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Persbericht: Provinciaal Inpassingsplan Grenscorridor N69 

 
Milieueffectrapport Grenscorridor N69 volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de verbindingsweg 

Grenscorridor N69 opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport de 

milieueffecten van de nieuwe weg goed beschrijft. 

 

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 provinciale staten van Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De provincie Noord-Brabant wil een nieuwe verbindingsweg aanleggen tussen de be-

staande N69 (Luikerweg) en de A67, de zogenaamde Westparallel. Het doel van de 

verbinding is de bereikbaarheid en leefbaarheid in het gebied rond de zogenoemde 

Grenscorridor N69 verbeteren. Om de nieuwe weg aan te kunnen leggen moet deze 

opgenomen worden in een provinciaal inpassingsplan. Voordat hierover besloten wordt 

zijn de milieueffecten van de weg onderzocht. De Commissie concludeerde eerder dat 

nog informatie ontbrak in het milieueffectrapport. 

 

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de Commissie gevraagd het aange-

vulde milieueffectrapport opnieuw te toetsen. 

 

Het advies 

Het milieueffectrapport heeft een belangrijke rol gespeeld in de zoektocht naar varian-

ten van de nieuwe weg waarbij milieuschade zo veel mogelijk wordt voorkomen. Het 

rapport laat zien dat uitlaatgassen van de nieuwe weg negatieve effecten hebben voor 

natuurgebieden, bijvoorbeeld Het Leenderbos en De Grote Heide. Hier verstoort het 

verkeer ook het leefgebied van beschermde vogels, zoals de boomleeuwerik, nacht-

zwaluw en roodborsttapuit. De aanvullende informatie laat onder meer zien hoe de ne-

gatieve effecten op de natuurgebieden worden voorkomen. 

 

De Commissie vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten van de grenscorridor 

goed beschrijft. 
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