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                                     R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F 

 

 

 
Beste  leden van de raad, 

 

Het is al even geleden dan wij u hebben geïnformeerd over de korte, middellange en lange 

termijn maatregelen voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de kernen 

Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over 

de resultaten en de stand van zaken van deze maatregelen, met als hoofddoel het weren van 

niet-bestemmingsverkeer uit onze kernen. 

 

Quick Wins Zwarteweg (korte termijn) 

De 60 km/h inrichting van de Zwarteweg, de verkeersremmende voorzieningen én een veilige 

fietsoversteek ter hoogte van het sportpark Milsbeek zijn begin 2021 afgerond. Via het 

Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveilgheid hebben we toegang tot een database van 

verkeersgegevens, waaronder de gedetailleerde informatie over de actuele snelheid. Uit deze 

informatie blijkt dat de gemiddelde snelheid van de voertuigen op de Zwarteweg buiten de 

bebouwde kom na realisatie van de maatregelen 58 km/u bedraagt, terwijl dit vóór de 

herinrichting van de weg nog 73 km/u was. De maatregelen hebben dus een positief effect op 

de snelheid van de weggebruiker. Ook uit contacten met de omgeving blijkt dat de omgeving 

tevreden is over de uitgevoerde maatregelen buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde 

kom ligt volgens de aanwonenden de snelheid nog te hoog. We willen dit aanpakken door 

middel van snelheidscontroles en we zullen onderzoeken welke verkeerskundige maatregelen 

mogelijk zijn om gevaarlijke verkeerssituaties te verbeteren. Als laatste maatregel zijn in het 

najaar van 2021 bomen geplant in de bermen tussen fietspad en rijbaan, waarmee de 

werkzaamheden Quick-Wins Zwarteweg volledig zijn afgerond.  

 

Verbindingsweg Milsbeek (middellange termijn) 

Uw raad heeft op 8 november 2021 ingestemd met het bestemmingsplan ‘Verbindingsweg 

Milsbeek’. Het besluit van de gemeenteraad heeft tot en met donderdag 6 januari 2022 ter 

inzage gelegen. In deze periode hebben 8 belanghebbenden beroep aangetekend bij de Raad 

van State tegen de Verbindingsweg. Het bestemmingsplan is dus nog niet onherroepelijk en de 

gemeente zal bij Raad van State verweer moeten voeren op de ontvangen beroepsschriften. 

 

We verwachten dat het beroep begin 2023 bij de Raad van State zal worden behandeld. Bij een 

onherroepelijk bestemmingsplan starten we met de aanbesteding voor uitvoering van de 
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werkzaamheden. De werkzaamheden beginnen dan naar verwachting in het derde kwartaal van 

2023. Voor een gedetailleerd overzicht van de planning verwijzen we u naar de bijlage. 

 

Grondverwerving Verbindingsweg 

Met het merendeel van de grondeigenaren is overeenstemming bereikt over de aan te kopen 

gronden. Met deze eigenaren is een koopakte opgesteld en plannen we een datum bij de 

notaris voor de overdracht. Met een aantal eigenaren zijn we nog in onderhandeling, maar ook 

hier verwachten we er met elkaar uit te komen.  

 

Lange termijn, verkeersoplossing Ottersum en Ven-Zelderheide 

Nu de stappen genomen zijn om het doorgaand verkeer uit de kern Milsbeek te weren, zijn onze 

ogen gericht op het verbeteren van de verkeerssituatie in de kernen Ottersum en Ven-

Zelderheide. Ook voor deze dorpen willen we actie ondernemen om te verkeersoverlast van 

onder andere vrachtwagens tot een minimum te beperken. Daarom gaan we verder met het 

onderzoek naar de manier waarop  we niet bestemmingsverkeer uit Ven-Zelderheide en 

Ottersum kunnen weren. De eerste resultaten van dat onderzoek verwachten we in het najaar 

van 2022.  

 

Communicatie  

We informeren de dorpsraden van Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide over de stand van 

zaken. Daarnaast krijgen de aanwonenden van de Zwarteweg en het tracé van de 

Verbindingsweg  een bewonersbrief. De informatie op de website van de gemeente actualiseren 

we volgens de inhoud van  deze raadsinformatiebrief. 

 

Planning Verbindingsweg 

In de bijlage bij deze brief is een planning opgenomen voor de Verbindingsweg Milsbeek.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Gennep, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
 
 
 
Mevrouw J.M. Nijland     De heer H. Teunissen 
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Bijlage  
Planning Verbindingsweg Milsbeek      

 

Wat? Wanneer Toelichting 

Beroepstermijn 
bestemmingsplan 
Verbindingsweg 

Geheel 2022 Beroepsprocedure bestemmingsplan 
en opstellen verweerschrift. 
 

Aanvraag vergunningen  2e en 3e kwartaal 2022 Aanvragen van noodzakelijke 
vergunningen. 

Civieltechnische uitwerking en 
opstellen contract  

3e en 4e kwartaal 2022 De weg wordt civieltechnisch 
uitgewerkt en het contract voor 
aanbesteding wordt opgesteld.  
 

Zitting beroepsprocedure 
Verbindingsweg 

1e kwartaal 2023 Zitting en uitspraak op 
beroepsprocedure Verbindingsweg 

Aanbesteding van de 
werkzaamheden 

1e kwartaal 2023 De weg wordt aanbesteed voor 
realisatie.  

Start aanleg weg 3e kwartaal 2023 Als gronden zijn in eigendom en 
vergunningen zijn verleend. 

Oplevering werkzaamheden 
en openstelling 
Verbindingsweg 

1e kwartaal 2024 Verbindingsweg met 
landschappelijke inpassing is 
gerealiseerd. 

   

 


