
Milsbeek, 25 mei 2013

Zand en grind en natuurontwikkeling. 

Rondweg bijdrage gemeente in de aanleg € 1.8 miljoen.

Beste bewoners.

Dinsdag  28 mei worden deze zaken  besproken in de commissie ruimte en economie.

Aanvang 20.00  Plaats: Raadszaal Stadhuis Gennep

 

Wij nodigen U uit om bij deze commissie vergadering aanwezig te zijn Wilt U inspreken meldt U dit 

dan uiterlijk maandagavond  bij de griffier. Dit kan met een e mail  pp.moors@gennep.nl

Volg de onderstaande link voor alle informate:

Gemeente Gennep - Gemeente - Plannen en projecten - Koningsven - De Diepen  (www.gennep.nl)

MER initiatiefplan
Koningsven - De Diepen

Commissie voor de m.e.r. (Milieueffectrapportage)
De Commissie voor de m.e.r. is een onafhankelijk orgaan van deskundigen dat 
(via het geven van adviezen aan het bevoegd gezag) adviseert over de inhoud 
van de milieueffectrapporten en de kwaliteit van een MER. De Commissie 
bemoeit zich niet met de besluitvorming of met politieke afwegingen over de 
m.e.r.-plichtige activiteit zelf en maakt geen keuze tussen alternatieven die in 
een MER beschreven worden. Dit is de taak van het bevoegd gezag.

Enkele citaten uit het MER Eindrapport 14-02-2013

Bestaande infrastructuur Leembaan, Ringbaan, Zwarteweg

Deze variant 17 betreft de bestaande route vanaf de N271: Zwarteweg, Ring-
baan en Leembaan. Deze route is enige jaren gelden geschikt gemaakt voor 
het afwikkelen van het vrachtverkeer. De Zwarteweg vormt de verbinding tus-
sen de N271 en Groesbeek, de weg heeft een bovenlokale functie. Opgemerkt 
wordt dat een eventuele nieuwe route vooral gebruikt zal worden door vracht-
verkeer van en naar de klasseerinstallatie. Voor doorgaand (vracht)verkeer 
richting of vanuit Groesbeek blijft de route via de Zwarteweg het meest aantrek-
kelijk.

4.2.3 Vergelijking van de varianten voor de ontsluiting van het 
zandtransport (N271-verwerkingsinstallatie)
Uit het verkeersonderzoek is gebleken dat de huidige route via de Zwarteweg 
en de Ringbaan / Leembaan verkeerskundig gezien voldoet. Realisering van 
een nieuwe route conform de varianten 2 of 3 uit het verkeersonderzoek zorgt 
voor een beperkte afname van de hoeveelheid vrachtverkeer op de Zwarteweg 
en leidt derhalve maar tot een kleine verbetering van de verkeerssituatie. Dat 
betekent dat als alleen het zandverkeer van de Zwarteweg wordt geweerd, het 
woon- en leefmilieu (geluid, luchtkwaliteit, trillingen) hier nauwelijks positief 
wordt beïnvloed. Voor variant 2 en 3 geldt dat een beperkt aantal woningen te 
maken krijgt met extra verkeer en daarmee een hogere geluidbelasting, een 
hogere concentratie luchtverontreinigende stoffen en grotere kans op trilling-
shinder dan nu het geval is.

Gemeente Gennep 
Tracéstudie Rondweg Milsbeek
Definitief

Natuurontwikkeling en zandwinning Koningsven - De Diepen
Teunesen Zand en Grint BV en Natuurmonumenten hebben in september 2007 
gezamenlijk een initiatiefplan opgesteld voor de ontwikkeling van ruim 200 ha 
(beleidsmatig vastgestelde) nieuwe natuur in de ‘Lob van Gennep’ in combina-
tie met aanvullende zandwinning.
Het zandtransport naar de huidige ontzandinglocatie De Banen aan de Leem-
baan rijdt via de Ringbaan en de Zwarteweg van/naar de Rijksweg N271. 

De huidige situatie is verkeerskundig gezien acceptabel, mede vanwege 

de in 2004 genomen maatregelen op de Zwarteweg. Zo zijn bewoners 

financieel gecompenseerd voor maatregelen aan woningen en zijn 

fietssuggestiestroken aangebracht. In de verkeersstudie ten behoeve van 

de MER Koningsven - De Diepen (eindrapport van 23 november 2012 met 

kenmerk TZG001/Wrd/0005) is geconcludeerd dat de huidige route over de 

Ringbaan - Zwarteweg,objectief gezien ook geschikt is voor de verkeer-

safwikkeling van het initiatiefplan Koningsven - De Diepen. De route biedt 

een goede en snelle verbinding tussen de N271 en de Leembaan.

Zwarteweg
Maatschappelijk vormt het relatief hoge aandeel vrachtverkeer op de 
Zwarteweg een knelpunt. De totale hoeveelheid vrachtverkeer (middelzwaar en 
zwaar; totaal circa 14%) zorgt voor subjectieve onveiligheidsgevoelens, maar 
ook door bewoners ervaren overlast van geluid en trillingen. 

Ongeveer een kwart van dit vrachtverkeer is afkomstig vanuit de zandwin-

locaties (ofwel 3,5% van het totale verkeer op de Zwarteweg). . De huidige 

route via de Zwarteweg door Milsbeek wordt in voorliggende studie niet 

als variant meegenomen. In de verkeersstudie ten behoeve van de MER 

Koningsven - De Diepen is al geconcludeerd dat de huidige route over de 

Ringbaan- Zwarteweg, objectief gezien geschikt is voor de verkeersafwik-

keling van het initiatiefplan Koningsven - De Diepen. 

Noord-Limburg



Aanleg kostenberekening

variant Bruin   variant Roze variant Groen variant Blauw
€ 2.771.000,-   € 2.946.000,- € 3.086.000,- € 3.383.000,-

Samengevat:
In de verkeersstudie ten behoeve van de MER Koningsven - De Diepen is al geconcludeerd dat de huidige 
route over de Ringbaan- Zwarteweg, objectief gezien geschikt is voor de verkeersafwikkeling van het 
initiatiefplan Koningsven - De Diepen.

Einde citaten.
De planning is dat de gemeenteraad op 17 juni 2013 besluiten neemt.
Kijk op de website gemeente Gennep voor alle beschikbare informatie en bezoek de commissie 
vergadering van 28 mei 2013.

werkgroep verkeer D66 Gennep
www.d66gennep.nl
Volg ons op twitter @D66Gennep

Alternatieve routes ter ontlasting Zwarteweg (zonder variant Zwarteweg)


