder 
invloed van o.a. de inspraak zijn meerdere lage varianten ontwikkeld die de 
landschappelijke structuur ter plaatse zo min mogelijk aantasten. De Com
missie spreekt haar waardering uit dat in het aanvullend MER, dat op initia
tief van initiatiefnemer en bevoegd gezag tot stand is gekomen, alternatieven 
met lage ligging in het zUidelijk traject een belangrijk onderdeel vormen. 

Onderzoeksgebied 

Variant A scoort het meest gunstig als het gaat om akoestisch ruimtebeslag. 
Dit wordt gemotiveerd met het gegeven dat variant A eerder op de A2 aansluit. 
Ook uit figuur 5.2 blijkt dat de contouren bij variant A minder ver in zUidelij
ke richting uitstrekken. De "bronnen" maken echter, in tegenstelling tot wat 
de contouren suggereren, ook nog geluid als ze op de A2 rijden. Ret is derhal
ve niet terecht dat variant A het gunstigst scoort op akoestisch ruimtebeslag. 
Deze onjuistheid had kunnen worden voorkomen door voor alle varianten het
zelfde onderzoeksgebied aan te houden. 

-3-



2 .3 .3 Archeologie 

De RiJksdlcnst voor het Oudheidkundig Bodcmondcl".loek (ROB) geeft in haar 
Inspraakrcactle !laan dat In het aanvu llend MER Is uitgegaan van de archcolo
glsehe waarden zoals destlJds bekclld waren ten tljde van de proJectnota/MER 
uft 1993. Inmlddels zijn er mecrdere gegevens bekend over desbetrerrend ge
bled. 

• De Commissie adviseert bij de besluitvorming de meesl actuele gegevens Ie ge
bruiken zoals door hel ROB vermeld. 

11 Zle bljlage 4 . insprnakreaclie nr. I. 
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BIJLAGEN 

Bij het toetsingsadvies over de aanvulling op het 
MER A73-Zuid. wegvak H 

(bijlagen 1 tim 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 16 juli 2001 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

De Commissie voor de milieu-effectrapportage 
Voorzitter de heer ir. N.G. Ketting 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

SLOdilienberg, 16 juli 2001 
Inlichtingen bij: mw. A. Hendrick (tel. 0475-538842) 
Bijlage(n}: 16 
Onderwerp: aanvuliend MER RW73-Zuid, wegvak H 

Geachte heer Ketting, 

Hierbij bieden wij u, mede namens de gemeenten Roermond, Maasbracht en Echt ter 
toetsing aan, het aanvuliend MER voor wegvak H van de Rijksweg 73-Zuid. Dit 
aanvuliend MER is op 21,27 en 28 juni 2001 door de gemeenteraden aanvaard. Een 
copie van de raadsbesluiten is bijgevoegd. 

in het aanvuliend MER zijn de opmerkingen uit de voortoets op het MER verwerkl. De 
wijze waarop met de diverse opmerkingen is omgegaan, is apart in een bijgevoegde 
memo opgenomen. 

Het aanvuliend MER zal samen met het voorontwerp bestemmingsplan in Maasbracht en 
Echt met ingang van 3 september tot en met 1 oktober en in Roermond en Ambt Montfort 
met ingang van 10 september tot en met 8 oktober ter inzage worden gelegd en worden 
verzonden naar de Provincie Limburg ter behandeling in de PCGP (Provincia Ie 
Commissie Gemeentelijke Plannen). 

Wij verzoeken u uw ad vies aan de betreffende gemeenteraden kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouder(y"an Am - Montfort, 
De secretaris, De burge '. 'ester, 

'~f;7 

~~.:.-L-& ~r--
mr. H.W. Schmidt drs. A.C. Barske 

l~ 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de terinzagelegging van het aanvullend MER 
in 'Ambtsberichten' d.d. 4 september 2001 

M 

Ambt ~ Montfort 

TERINZAGE: 
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 'RIJKlpWEG 73-ZUID, 
WEGVAKH' i 
AANVULLEND MER 'RIJKS'WEG 73-ZUID, WE(3VAK H' 

Voorontwelll bestemmlngsplan tar Inzage 
Met Ingang van maandag 10 september 2oo11igt gedurende 4 weken he! voorontwarp 
bestemmlnl"splen 'RJjksweg 73-Zuld, wegvai< H' tar Inzaga In het gemeentahuis. 

=k H van Rijksweg 73-Zuid loopt van de 2.uldzijde van hat Roerdpllot aan de 
aansluiting op de A2 bij Eellt. Het voorontwerp bestemmlngsplan dal nu tar Inzage ligt. 
batreft enkel hat gedeelle van wegvak H In d.e gemeenten Roennond I,ln Ambt Montfort. 
Oit deel van RlJksweg 73-Zuid strelct 2.lch ult tussen de zuldkant van ~t Roordal en 
landgoed Rorendaal Ie Montron. 

Infonpayeavond 
De Inhoud van de plannen komt uitgebreld aan bod tijdens een informatieavond van 
Rljlalwelersblat op dlnsdag 18 september 2001. Vanef 19.00 uur bent u welkom in 
De Sptl, Suikerdoosslngel19 In Maasbracht. 

Indjeaen zlenswllzen en InspraektlYQod 
Ing82.etenen van da gemeenle en natuurlUI<e personen of rechtspersonen die In de 
gemeente een belang hebben kunnen gedurende de bovenvermelde termUn van 
4 weken hu.n ~enswijze over het voorontwerp bestemmlngsplan schriftetijk kenbaar 
maken bl) het College van Burgemeester en wethouders,Poslbus 6099, 60n ZH 
Ie Sl Odilienberg. 

Daarnaast bestaat de galeganheld om uw ziensw1]ze mond.ellng naar V9f'&n te 
brangen. Moeht u det wenselijk schlen, dan kunt u daarvoor een tele(o~ISche afspraak 
ma.ken met een van d.e medewerkers van de ardeling VROM (tel. 0475;538842). 
U kunt 1M zienswij2.e ook bekend maken UJdens de lnspraakavond die 4a gemeente OP 
donderdag 27 september 2001 organiseart. TUdens de2.e bljeenkomsl !{riJgt LI ook een 
loellchtlng op de ultgangspunten van hel VOQrontwerp bestemmlngsplan. U ben I vaner 
19.00 uur welkom In het gemeentehuls. Hat programma start om 19.:10 uur. 

Aanvullend MER tar Inzage i 
Met Ingang van 10 september 2001 ligt gedurende 4 weken eveneens het aanvullend 
MER (Milieu Effect Rapport) dat betrekldng heeft op wegvak H ter inZ<lge in het 
gemeentehl\fs. Inzien ken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en op afspraak op 
dinsdaaavond van 17.00 lot 20.00 uur, 

1.o!l2ll2 
Na aen earste proJeclnotalMER ua 19931& enl<ele faren Aefeden al een uitwerl<lngs·MER 
voor het gedeelle van de Rijksweg 73-Zuld lusssn Roermond · SI. Joqs( vastgesteld. 
Basloten Is om voor het gehele wegvak H de mllleu-errecten van de ol)twerpaanpassingen 
nogmaals In baeld Ie brengen. Hiartoe Is het aanvullend MER opgesteld. 
Het sanllUllend MER verschaft InzJcht in de mllleu-effecten van een aantal varianten voor 
RJjksWeg 73-Zuid, wegvak H, ten behoave van de besluitvormlng In het keder van hel 
bestemmingsplan. 

Indlenen opmeri<ingen 
Eenleder ken gedurende de bovengenoemde tennl!n van 4 weken opmerkingen indlanen 
ten aall2.len van het aanvullend MER. Daze opmerkingen dienen schriftelijk kenbaar 
gemaekt Ie worden bl) de gemeentersad van Ambt Montfort, Postbus ~099 60n ZH 
Ie SI. OdlUenberg. Oegene die opmeri<ingen Indlent, !<an verz:oeken :dIn pe,!soonll)ke 
gegevens nlet bekend te maken. 

Tl]dens de earder genoomde Inspraakavond met belrekklng lot het voorontwerp 
beslemmlngsplan voor wegvak H die op donderdag 27 september 2001 plaalsvindt, 
bestaat ook de mogelJjkheld opmerklngen over het aanllUlland MER Ie malmn. 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Directoraat Generaal Rijkswaterstaat, directie Limburg 

Bevoegde instanties: Burgemeester en Wethouders van gemeente Ambt 
Montfort, Roermond, Maasbracht en Echt 

Besluit: vasts telling bestemmingsplannen 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: vrijwillig m.e.r. 

Activiteit: Een aantal optimalisaties voor wegvak H, globaal gelegen tussen 
het Roerdal en de aansluiting op de A2, van de Rijksweg 73-Zuid. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 16oktober 1992 
richtlijnenadvies uitgebracht: 21 december 1992 
richtlijnen vastgesteld: 27 februari 1993 
kennisgeving MER: 5 januari 1994 
toetsingsadvies uitgebracht: 29 maart 1994 
kennisgeving aanvullend MER wegvak G: 4 juli 2000 
toetsingsadvies aanvullend MER wegvak G uitgebracht: 28 november 2000 
kennisgeving aanvullend MER wegvak H: 3 september 2001 
toetsingsadvies over aanvullend MER wegvak H: 5 november 2001 

Bijzonderheden: 
De essentie1e informatie is in het MER aanwezig. Het MER heeft een goede 
kwaliteit. De Commissie geeft nog aanbevelingen ten aanzien van de effecten 
tijdens aanlegfase, inzicht in noodzakelijkheid geluidsschermen en archeolo
gie. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir.G. Arends (toetsing aanvulling MER, aanvullend MER, wegvak H) 
ing. J. Derksen (toetsing aanvulling MER, aanvullend MER, wegvak H) 
ir. M.M.D. van Dis (voorzitter, toetsing aanvullend MER, wegvak G) 
dr. F.H. Everts 
dr.ir.Ch.F. Hendriks (richtlijnen en toetsing MER) 
drs. AL. de Jong 
ir. J.A Uirzing (richtlijnen en toetsing MER) 
dr.ing. A von Meier (richtlijnen en toetsing MER) 
ir. K. Nije 
dr. P.F.M. Opdam (richtlijnen en toetsing MER) 
ir. B.P. Smolders (toetsing aanvullend MER wegvak G en H) 
mr. AAM.F. Staats en (voorzitter, richtlijnen en toetsing MER) 
drs. L. Van Rijn-Vellekoop (voorzitter toetsing aanvullend MER, wegvak H) 

Secretaris van de werkgroep: 
drs. T. Gorter (richtlijnen en toetsing), drs. P.A Kee (toetsing aanvullend MER, 
wegvak G), dr. N.W.M. van Buren (toetsing aanvullend MER, wegvak H). 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen oveJ:" de AanvuUing op het MER 

DI". datum persoon of lnstantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 20010926 Rijksdien t voor het Oudheidkundig Amersfoort 20011011 
Bodemonderzoek (ROB) 

2. 20010607 Mr. C.M.M. Vleugels Montfort 2001101 ] 

3. 20011003 Mr. C.M.M. Vleuge1s, E. Kremer Montfort 20011012 

4. 20011007 Jacob Montfort 20011012 

5. 200 10927 H.J .H. Teuwen St. Odilienberg 20011012 

6. Concept verslag inspraakavond Ge- Ambt Montfort 20011029 
20011 008 meente Roermond en Gemeente 

Ambt Montfort zonder bijlagen 

7 . 20011002 Cone pt verslag in praakavond Ge- Echt 20011029 
meente Echt zonder bijlagen 

8. 20011002 Cone pt verslag inspraakavond Ge- Maasbraeht 20011029 
meente Maasbraeht zander bijlagen 


