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1. Inleiding

1.1. Achtergronden
Sinds 2011 zijn diverse studies verricht naar de beste oplossing voor de problematiek van de N280.
Op basis van deze studies en het Afwegingsdocument - Ontwikkelas Weert-Roermond, studie N280-
West van 16 augustus 2011 is gekozen voor een knelpuntgerichte aanpak. Voor de situatie rond
Baexem is een onderzoekstraject, inclusief milieueffectrapportage, opgestart waarin diverse varianten
in en rond Baexem zijn onderzocht. Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor het
voorkeursalternatief 3C om Baexem.

In februari 2016 hebben Provinciale Staten besloten een scopewijziging door te voeren, waarbij er een
algehele reconstructie van de N280, wegvak Leudal plaatsvindt. Tevens is besloten de keuze voor
voorkeursalternatief 3C niet te heroverwegen. De nieuwe weg, inclusief alternatief 3C wordt in een
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) verankerd. Ter ondersteuning van de besluitvorming over dit
inpassingsplan wordt een milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld. De basis voor het MER en de
daarvoor noodzakelijke onderzoeken is gelegd in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (hierna: NRD),
die van 28 september 2017 tot en met 8 november 2017 ter inzage heeft gelegen en naar een aantal
wettelijke adviseurs is gestuurd voor advies.

1.2. Advies Commissie m.e.r. en zienswijzen
Advies Commissie m.e.r.
Op 16 oktober 2017 heeft de Commissie m.e.r. advies uitgebracht over reikwijdte en detailniveau van
milieueffectrapport (projectnummer 3225). De Commissie beschouwt de volgende punten als
essentiële informatie in het op te stellen MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het
milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:

- Een gedetailleerde beschrijving en onderbouwing van het te onderzoeken voorkeursalternatief.
- Een knelpuntenanalyse van de leefomgeving- en verkeersgerelateerde problemen op het

wegvak N280 Leudal. Op basis hiervan kunnen de doelstellingen van het project worden
onderbouwd en heldere (kwantitatieve) toetsbare criteria worden geformuleerd voor verkeer en
leefomgeving.

- Toetsing aan de effecten zoals beschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inclusief
hetgeen waar de Commissie speciale aandacht voor vraagt, namelijk de verkeersafwikkeling,
geluid en trillingen, natuur en landschap.

Later in deze nota wordt nader ingegaan op de wijze waarop het advies van de Commissie m.e.r.
wordt meegenomen in het MER.

Zienswijzen
Zoals hierboven is aangegeven, heeft de concept NRD ter inzage gelegen van 28 september 2017 tot
en met 8 november 2017. In aanvulling op de ter inzage legging van de NRD heeft een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden op woensdag 11 oktober 2017. Tijdens deze bijeenkomst zijn
plenaire presentaties gehouden over de procedure en de inhoud van de NRD. Bovendien is aan de
hand van een informatiemarkt inzicht gegeven in de stand van zaken van het voorlopig ontwerp van
de N280-West, wegvak Leudal.
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In de zienswijzenperiode zijn 21 zienswijzen ingediend, waarvan 2 door overheidsinstanties, 4 door
andere organisaties en 15 door burgers of vertegenwoordigers van burgers. Alle zienswijzen zijn in
behandeling genomen. In de beantwoording van de zienswijzen is - waar dit mogelijk was -
geprobeerd om zienswijzen met dezelfde strekking samen te voegen. Indien er sprake was van
zienswijzen die in essentie wel op elkaar leken, maar in de nuance toch van elkaar afweken, is ervoor
gekozen om deze zienswijzen zoveel als mogelijk individueel te beantwoorden.

1.3. Planning
In het kader van de verdere planvorming is een globale planning gemaakt voor de procedure tot en
met de vaststelling door Provinciale Staten:

- Notitie Reikwijdte en Detailniveau 28 sept. – 8 nov. 2017
- Vaststelling NRD door GS 30 jan. 2018
- Uitwerken wegontwerp juni 2017 – mei 2018
- Opstellen milieueffectrapport (MER) november 2017 – mei 2018
- Opstellen PIP November ‘17 – Mei ‘18

o Inclusief onderzoeken
- Opstarten ruimtelijke procedure PIP 3e kwartaal 2018

(het MER maakt hiervan onderdeel uit)
o Ontwerp-PIP gereed en ter inzage 3e kwartaal 2018
o Vaststelling PIP 2e kwartaal ’19

1.4. Leeswijzer
Voorliggende Nota van Zienswijzen en wijzigingen bevat, naast het inleidende hoofdstuk 1, een
thematische samenvatting van de hoofdpunten van de ingediende zienswijzen en adviezen. Deze
samenvatting is opgenomen in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt een uitgebreide (geanonimiseerde)
reactie gegeven op de individuele zienswijzen binnen de thema’s, zoals ook opgenomen in hoofdstuk
2. In hoofdstuk 4 zijn de zienswijzen van medeoverheden beantwoord. Hoofdstuk 5 gaat in op het
advies van de Commissie m.e.r. waarna tenslotte in hoofdstuk 6 is opgenomen welke zienswijzen en
adviezen hebben geleid tot een aanpassing van de concept NRD.
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2. Samenvatting van de zienswijzen

Op de concept NRD zijn, zoals reeds vermeld 21 zienswijzen ingediend, waarvan 2 door
overheidsinstanties, 4 door andere organisaties en 15 door individuele of groepen van burgers dan
wel door vertegenwoordigers hiervan (m.n. rechtsbijstandsadviseurs). De zienswijzen zijn globaal in te
delen in thema’s. Diverse zienswijzen kennen namelijk eenzelfde strekking voor wat betreft onderwerp
of advies. De meest voorkomende thema’s zijn onderstaand kort samengevat. Dit overzicht is niet-
limitatief. Voor een volledig inzicht in alle zienswijzen wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

- Thema wegprofiel en verkeersstructuur;
- Verkeersafwikkeling en doorstroming/bereikbaarheid;
- Thema voorkeursalternatief;
- Thema verkeersveiligheid;
- Thema natuur en landschap;
- Thema leefbaarheid / woon- en leefmilieu;
- Thema barrièrewerking en oversteekbaarheid;
- Thema landbouw;
- Thema overig.

2.1 Wegprofiel en verkeersstructuur
Diverse insprekers spreken hun zorgen uit over het wegprofiel en de bereikbaarheid voor alle
modaliteiten. De verschillende voorzieningen (hoofdrijbaan, parallelwegen en fietspaden) dienen,
aldus de insprekers, voldoende robuust te worden ingericht dat ze door alle verkeer op een goede en
veilige manier kunnen worden bereden. Daarnaast hebben verschillende insprekers suggesties
aangedragen om de verkeersstructuur op onderdelen anders vorm te geven. Zo zijn er onder andere
opmerkingen gemaakt over het eenrichtingsverkeer op de Hubert Cuyperslaan.

2.2 Verkeersafwikkeling en doorstroming/bereikbaarheid
Met betrekking tot het thema verkeersafwikkeling en doorstroming/bereikbaarheid hebben meerdere
insprekers zorgen uitgesproken over de aanleg van de rotondes omdat die een vlotte doorstroming
zouden belemmeren.

2.3  Voorkeursalternatief
Meerdere insprekers verzoeken om ook in deze fase van de planvorming alsnog onderzoek te doen
naar alternatief 5E bij Baexem, en niet alleen het voorkeursalternatief 3C waartoe Provinciale Staten
heeft besloten.

2.4 Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid staat bij diverse insprekers hoog in het vaandel. Bij de weginrichting en
kruispunten dient er alles aan te worden gedaan om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers en
aanwonenden te optimaliseren. Daaraan gerelateerd speelt ook het aspect sociale veiligheid een
belangrijke rol volgens meerdere insprekers.
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2.5 Natuur en landschap
De voorgenomen aanpassingen aan de N280 hebben impact op zowel natuur als landschap. Diverse
insprekers vragen daarvoor aandacht, mede gelet op de overwegingen die hiervoor reeds in de
planMER N280-West, wegvak Baexem zijn gemaakt. Enerzijds betreft dit de invloed op NNN
gebieden (voormalig EHS) en anderzijds de invloed op flora en fauna. Bijzondere aandacht is
gevraagd voor de effecten ter plaatse van de Kelperbrug en de Haelensebeek bij Exaten. Ook wordt
aandacht gevraagd voor de landschappelijke impact en de positie van bestaande bomen.

2.6 Leefbaarheid / woon- en leefmilieu
Leefbaarheid is een thema dat door diverse insprekers belangrijk wordt gevonden. Leefbaarheid is
daarbij verbonden aan een aantal specifiek te onderzoeken milieuthema’s, zoals bijvoorbeeld
akoestiek en luchtkwaliteit. Ook externe veiligheidsrisico’s en trillingshinder zijn in dit kader door
insprekers meerdere malen benoemd. Tenslotte hebben verschillende insprekers gevraagd om
(nul)metingen uit te voeren.

2.7 Barrièrewerking en oversteekbaarheid
Door diverse insprekers is de vrees voor extra barrièrewerking uitgesproken als gevolg van het
nieuwe wegprofiel en het saneren van erfaansluitingen en zijwegen. Door diverse insprekers wordt
gepleit voor het behoud van belangrijke verbindingen en goede oversteken (ook voor langzaam
verkeersdeelnemers) en het realiseren van volwaardige alternatieven om de barrièrewerking zo veel
mogelijk te beperken.

2.8 Landbouw
De agrarische sector speelt een belangrijke rol binnen de gemeente Leudal. Vandaar dat hiervoor in
diverse zienswijzen aandacht wordt gevraagd. Daarbij gaat het om zowel het beperken van de
ruimtelijke impact (bijvoorbeeld doorsnijding) op agrarische percelen alsmede om het bereikbaar
houden van aan- en omliggende percelen en bedrijven. Ook de vrees voor hydrologische effecten op
landbouwpercelen is voor meerderen een punt van aandacht.

2.9 Overig
Tenslotte is een aparte categorie met overige aspecten opgenomen. Hierin zijn onder andere
zienswijzen opgenomen die betrekking hebben op afwatering en grondwaterstandseffecten,
ondergrondse infrastructuur, het verplaatsen van woningen en faciliteiten voor openbaar vervoer.
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3. Zienswijzenbeantwoording burgers en
belangenvertegenwoordigers

Via de aanbiedingsbrief bij de zienswijzennota is aan alle indieners (burgers en
belangenvertegenwoordigers) van een zienswijze een uniek volgnummer toegekend. Op basis van dit
unieke nummer kan via de zoekmogelijkheid in Word, de zienswijze en de reactie van Gedeputeerde
Staten daarop worden teruggevonden. Wanneer iemand meerdere onderwerpen in zijn/haar
zienswijze benoemd heeft, kan het unieke nummer op meerdere plekken in het document worden
teruggevonden. Op deze manier kan de indiener van de zienswijze snel en gemakkelijk terugvinden
bij welk thema de ingediende zienswijzen zijn ondergebracht en beantwoord. In deze Nota wordt
steeds gesproken van ‘indiener’. Hiermee worden alle ondertekenaars van de zienswijzebrief bedoeld.

3.1 Thema Wegprofiel en verkeersstructuur

1005 Zienswijze:
Indiener verzoekt om ten zuiden van de ongelijkvloerse kruising Heideweg-Paalweg een
ruimere bocht te maken in verband met vrachtwagens van 18,5 meter.

Reactie:
Bij de totstandkoming van het wegontwerp is de combinatie ‘trekker met oplegger’
gehanteerd als het maatgevend ontwerpvoertuig op de parallelwegen en onderliggende
wegennet. Dit komt daarmee overeen met bovengenoemd voorstel.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

2001 Zienswijze:
Indiener voorziet opstoppingsproblemen wanneer bij feestelijkheden in de Molshoof
aanrijdend verkeer vanaf de rotonde bij Kelpen moet wachten op tegemoetkomend verkeer
om via de parallelweg het parkeerterrein van de Molshoof op te rijden. Als oplossing stelt
indiener voor om de noordelijke ontsluiting van het perceel van de Molshoof in gebruik te
nemen als hoofdingang en het verkeer middels eenrichtingverkeer naar Café-Restaurant-
Zaal De Molshoof te leiden om op deze wijze op de Kelperweg een buffer te creëren die de
kans op dichtslibben beperkt.

Reactie:
Bij de uitwerking van het ontwerp voor de nieuwe N280 West, wegvak Leudal wordt
aandacht besteed aan het voorstel van de indiener.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1010 Zienswijze:
Ter hoogte van de ongelijkvloerse kruising Bosstraat-Heideweg wordt indiener
geconfronteerd met onteigening van zijn gronden die nodig zijn om de ongelijkvloerse
kruising te ontsluiten. Voorgesteld wordt om het wegvak in zuidelijke richting te verplaatsen
zodat indiener gevrijwaard wordt van een weg op korte afstand van zijn woning inclusief
bedrijfsperceel. Voorgesteld wordt om het landbouwperceel aan de overzijde van de weg te
gebruiken voor de realisatie van de weg.

Reactie:
Het aanpassen van het huidige wegprofiel leidt hoe dan ook tot extra ruimtebeslag. Bij de
totstandkoming van het ontwerp dient rekening te worden gehouden met de landelijke
ontwerprichtlijnen voor gebiedsontsluitingswegen. Bij de totstandkoming van het huidige
ontwerp is een afweging gemaakt op basis van verschillende criteria, dwangpunten en eisen
vanuit stakeholders. Verlegging naar de zuidzijde is thans niet aan de orde.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1005 Zienswijze:
De indiener geeft aan dat de parallelstructuur interessant wordt voor het verkeer dat gericht
is op het gebied achter de N280 en vraagt in hoeverre hier rekening mee is gehouden.

Reactie:
In het verkeersmodel dat voor dit project wordt gebruikt, is ook inzichtelijk gemaakt hoeveel
verkeer gebruik maakt van de parallelwegen. In het MER 280-West, wegvak Leudal wordt
het gebruik van de parallelwegen nader toegelicht.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1010 Zienswijze:
Indiener is van mening dat het gebruik van de parallelstructuur door verschillende
modaliteiten tot een beperkte passeerbaarheid kan leiden.

Reactie:
Het ontwerp van de parallelwegen houdt expliciet rekening met de passeerbaarheid van
bijvoorbeeld twee landbouwvoertuigen. Daarmee is de passeerbaarheid van fietsverkeer ook
geborgd. Hierover is in het voortraject reeds uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers
van de agrarische sector. Dit heeft geleid tot het huidige voorstel qua inrichting. Specifiek
voor het oost-west gericht fietsverkeer is voorzien in een nagenoeg volledig vrijliggend
fietspad aan de zuidzijde van de N280, waarbij het landbouwverkeer over de parallelweg aan
de noordzijde rijdt. Daar waar gemengd verkeer voorkomt, zal extra aandacht worden
besteed aan de inrichting van de weg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1001 Zienswijze:
Indiener verzoekt het wegvak op te schuiven in zuidelijke richting zodat hij gevrijwaard wordt
van een weg op korte afstand van zijn woning.

Reactie:
Het aanpassen van het huidige wegprofiel leidt hoe dan ook tot extra ruimtebeslag. In het
ontwerp is rekening gehouden met de landelijke ontwerprichtlijnen voor
gebiedsontsluitingswegen. Bij de totstandkoming van het huidige ontwerp is een afweging
gemaakt op basis van verschillende criteria, dwangpunten en eisen vanuit stakeholders.
Verlegging naar de zuidzijde is thans niet aan de orde.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1001 Zienswijze:
De indiener geeft aan dat de parallelstructuur interessant wordt voor het verkeer dat gericht
is op het gebied achter de N280 en vraagt in hoeverre hier rekening mee is gehouden.

Reactie:
In het verkeersmodel dat voor dit project wordt gebruikt, is ook inzichtelijk gemaakt hoeveel
verkeer gebruik maakt van de parallelwegen. In het MER wordt het gebruik van de
parallelwegen nader toegelicht.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Opwaardeerbaarheid tot een 2x2-baans snelweg is vanaf het begin van het project een
doelstelling geweest (zie o.a. Afwegingsnotitie alternatieven N280 Baexem, 23 juni 2013).
Het MER dient dus ook inzichtelijk te maken wat de effecten hiervan zijn (hogere snelheid,
extra verkeer).

Reactie:
Met opwaardeerbaarheid wordt niet per definitie de ombouw naar een 2x2-baans snelweg op
het huidige tracé bedoeld. De vraag naar opwaardeerbaarheid komt voort uit een besluit van
Provinciale Staten, waarin het volgende wordt gesteld: “Een van de uitgangspunten voor
oplossingsrichting 2+ is dat het maatregelenpakket zodanig wordt vormgegeven dat een
mogelijke uitbreiding of opwaardering van de N280 op termijn niet onmogelijk wordt.”
Omdat de groei richting 2030 stagneert en er sprake is van stabilisatie, is de verwachting dat
zowel tijdens als na de planperiode geen knelpunt voor verkeersafwikkeling ontstaat.
Opwaardering van de weg binnen de huidige inpassingsplanperiode (10 jaar) is niet aan de
orde.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Het landbouw pad ten zuiden van de N280 bij Baexem is ongeschikt om als route voor
landbouwverkeer te gebruiken:

- Creëert gevaarlijke situatie voor voetgangers bij uitgang kerkhof;
- Verstoort de rust op het kerkhof;
- Onoverzichtelijke, gevaarlijke situatie met krappe, voor landbouwverkeer niet te

nemen, bocht bij het kerkhof;
- Wordt veel als wandelroute van molen naar kerkhof gebruikt;
- Het is veel veiliger (en goedkoper) om dit landbouwverkeer over de oude/huidige

N280 te leiden.
Als alternatief kan het landbouw pad dat zuidelijker ligt gebruikt worden. Dit is bij de laatste
ruilverkaveling voor dit doel reeds voorzien van enige verharding.

Reactie:
De gemeente heeft de provincie verzocht het ontwerp zodanig aan te passen dat
landbouwverkeer niet via de oude/huidige N280 zal rijden in de toekomst. De provincie
gebruikt hiervoor de bestaande landbouwroute. De provincie zal de route enkel voorzien van
een halfverharding. Er wordt geen nieuwe route gerealiseerd. Het ontwerp zal voldoen aan
de ontwerprichtlijnen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
Hoe zien de effecten van de nieuwe N280 op diverse omgevingsaspecten er uit indien de as
niet naar het zuiden wordt verschoven maar naar het noorden nabij het AZC en de daar
liggende niet monumentale hoeve gesloopt wordt ten gunste van de N280?

Reactie:
Bij de totstandkoming van het huidige ontwerp is een afweging gemaakt op basis van
verschillende criteria, dwangpunten en eisen vanuit stakeholders. Verlegging naar de
noordzijde is thans niet aan de orde.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1006 Zienswijze:
Het is indiener onbekend wat nu de status van de Hubert Cuyperslaan is. De directe
aansluiting van deze weg op de N280 in de huidige situatie is voor indiener een
doorslaggevend argument geweest bij de koop van zijn woning. Indiener heeft begrepen dat
er verschillende varianten bestudeerd worden om te bezien of de Hubert Cuyperslaan
eventueel aangesloten kan worden op de oude N280. Indiener verneemt graag de stand van
zaken.

Reactie:
De Hubert Cuyperslaan zal vanaf de huidige aansluiting van de Hubert Cuyperslaan op de
oude N280 richting de turborotonde voor gemotoriseerd verkeer in één richting worden
gerealiseerd en sluit vervolgens aan op de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de
bestaande N280 en de turborotonde. Het zal dus voor verkeer niet mogelijk zijn om vanaf de
nieuwe turborotonde op de N280 via deze verbinding richting de Hubert Cuyperslaan te
rijden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1011 Zienswijze:
Bij het instellen van een eenrichtingsroute vanuit de Hubert Cuyperslaan naar de N280
vreest indiener een behoorlijke toename van (sluip)verkeer (en daarmee drukker en meer
gevaarlijke situaties) in het woongebied ten westen van de Dorpstraat. Indiener vraagt
daarbij specifiek de aandacht voor de basisschool die in dit gebied ligt. Wanneer de Hubert
Cuyperslaan een aansluiting in twee richtingen krijgt blijven de verkeersbewegingen gelijk en
komt de veiligheid in de dorpskern niet in het geding.

Reactie:
De provincie herkent zich op basis van de uitkomsten van het verkeersmodel niet in deze
aanname. In de nog af te sluiten realisatieovereenkomst met de gemeente Leudal wordt
opgenomen dat er een aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid om de
aansluiting naar de Hubert Cuyperslaan in twee richtingen te berijden. Vooralsnog wordt nog
steeds uitgegaan van eenrichtingsverkeer.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.



Nota van zienswijzen en adviezen Notitie Reikwijdte en Detailniveau N280-West, wegvak Leudal Pagina 13

	

1012 Zienswijze:
Wil men landbouwverkeer en fietsers zoveel mogelijk scheiden dan vereist dat volgens
indiener een tweerichting verbinding tussen de Hubert Cuyperslaan en de rotonde via de
noordelijke parallelweg zodat de noordelijke parallelweg volwaardig aangesloten wordt op
het oude tracé van de N280. Dit kan op meerdere manieren gerealiseerd worden. Indiener
illustreert in zijn zienswijze mogelijke ontwerpoplossingen.

Reactie:
Helaas is het niet mogelijk om fietsers en landbouwverkeer over de volledige lengte van de
N280 van elkaar te scheiden omdat we ook te maken hebben met bestemmingsverkeer
van/naar aanliggende percelen. Daarnaast heeft de gemeente Leudal de provincie verzocht
het ontwerp zodanig aan te passen dat landbouwverkeer niet via de huidige N280 door
Baexem hoeft te rijden. Los van de verkeerskundige (on)mogelijkheid van de aangedragen
oplossing van indiener zal gemengd verkeer op sommige wegdelen altijd blijven bestaan. Dit
is echter niet strijdig met de Duurzaam Veilig filosofie, waar een dergelijke menging onder
voorwaarden wordt toegestaan en waarop het wegontwerp gebaseerd is.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener acht de aansluiting van de landbouwweg op de Kasteelweg bij het kerkhof niet
veilig. Ook is de Kasteelweg op dit deel (geen fietspad mogelijk, relatief smal, grote
monumentale bomen vlak langs de wegrand, waardoor geen uitwijkmogelijkheden zijn,
relatief druk verkeer van en naar Grathem, crematorium, sluipverkeer tussen N273 en
Baexem) minder geschikt voor groot en zwaar landbouwverkeer. Sommige
landbouwmachines zijn breder dan vrachtwagens en voorzien van uitstekende, scherpe
delen, die niet altijd deugdelijk afgedekt worden. Een extra landbouwweg aan zuidzijde
verleidt tevens tot gebruikmaking van de zuidelijke parallelweg vanaf de Hunselerdijk in
plaats van de voor landbouwverkeer bedoelde noordelijke parallelweg. De fietser wordt
hiervan de klos.

Reactie:
Landbouwverkeer dient in alle gevallen aan de zuidzijde van Baexem te passeren. De
gemeente heeft de provincie immers verzocht het ontwerp zodanig aan te passen dat
landbouwverkeer niet via de bestaande N280 door Baexem hoeft te rijden. De provincie
gebruikt hiervoor de bestaande landbouwroute. De provincie zal de route enkel voorzien van
een halfverharding. Er wordt geen nieuwe route gerealiseerd. Het ontwerp zal voldoen aan
de ontwerprichtlijnen, waardoor de inpassing van een verkeerveilige situatie is gewaarborgd,
ook bij de aansluiting op de Kasteelweg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener betreurt het dat in het NRD niets gezegd wordt over de bottleneck bij Exaten. De
afstand van het AZC tot de boerderij bedraagt 48 meter. Daar moet een 43 meter brede weg
tussen door. Dan blijft er dus 5 meter over tot de voorgevel van het AZC. Vanaf de rand van
de hoofdweg is dat ongeveer 17 meter.

Reactie:
De door indiener genoemde afstanden zijn niet correct. Onduidelijk is hoe indiener tot
genoemde afstanden komt.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener geeft het volgende in overweging: In plaats van rechts van de Aurora molen een 2e

rotonde aan te leggen om verkeer samen te voegen komend en gaand richting Dorpstraat /
Hubert Cuyperslaan zou het nu nog opgehoogde terras liggend in de bocht van Gielkenserf
ook een geschikte locatie kunnen zijn ter linkerzijde van de Aurora molen. Daarnaast merkt
indiener op dat het door de provincie gekozen alternatief de Oude Weerterweg volledig
onbesproken en onderbelicht laat, daar waar deze ook op zijn minst opgewaardeerd zou
moeten worden als ware dit een aanvaardbaar alternatief dat aansluit op een rotonde.

Reactie:
De overweging van de indiener wordt door de provincie voor kennisgeving aangenomen. Het
verplaatsen van de rotonde richting de Hubert Cuyperslaan is echter niet aan de orde. Wel
wordt een verbinding vanuit de Hubert Cuyperslaan richting de oude N280 en de reeds
voorziene turborotonde gerealiseerd ter ontsluiting van de achterliggende woonwijk. Het
opwaarderen van de Oude Weerterweg is geen onderdeel van de scope van deze opdracht.
De gemeente wenst sluipverkeer via de Oude Weerterweg van en naar Baexem te
voorkomen. Het verkeer dient hiervoor de N280 te nemen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3001 Zienswijze:
Indiener vraagt in het ontwerp van de hoofdrijbaan en de parallelstructuur rekening te
houden met de afmetingen, massa’s en aslasten van landbouwvoertuigen. Wettelijk mogen
landbouwvoertuigen 3,0 meter breed zijn en met ontheffing zelfs tot 3,50 meter. Voor
boogstralen van kruisingen en rotondes dient er rekening te worden gehouden met een
wettelijke maximale lengte van 18,75 meter.

Reactie:
Bij de totstandkoming van het wegontwerp is de combinatie ‘trekker met oplegger’
gehanteerd als het maatgevend ontwerpvoertuig op de parallelwegen en onderliggende
wegennet. Dit komt daarmee overeen met bovengenoemd voorstel. Qua breedte van de
wegen en viaducten heeft reeds afstemming plaatsgevonden in het voortraject.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

3001 Zienswijze:
Indiener beoordeelt de maatvoering van de parallelstructuur van 5,50 meter asfaltverharding
en 0,75 meter halfverharding aan weerszijden als een goed ontwerp. Indiener gaat er van uit
dat alle nieuw aan te leggen parallelwegen en nieuwe toeleidende wegen op deze wijze
worden uitgevoerd. Wanneer dat niet zo is verneemt indiener graag welke wegen dat niet
zijn.

Reactie:
Het ontwerp van de parallelwegen gaat inderdaad uit van een asfaltverharding van 5,50m.
De parallelwegen zijn aan één zijde voorzien van een verbreding van 1,5m. in
semiverharding, ten behoeve van de passeerbaarheid. Op de viaducten en toeleidende
hellingen is aan weerszijden van de asfaltverharding een semiverharde berm van 0,75m.
toegepast. De volledig berijdbare breedte bedraagt zodoende overal 7,0m.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1007 Zienswijze:
Indiener is het niet eens met het feit dat zijn perceel (Heythuysen U 302) door een
landbouwweg opgesplitst wordt. Het perceel wordt hiermee lastiger bereikbaar, onbruikbaar,
niet meer verkoopbaar, met waardeverlies als gevolg. Indiener acht de aangebrachte lus niet
noodzakelijk omdat er goede alternatieven mogelijk zijn. Als voorbeeld wordt genoemd een
ontsluiting via de Abenhofweg (via het zuidelijker gelegen bestaande landbouwpad).

Reactie:
Het ontwerp van de nieuwe N280 inclusief de genoemde landbouwweg wordt, mede naar
aanleiding van deze zienswijze, aangepast. De ruimtelijke impact op genoemd perceel wordt
daarmee minder ingrijpend. Het perceel kan echter niet volledig worden ontzien.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener stelt voor om de ‘Redelijkerwijs-clausule’ toe te passen en alleen af te pellen waar
het echt niet anders kan. Afpellen om grond te besparen is in strijd met deze clausule.

Reactie:
Provinciale Staten hebben hiertoe op 5 februari 2016 een afgewogen besluit genomen. Er is
geen aanleiding om dit besluit te herzien. Ook met het afgepelde wegprofiel is een forse
verbetering te behalen qua verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie.
Daarbij is de ‘Redelijkerwijs-clausule’ een term die komt uit de arbeidsomstandigheden
wetgeving en daarmee niet één op één toepasbaar op dit project.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Het risico dat huizen langs de N280 na een ongeval door wrakken of delen hiervan geraakt
worden kan alleen tot aanvaardbaar niveau teruggebracht worden door voldoende brede
obstakelvrije zones. Zeker ter hoogte van huizen vlak aan de weg is afpellen van deze zones
niet gewenst.

Reactie:
Er is in het nieuwe profiel van de N280 sprake van een ruime afstand tussen de rijbanen van
de N280 en de woningen/privé-eigendommen, waardoor het risico dat indiener beschrijft
nagenoeg niet aanwezig is (en in ieder geval overal kleiner is dan in de huidige situatie).
Naast de rijbanen wordt het profiel als volgt opgebouwd:
• De N280 krijgt naast de rijbanen obstakelvrije bermen conform de ontwerprichtlijnen;
• Buiten de obstakelvrije bermen worden er bomen aangeplant;
• Vervolgens komen er weer obstakelvrije bermen voor de aanwezige fietspaden en

parallelwegen;
• Dan volgen de fietspaden of parallelwegen. Deze hebben ook een behoorlijke breedte;
• Aan de buitenzijde van de fietspaden en parallelwegen zijn ook obstakelvrije bermen

aanwezig;
• Dan worden de afwateringsvoorzieningen gerealiseerd;
• Als laatste is er nog een ruimte gereserveerd tussen de afwateringsvoorziening en

aanpalende eigendommen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Het is aan de ontwerpers/veiligheidsdeskundigen om te bepalen of afgepeld moet worden of
niet, niet aan politici, en zeker niet aan lobbygroepen, die de daartoe noodzakelijke
vakkennis niet hebben.
Uitgaand van de redelijkerwijs-clausule is afpellen, alleen maar om wat grond te besparen,
niet toegestaan. Afpellen verlaagt het veiligheidsniveau en verhoogt daarmee de kans op
ongevallen en verergert de mogelijke gevolgen daarvan. Zuinig zijn met grond betekent niet
dat daarom het veiligheidsniveau van de weg zomaar verlaagd mag worden. De overheid, en
dus de provincie, hebben hier een voorbeeldfunctie. Hoe kan de overheid bedrijven
verplichten het veiligheidsniveau te maximaliseren als ze het zelf niet doet?
In het eerste duurzaam veilige ontwerp van de N280 waren tussen de Kelperbrug en
Baexem 6 meter brede obstakelvrije zones, zowel middenberm als zijbermen gepland. Onder
druk van lobbygroepen is alsnog afgepeld om grond te besparen. Het verzoek van indiener is
om alsnog overal waar dat redelijkerwijs mogelijk is op de N280 een 6 meter brede
middenberm en 6 meter brede zijbermen toe te passen.

Reactie:
Provinciale Staten hebben hiertoe op 5 februari 2016 een afgewogen besluit genomen. Er is
geen aanleiding om dit besluit te herzien. Ook met het afgepelde wegprofiel is een forse
verbetering te behalen qua verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie. Daarbij is
de ‘Redelijkerwijs-clausule’ een term die komt uit de arbeidsomstandigheden wetgeving en
daarmee niet één op één toepasbaar op dit project.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Het wegvak dient geheel te voldoen aan Duurzaam Veilig en liefst aan de maximale norm.
Niet zo veel mogelijk. Redelijkerwijs-clausule toepassen.

Reactie:
Het nieuwe ontwerp van het wegvak voldoet aan de richtlijnen van Duurzaam Veilig en zal
een forse verkeersveiligheidsverbetering bewerkstellingen ten opzichte van de huidige
situatie. Onder meer door de toepassing van fysieke rijrichtingscheiding, ruimere
obstakelvrije zones, parallelwegen voor langzaam rijdend verkeer en (turbo)rotondes bij de
aansluitingen op de hoofdrijbaan met zijwegen. Daarbij is de ‘Redelijkerwijs-clausule’ een
term die komt uit de arbeidsomstandigheden wetgeving en daarmee niet één op één
toepasbaar op dit project.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.2 Thema Verkeersafwikkeling en doorstroming / bereikbaarheid

1002,
1004

Zienswijze:
Volgens indiener volstaat de huidige N280 voor het verwerken van alle lokaal en regionaal
verkeer. Slechts enkele eenvoudige maatregelen om het gebruik van de N280 door
vrachtverkeer te ontmoedigen zouden volgens indiener volstaan om ook in de toekomst over
voldoende capaciteit op de N280 te beschikken, zodat deze zijn functie als
‘gebiedsontsluitingsweg’ kan vervullen.

Reactie:
De huidige N280 volstaat niet voor een goede en veilige afwikkeling van het lokale en
regionale verkeer. Zo is er op dit moment veelvuldig sprake van gelijkvloerse kruispunten
met ondergeschikte (landbouw)wegen en private erfontsluitingen, menging van langzaam
rijdend landbouwverkeer en overig snelverkeer op dezelfde rijbaan, wachtrijvorming tijdens
de spitsuren bij de rotonde in Baexem en bij de verkeerslichten in Kelpen-Oler. Mede als
gevolg hiervan gebeuren met regelmaat (ernstige) verkeersongevallen op deze weg. Deze
aspecten hebben allemaal een negatieve invloed op de doorstroming en verkeersveiligheid.
Het ontwerp van de nieuwe N280 lost deze problemen op. Overigens is het, gelet op de
functie van de N280 als bovenregionaal verbindende gebiedsontsluitingsweg, niet onze
bedoeling om vrachtverkeer te ontmoedigen. Uit onderzoek is immers gebleken dat de
hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer op de N280 tussen A2 en A73/Duitsland v.v. beperkt
is. Het vrachtverkeer dat van de N280 gebruik maakt, heeft met name een regionaal karakter
en is daarmee in overeenstemming met de beoogde functie van de weg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006,
1003

Zienswijze:
Ten aanzien van de verkeersafwikkeling bevreemdt het indiener dat het concept blijft
voorzien in een rotonde. Aangezien het doel is dat op de N280 straks 80 km/h wordt gereden
en een rotonde nooit met deze snelheid genomen kan worden, blijft er een significant
remmende factor. Indiener betwijfelt ten principale of in de praktijk (en dus niet volgens de
meest gunstige rekenmodellen) een rotonde in staat zal zijn om de verkeersdoorstroming
voldoende te verbeteren.

Reactie:
Een rotonde heeft niet tot doel om het verkeer met een snelheid van 80km/h te laten
passeren, maar heeft tot doel om een soepele uitwisseling met het onderliggende wegennet
mogelijk te maken. Door middel van een rotonde wordt een verkeersveilige uitwisseling
mogelijk gemaakt. Er is juist gekozen voor een turborotonde in plaats van een reguliere
enkelstrooksrotonde om de doorstroming te optimaliseren. Met de voorgestelde oplossing is
de gewenste doorstroming naar de mening van de provincie goed geborgd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener vraagt om nader te bezien of het zowel bij Kelpen-Oler als bij Baexem niet beter is
te kiezen voor een enkele rotonde (van voldoende grote diameter) dan voor een
turborotonde. Dit zou voorkomen dat de rotonde misbruikt wordt voor inhaalmanoeuvres met
alle bijbehorende extra risico's. Een enkele rotonde haalt ook de snelheid uit het ontwerp
waarmee de routering via het Rijkswegennet aantrekkelijker wordt.

Reactie:
De toegepaste turborotondes zijn voorzien ter bevordering van de doorstroming en
bereikbaarheid van de N280 en achterliggende gebieden. Van ongewenste
inhaalmanoeuvres zal geen sprake zijn, de turborotondes zijn juist uitermate geschikt om
minder snel optrekkend verkeer (vrachtverkeer) te passeren en zo bij te dragen aan een
betere doorstroming op de N280 West.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener vraagt zich af of tot nu toe uitgevoerde onderzoeken inmiddels niet zijn achterhaald.
Als voorbeeld wordt het onderzoek naar het aantal transportbewegingen aangehaald.

Reactie:
Ten behoeve van dit MER worden diverse (milieu)onderzoeken (bijvoorbeeld luchtkwaliteit
en akoestiek) voor het volledige traject uitgevoerd. Dit gebeurt op basis van het meest
recente verkeersmodel.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indieners hebben een bedrijf/kantoor aan huis en geven aan dat de bereikbaarheid daarvan
zowel tijdens de werkzaamheden als na de aanpassingen aan de N280 gegarandeerd moet
zijn.

Reactie:
Bereikbaarheid tijdens de uitvoering van werkzaamheden is in deze fase van de planvorming
niet aan de orde. Het waarborgen van de bereikbaarheid van percelen zal te zijner tijd bij de
aannemer worden neergelegd. Als onderdeel van de ontwerpopgave geldt uiteraard dat alle
percelen en woningen/bedrijven na afloop van de realisatiefase bereikbaar zullen zijn.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3001 Zienswijze:
Erfaansluitingen dienen voldoende breed te zijn en bij voorkeur van een halfverharding te
worden voorzien. Goed ontworpen aansluitingen zijn ook voor de verkeersveiligheid van
belang, opdat landbouwvoertuigen en vrachtwagens goed en onbelemmerd vanaf de erven
en percelen de parallelvoorzieningen op kunnen rijden. Indiener vraagt zich af wie
verantwoordelijk is voor de aansluiting van de erven en percelen op de nieuwe wegen; is dat
de gemeente of de provincie? Daarnaast wil indiener weten wie in de eindsituatie de
beheerder is van de (parallel)wegen langs de N280.

Reactie:
Deze vragen zijn voor de NRD- en m.e.r.-fase niet relevant, maar zullen in het
(ontwerp)proces worden meegenomen. Uitgangspunt zal zijn dat erven en percelen die in de
huidige situatie bereikbaar zijn vanaf de openbare weg ook in de toekomstige situatie
bereikbaar worden gemaakt. Het beheer van de parallelwegen zal door de provincie
gebeuren, voor zover deze functioneel onderdeel uitmaken van de N280-West, wegvak
Leudal.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.3  Voorkeursalternatief

1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C gaat niet om, maar door de bebouwde kom van Baexem, hetgeen
hoogst ongewenst is gezien de leefbaarheidsproblemen die hiermee gecreëerd worden.

Reactie:
In het MER worden de effecten van de nieuwe N280 op woon- en leefklimaat inzichtelijk
gemaakt en vergeleken met de autonome situatie. In het MER voor de N280-West, wegvak
Baexem zijn in het verleden reeds de leefbaarheidseffecten van verschillende alternatieven
van het tracé rondom Baexem onderzocht. Naar aanleiding daarvan hebben Provinciale
Staten in 2014 besloten dat alternatief 3C het voorkeursalternatief is. In 2016 is dit besluit
herbevestigd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Ten tijde van het besluit door PS van het voorkeurstracé was de N280 nog een
gebiedsontsluitingsweg. In het nieuwe POL wordt de weg nu aangeduid als bovenregionaal
verbindende weg, wat een significante opwaardering is, die niet in lijn is met het besluit van
PS over variant 3C. Indiener verzoekt om de bovenregionale status te schrappen, en/of de
besluitvorming opnieuw te doorlopen.

Reactie:
De aanduiding “bovenregionaal verbindende weg” houdt niet in dat de N280 een hogere
functie dan gebiedsontsluitingsweg zou hebben. Het geeft alleen aan dat de N280 binnen het
netwerk van Limburgse gebiedsontsluitingswegen de hoogste status heeft. Het wegontwerp
van de nieuwe N280 is dan ook afgestemd op deze gebiedsontsluitende functie, hetgeen
onder meer tot uitdrukking komt in de maximumsnelheid van 80 km/h en de gelijkvloerse
kruispuntoplossingen in de vorm van turborotondes. Indien sprake zou zijn van een hogere
functie, bijv. als “stroomweg”, dan zou het wegontwerp ruimer moeten worden opgezet, een
hogere maximumsnelheid hebben (100 km/h) en uitsluitend ongelijkvloerse aansluitingen
met toe- en afritten moeten hebben, hetgeen dus niet het geval is.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C door Baexem verschuift slechts de bestaande problemen enkele
tientallen meters. Derhalve geldt hier net zoals voor wegvak Weert dat probleemoplossend
vermogen en nut en noodzaak niet in verhouding staan tot de te behalen
projectdoelstellingen.

Reactie:
De reden dat het wegvak A2-Weert uit de scope is gehaald is niet zozeer gelegen in het feit
dat de projectdoelstellingen niet gehaald zouden worden, maar omdat de noodzaak tot het
doen van ingrepen op dit gedeelte van de N280 veel minder aanwezig is. De
etmaalintensiteiten liggen op dit wegvak op circa 11.000 voertuigen ten opzichte van circa
19.000 voertuigen per etmaal aan de oostzijde van de A2. Ter hoogte van Baexem is de weg
in zuidelijke richting verschoven naar de rand van het dorp en wordt daar verdiept
aangelegd. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de door Provinciale Staten geformuleerde
doelstellingen en randvoorwaarden. Een en ander is reeds nader beschreven en
onderbouwd in bijlage 2 van de tussenrapportage MER N280, wegvak Baexem van 6 januari
2014.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Door de nieuwe locatie van de Kelperbrug doorsnijdt de nieuwe N280 ter plaatse het
Natuurnetwerk Nederland (NNN), de Ecologische Hoofdstructuur.
1. Bij de tracékeuze rond Baexem was aantasting van NNN/EHS een zwaarwegend

argument voor Provinciale Staten. Derhalve zal de keuze om bij Kelpen door de
EHS/NNN te gaan ook aan PS moeten worden voorgelegd.

2. Als bij Kelpen een doorsnijding van de EHS/NNN mogelijk is, dan is dit binnen hetzelfde
project enkele kilometers verder in Baexem ook mogelijk, is voorkeursalternatief 3C niet
langer relevant, en moet de ruimere randweg om Baexem worden heroverwogen.

Reactie:
Ad 1.
Omdat er sprake is van een provinciaal inpassingsplan zal het plan door Provinciale Staten
worden vastgesteld. Daarmee zullen Provinciale Staten ook de keuze om bij Kelpen de
EHS/NNN te doorsnijden bij hun besluitvorming betrekken.

Ad 2.
Er is geen alternatief realiseerbaar waarbij de huidige locatie van de Kelperbrug
gehandhaafd kan blijven. Op 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten besloten het wegvak
Weert - A2 te laten vervallen. Daardoor kunnen er geen parallelwegen meer over de A2
worden geleid omdat er geen parallelstructuur meer aanwezig is aan westzijde van de A2.
Dat betekent dat de viaducten over de A2 ook niet meer worden vernieuwd. Het aanpassen
van de bestaande kluifrotonde is dan ook niet noodzakelijk. Het is daarnaast ook niet
mogelijk om met de bestaande viaducten en beschikbare ruimte met verkeerslichten
geregelde kruispunten te realiseren met alle benodigde opstelstroken. De enige aanpassing
aan de kluifrotonde die benodigd is om het verkeer te kunnen afwikkelen, is het realiseren
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van de bypass aan de noordzijde van de westelijke rotonde om het verkeer vanuit Roermond
richting de A2 te kunnen leiden. Omdat landbouwverkeer niet meer toegestaan is op de
hoofdrijbaan van de N280 worden hiervoor parallelwegen gerealiseerd. Er start bij de
kluifrotonde, aan de zuidzijde van de N280, een parallelweg richting het oosten. De
parallelweg kan niet aan de noordzijde over de Kelperbrug worden gerealiseerd omdat de
parallelweg dan de bypass zou moeten kruisen. Dit betekent dat de parallelweg aan de
zuidzijde gerealiseerd moet worden. De parallelweg aan de zuidzijde dient als vijfde tak op
de kluifrotonde aangesloten te worden om een veilige uitwisseling van en naar de
parallelweg mogelijk te maken. De takken van de kluifrotonde dienen uit elkaar gelegd te
worden om alle takken veilig te kunnen aansluiten op de kluifrotonde. Daarnaast heeft RWS
voor het ontwerp van de Kelperbrug een aantal eisen gesteld waardoor de brug in
noordelijke richting verplaatst moet worden. Dit is geen kwestie van keuze, maar is een
gevolg van de nadere detaillering van het ontwerpproces.

Tevens is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid en uniformiteit niet mogelijk om het
wegvak vanaf de kluifrotonde in verschillende wegprofielen en met verschillende snelheden
uit te voeren. De volledige N280 is buiten de bebouwde kom gelegen en heeft daarom een
snelheid van 80 km/uur. Om een weg deels als 50 km/uur weg in te richten, zou dit deel
binnen de bebouwde kom moeten liggen en ook als zodanig herkenbaar moeten zijn. Dat is
op betreffende locatie (Kelperbrug) allerminst het geval. Bij 50 km/uur is tevens een ander
wegprofiel noodzakelijk. En dit verwachten weggebruikers op een dergelijke plek niet. Dit
leidt tot grotere verkeersonveiligheid.

Een Kelperbrug op de huidige locatie zou tevens een enorm duur alternatief worden
aangezien het Kanaal Wessem-Nederweert diagonaal gekruist moet worden. Omdat de
overspanning aanzienlijk groter moet worden dan in de huidige situatie is dit alternatief
vanwege de enorme kosten niet reëel. Daarnaast zou zo’n alternatief ertoe leiden dat de
N280 voor geruime tijd gestremd zou worden omdat de Kelperbrug vervangen moet worden
en het dijklichaam opgezet moet worden. De Kelperbrug en het dijklichaam, zoals die nu
gerealiseerd zullen worden kunnen gerealiseerd worden in het vrije veld zonder dat zij de
doorstroming op de N280 frustreren.

Omdat de N280 een gebiedsontsluitingsweg is met een snelheid van 80 km/uur zijn volgens
de vigerende ontwerprichtlijnen ruimere horizontale en verticale boogstralen benodigd dan in
de huidige situatie. Daardoor is aantasting van het NNN-gebied onvermijdelijk. De
goudgroene natuurzone is aan beide zijden van de N280 gelegen. Er is dus geen alternatief
realiseerbaar dat geen aantasting kent van het NNN-gebied. Om de aantasting van het NNN-
gebied zo gering mogelijk te houden is het verschoven ontwerp geoptimaliseerd. De nieuwe
Kelperbrug zal zowel in horizontale als in verticale zin in een boog worden gelegd zodat het
ruimtebeslag tot een minimum wordt beperkt.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Indien het landbouwpad ten zuiden van de N280 bij Baexem als route voor landbouwverkeer
ingericht wordt, is de breedte van de nieuwe N280 met alle parallelbanen maar liefst 230
meter. Dit ruimtebeslag is groter dan bij elk ander alternatief tracé, en 10 keer breder dan
gepresenteerd aan Provinciale Staten. Derhalve is hier geen sprake meer van
voorkeursalternatief 3C, dient dit als nieuw alternatief beschouwd te worden, en aan PS ter
goedkeuring voorgelegd te worden.

Reactie:
De provincie gebruikt de bestaande landbouwroute. De provincie zal de route enkel voorzien
van een halfverharding. Er wordt geen nieuwe route gerealiseerd. Er kan daardoor dus ook
niet van een nieuwe N280 van 230 meter breed worden gesproken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C is na de besluitvorming over tracékeuze in zo’n grote mate gewijzigd
(onder andere een meer dan dubbel ruimtebeslag), dat er sprake is van een geheel nieuw
alternatief. Derhalve dient het nu voorgestelde tracé in de MER afgewogen te worden tegen
het beste andere alternatief, variant 5E.

Reactie:
Het is niet juist dat alternatief 3C na besluitvorming in zo’n grote mate is gewijzigd dat er
sprake is van een geheel nieuw alternatief. Het is ook niet juist dat er een dubbel
ruimtebeslag aan de orde is bij het nu voorliggende alternatief 3C. Het ruimtebeslag van
alternatief 3C dat in 2014 en in 2016 aan Provinciale Staten is voorgelegd is nagenoeg
ongewijzigd ten opzichte van het ruimtebeslag van alternatief 3C dat nu voorligt. De provincie
kan niet herleiden waarom volgens indiener het ruimtebeslag zou zijn verdubbeld.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
De huidige invulling van traject 3C wijkt in grote mate af van de variant waarvoor PS in 2014
en 2016 hebben gekozen. Zo is de huidige variant bijvoorbeeld 2x1 rijbaan i.p.v. de
oorspronkelijke 1x2 variant en is de huidige variant minimaal 41 meter breed i.p.v. de
oorspronkelijke ongeveer 20 meter. Deze verbreding strekt zich uit over het hele traject ook
de tunnelbak bij Baexem.
Kan een uiteindelijke variant die zo overduidelijk afwijkt van het origineel en die nog nooit is
vergeleken met welke andere variant dan ook, en geen deel heeft uitgemaakt van de 1e fase
MER als enige optie worden onderzocht in een 2e fase MER enkel en alleen omdat de naam
overeenkomt met een variant die oorspronkelijk is uitverkoren?
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Reactie:
De provincie kan niet herleiden hoe indiener tot genoemde minimale breedte is gekomen.
De huidige invulling van traject 3c wijkt niet in grote mate af van de voorkeursvariant die PS
in 2014 heeft gekozen (en die in 2016 is herbevestigd). Het is niet juist dat ‘deze verbreding’
ook ter plaatse van de verdiepte ligging wordt doorgezet. Het ruimtebeslag van alternatief 3c
dat in 2014 en in 2016 aan Provinciale Staten is voorgelegd, is nagenoeg ongewijzigd ten
opzichte van het ruimtebeslag van alternatief 3c dat nu voor ligt.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
Is het juridisch en moreel niet zuiverder om minimaal een variant in de 2e fase mee te
onderzoeken die ook daadwerkelijk deel heeft uitgemaakt van de 1e fase MER onderzoek,
bijvoorbeeld de variant 5E die het uiteindelijk net heeft afgelegd tegen de originele 3C maar
nooit is afgezet tegen de huidige variant 3C?

Reactie:
Zowel in februari 2014 als in februari 2016 hebben Provinciale Staten zich uitgesproken over
het te kiezen tracé ter hoogte van Baexem. Om die keuze te kunnen maken zijn de
verschillende alternatieven uitgebreid met elkaar vergeleken op basis van de toen
beschikbare uitwerking en informatie. Gaandeweg, na de besluitvorming van Provinciale
Staten, is het wegprofiel gewijzigd. Deze wijzigingen zijn echter van dien aard dat een
nieuwe vergelijking tussen alternatief 3C en 5e niet tot andere inzichten zou leiden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
Kan in de resultaten van de 2e fase MER worden aangegeven in hoeverre de resultaten uit
de 2e fase onderzochte, huidige variant 3C, afwijken van de resultaten van de variant 3C die
in de 1e fase is onderzocht met betrekking tot: - Totaal grondbeslag - Geluidsbelasting -
Aantasting van de EHS / NNN - Gebruik van landbouwgrond - Geluidsbelasting - Kosten -
Aantal te slopen woningen? Dit met als doel toch enig referentiekader met eerdere varianten
en onderzoeken te creëren.

Reactie:
Het ruimtebeslag van alternatief 3C dat in 2014 en in 2016 aan Provinciale Staten is
voorgelegd is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van het ruimtebeslag van alternatief 3C dat
nu voor ligt. Er is dus geen aanleiding om de ‘oude’ en ‘nieuwe’ variant  van 3C in de 2e fase
MER opnieuw met elkaar te gaan vergelijken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1006 Zienswijze:
Indiener hoopt dat de Provincie op basis van voortschrijdend inzicht tot inkeer komt en
alsnog kiest voor de, volgens indiener, veel meer geschiktere variant, te weten
voorkeursalternatief 5E (ook volgens de betrokken gemeenteraden). Dit mede gelet op het
feit dat voorkeursalternatief 3C inmiddels dusdanig gewijzigd is dat feitelijk van een nieuw
alternatief sprake is.

Reactie:
Provinciale Staten hebben in 20414 een afgewogen keuze gemaakt voor alternatief 3C.
Deze keuze is in 2016 nogmaals herbevestigd. Het ruimtebeslag van alternatief 3C dat in
2014 en in 2016 aan Provinciale Staten is voorgelegd, is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte
van het ruimtebeslag van alternatief 3C dat nu voor ligt. Er is dus geen sprake van een nieuw
alternatief dat opnieuw zou moeten worden vergeleken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener merkt op dat hij constateert dat er een visie ontbreekt over hoe de provincie Limburg
de gehele N280 ziet ingebed en vormgegeven in het Midden-Limburgse als zijnde de enige
“fatsoenlijke” weg die het Oosten met het Westen van Midden-Limburg en verder, goed met
elkaar zou moeten verbinden.

Reactie:
Deze visie is opgenomen in het POL2014 en het daaraan ten grondslag liggende PVVP.
Daarin is opgenomen dat de N280 een gebiedsontsluitingsweg is met “bovenregionaal
verbindende functie”. Het ontwerp van de nieuwe N280 wordt op die functie afgestemd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener heeft de indruk dat de provincie bezig is Midden-Limburg infrastructureel van de
kaart te vegen in plaats van op de kaart te zetten.
Leudal en wijde omgeving, zelfs van Weert tot Roermond zijn volgens indiener voorstander
van een ander tracé dan waarvoor Provinciale Staten hebben gekozen. Deze keuze is niet
alleen uit financieel oogpunt volstrekt onbegrijpelijk, maar ook o.a. uit het oogpunt van
leefbaarheid en acceptatie van de bevolking een niet uit te leggen besluit.

Reactie:
De (tracé)keuze voor de aanleg van een nieuwe weg of aanpassing van een bestaande weg
kan in de praktijk altijd rekenen op zowel steun als weerstand. Zo ook in Leudal en
omgeving. Het project N280 West, wegvak Leudal kent een lange voorgeschiedenis en
alternatief 3C heeft bij inwoners van Baexem en omgeving tegenstanders, maar zeker ook
voorstanders. Het is dan ook niet correct dat iedereen voorstander is van een ander tracé
dan het door Provinciale Staten gekozen alternatief 3C. In dat opzicht deelt de provincie het
standpunt van indiener dan ook niet.
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Er vindt uiteindelijk een integrale belangenafweging plaats, waarbij naast
milieuoverwegingen ook andere aspecten een rol kunnen en moeten spelen. De kosten en
financiële uitvoerbaarheid van het inpassingsplan en het project zijn aspecten die Provinciale
Staten in hun afweging over het project en het inpassingsplanmoeten betrekken. Provinciale
Staten hebben dit in het verleden gedaan en zullen dit ook in de toekomst blijven doen.
Uiteraard staat het indiener vrij om het hier niet mee eens te zijn, maar dat laat onverlet dat
het kostenaspect uiteindelijk een bestuurlijke afweging is.
Het MER is er juist op gericht om ook de leefbaarheidseffecten in beeld te brengen en daar
waar nodig (beschermende) maatregelen richting omwonenden te (doen) treffen. Ook bij een
inpassingsplan blijft een goede ruimtelijke ordening het uitgangspunt en het MER is daar
ondersteunend in.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener hoop dat de Provincie tot inkeer komt en alsnog kiest voor een andere variant bij
Baexem. Indiener spreekt zijn voorkeur uit voor de alternatieven 6, 5 of 4, in die volgorde.

Reactie:
In het MER van de N280, wegvak Baexem zijn in het verleden reeds diverse effecten van
verschillende alternatieven van het tracé rondom Baexem onderzocht. Naar aanleiding
daarvan hebben Provinciale Staten in 2014 besloten dat alternatief 3C het
voorkeursalternatief is. Dit besluit is in 2016 herbevestigd en staat thans niet meer ter
discussie.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
De N280 is een belangrijke regionale weg, maar de hoofdverbinding tussen de A2 en
Roermond blijft de A73. Met een verwachte verkeerstoename in de nabije toekomst dient de
opwaardering van het Ei van St. Joost prioriteit te hebben om te voorkomen dat de N280 een
alternatief wordt voor de hoofdverbinding.

Reactie:
Uit het verkeersmodel blijkt niet dat de N280 in de toekomst een alternatief wordt voor de
A73/A2. De verkeersintensiteiten op de N280 stijgen in de toekomst niet of nauwelijks als
gevolg van het planvoornemen ten opzichte van de autonome situatie. Opwaardering van het
“Ei van Sint Joost” behoort niet tot de scope van dit project.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener betreurt het dat het wegvak tussen de N273 en het Lateraalkanaal weggevallen is.
Dit deel omvormen naar Type II 2x1 80 km/u zou een duidelijk signaal zijn aan het
doorgaande verkeer dat de N280 geen alternatief is voor de rijkswegen A2, A73 en A67. Dit
zou een relatief kleine investering zijn, zeker omdat dit deel onderhoud moet krijgen.

Reactie:
Provinciale Staten heeft hiertoe op 5 februari 2016 een afgewogen besluit genomen. Er is
geen aanleiding om dit besluit te herzien.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.4 Thema Verkeersveiligheid

1010 Zienswijze:
Indiener voorziet dat de parallelstructuur door verschillende modaliteiten gebruikt zal worden
waarbij zwaar landbouwverkeer en bijvoorbeeld fietsers op hetzelfde moment gebruik
kunnen maken van de weg. Gevraagd wordt om inzichtelijk te maken op welke wijze het
langzaam verkeer beschermd wordt tegen zwaar gemotoriseerd verkeer.

Reactie:
Het ontwerp van de parallelwegen houdt expliciet rekening met de passeerbaarheid van
bijvoorbeeld twee landbouwvoertuigen. Daarmee is de passeerbaarheid van fietsverkeer ook
geborgd. Hierover is in het voortraject reeds uitvoerig gesproken met vertegenwoordigers
van de agrarische sector. Dit heeft geleid tot het huidige voorstel qua inrichting. Specifiek
voor het oost-west gericht fietsverkeer is voorzien in een nagenoeg volledig vrijliggend
fietspad aan de zuidzijde van de N280, waarbij het landbouwverkeer over de parallelweg aan
de noordzijde rijdt. Daar waar gemengd verkeer voorkomt, zal extra aandacht worden
besteed aan de inrichting van de weg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Met de aanleg van de tunnel in Baexem wordt een nieuwe onveilige situatie gecreëerd. De
veiligheidsaspecten hiervan dienen in kaart te worden gebracht.

Reactie:
Het ontwerp van de verdiepte ligging in Baexem zal volgens de geldende richtlijnen worden
uitgewerkt. Ook vindt hierover overleg plaats met de Veiligheidsregio. In het MER wordt
bovendien een kwalitatieve beschrijving van de effecten ten aanzien van de
verkeersveiligheid opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener hamert op essentiële veiligheidseisen, waarbij hij van mening is dat de huidige
invulling van het begrip veiligheid te krap wordt geïnterpreteerd. Hij doet suggesties om het
begrip breder te trekken en het oordeel over het veiligheidsniveau aan deskundigen over te
laten.

Reactie:
De suggestie van indiener wordt voor  kennisneming aangenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat er geen sprake meer is van een knelpuntgerichte aanpak. Er wordt
een geheel nieuwe autoweg aangelegd. Indien daarbij het bestaande tracé verlaten moet
worden om beter te kunnen voldoen aan essentiële veiligheidseisen, dan zal dat gedaan
moeten worden.

Reactie:
Er is terdege sprake van een knelpuntgerichte aanpak. Daar waar mogelijk wordt de weg zo
veel mogelijk op het bestaande tracé aangelegd. De nieuwe N280 wordt geen autoweg in
termen van de ontwerprichtlijnen van het CROW, zijnde een regionale stroomweg met een
snelheidsregime van 100 km/h, maar wel een autoweg zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.
Het feit dat iets een autoweg is in de zin van het Besluit m.e.r. betekent  niet dat deze
automatisch geldt als autoweg in de zin van de CROW en dat alle richtlijnen van de CROW
van toepassing zijn. Het gaat hier om twee los van elkaar staande definities.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener vraagt zich af of de aansluiting van tankstation ‘De Haan’ direct op de N280 (dus
zonder invoegstrook) wel een veilige oplossing is en of het, gezien de ligging dicht bij de
tunnel, niet verstandiger is om het tankstation te verplaatsen.

Reactie:
De aansluiting van tankstation De Haan wordt vormgegeven conform de richtlijnen van het
CROW en voldoet daarmee aan de landelijk gehanteerde richtlijnen voor de
verkeersveiligheid en -afwikkeling.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1013 Zienswijze:
Indiener verzoekt om de fietstunnel ter hoogte van de oversteek Grathemerweg/Kelperweg
zo breed mogelijk te maken met royale verlichting. Dit in verband met sociale veiligheid.

Reactie:
De vormgeving en inrichting van de fietstunnel wordt afgestemd op het daadwerkelijk
verwachte gebruik, passend binnen de provinciale richtlijnen. In het MER wordt een
kwalitatieve beschrijving gegeven van de effecten van het plan ten aanzien van de criteria
‘verkeersveiligheid’ en ‘sociale relaties’. Het aspect sociale veiligheid komt daarmee in de
ogen van het bevoegd gezag voldoende aan bod.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
In de “MER N280 wegvak Baexem tussenrapportage” is het aspect sociale veiligheid
genoemd. Er zijn regelmatig incidenten op de als fietspad en schoolroute gebruikte
Baexemerweg (van Exaten naar N273); deze is sociaal onveilig. Een nieuw fietspad
gebundeld met de N280 kan dit oplossen.

Reactie:
Het realiseren van een nieuw fietspad op dit gedeelte van de N280 is geen onderdeel van de
scope van dit project.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.5 Thema Natuur en landschap

3005 Zienswijze:
Indiener verzoekt om de mitigatie en compensatie van negatieve gevolgen van de realisatie
van de N280-west voor natuur en landschap in het MER verder uit te werken.

Reactie:
Het MER beschrijft de effecten als gevolg van de realisatie van de N280-West wegvak
Leudal voor natuur en landschap voor diverse criteria (zie tabel 2 van de concept NRD). Op
basis van deze effectbeschrijving en -beoordeling wordt een voorstel gemaakt voor
eventueel noodzakelijke mitigerende en/of compenserende maatregelen. Het
compensatieplan zal als bijlage aan het inpassingsplan worden toegevoegd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Op het traject van Voorkeursalternatief 3C bij Baexem tussen Kasteelweg en Abenhofweg
bevinden zich o.a. amfibieën en vogels. Dit aspect dient bij de aanstaande actualisatie van
het Ecologisch onderzoek (”Notitie actualisatie veldonderzoek N280”) te worden
meegenomen.

Reactie:
Om over zo recent mogelijke gegevens te beschikken en om te voldoen aan de meest
recente wet- en regelgeving op het gebied van flora en fauna zal de provincie het bestaande
ecologisch onderzoek laten actualiseren. Deze opdracht is reeds in gang gezet.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
De brug over de Haelensebeek bij Exaten is een bijzondere locatie. De brug dient omhoog te
worden gebracht om te voldoen aan de Flora- en faunawet.

Reactie:
Over de ecopassage bij de Haelensebeek vindt overleg plaats met het Waterschap en
ecologen. Of aanpassingen noodzakelijk zijn is thans nog niet bekend. Hierbij vindt toetsing
plaats aan de Wet natuurbescherming die met ingang van 1 januari 2017 de Flora- en
faunawet heeft vervangen. De Flora- en faunawet kende geen voorschriften die er op zagen
dat aanwezige migratieknelpunten bij infrastructuur moesten worden aangepakt. Ook de Wet
natuurbescherming kent een dergelijk voorschrift niet. Dergelijke voorschriften zijn wel van
toepassing op nieuwe ontwikkelingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Bij de kruising van de N280 met de Haelense beek bij Exaten is het, ondanks het vervangen
van de Flora- en faunawet door de Natuurwet, sterk aan te bevelen dit op een zodanige
manier te doen dat de ecologie er zo weinig mogelijk schade van ondervindt. Door 2,5 meter
ruimte vrij te laten boven het wateroppervlak van de beek is er ook ruimte voor
faunapassages. Bij de huidige ligging van de brug is dit niet mogelijk.

Reactie:
Over de ecopassage bij de Haelensebeek vindt overleg plaats met het Waterschap Limburg
en ecologen. Of aanpassingen noodzakelijk zijn is thans nog niet bekend, maar zullen wel
worden gedaan indien noodzakelijk.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Het perceel aan de westzijde van de woning van indiener is omgevormd tot een duurzame
klimaattuin. Indiener rekent erop dat deze behouden wordt c.q. dat de daarin levende flora en
fauna behouden blijven.

Reactie:
Het ligt, op basis van de huidige inzichten, niet in de lijn der verwachting dat genoemde
klimaattuin wordt aangetast. De hoofdrijbaan van de N280 komt zelfs verder van het perceel
af te liggen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1009 Zienswijze:
Indiener vraagt zich af wat met de huidige wal met bomen gaat gebeuren. Deze zorgt nu
voor een fysieke scheiding tussen zijn woning en de N280. Bij het verdwijnen of aanpassen
daarvan vreest indiener meer geluid- en lichthinder te ervaren.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280-West, wegvak Leudal, en de verbindingsweg Hubert
Cuyperslaan, voor het aspect akoestiek worden door middel van akoestisch modelonderzoek
inzichtelijk gemaakt. Indien planwijzigingen leiden tot normoverschrijding, dan worden
maatregelen afgewogen om ongewenste effecten te reduceren. Lichthinder wordt niet
verwacht.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3003 Zienswijze:
Met de verschuiving van de Kelperbrug en aansluitende infrastructuur in noordelijke richting
wordt de Goud groene natuur uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) doorsneden.
De goudgroene natuurzones maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNN).
Indiener is van mening dat bij de keuze voor het nieuwe alternatief voor de Kelperbrug het
natuurbelang onvoldoende is betrokken. Aangedrongen wordt om het alternatief waarbij de
huidige locatie van de Kelperbrug gehandhaafd blijft alsnog te onderzoeken, mede vanwege
de natuurwaarden in het gebied. Het nu voorgestelde alternatief is in strijd met de doelen
zoals deze zijn vastgelegd in de Provinciale Omgevingsverordening.
Indiener wijst tevens op artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming waarin wordt gesteld dat
er een algemene zorgplicht is voor o.a. NNN-gebieden. Zorgvuldig alternatievenonderzoek
hoort volgens indiener bij de noodzakelijke maatregelen om nadelige effecten op het NNN-
gebied te voorkomen.

Reactie:
Er is geen alternatief realiseerbaar waarbij de huidige locatie van de Kelperbrug
gehandhaafd kan blijven. Op 5 februari 2016 hebben Provinciale Staten besloten het wegvak
Weert - A2 te laten vervallen. Daardoor kunnen er geen parallelwegen meer over de A2
worden geleid omdat er geen parallelstructuur meer aanwezig is aan westzijde van de A2.
Dat betekent dat de viaducten over de A2 ook niet meer worden vernieuwd. Het aanpassen
van de bestaande kluifrotonde is dan ook niet noodzakelijk. Het is daarnaast ook niet
mogelijk om met de bestaande viaducten en beschikbare ruimte met verkeerslichten
geregelde kruispunten te realiseren met alle benodigde opstelstroken. De enige aanpassing
aan de kluifrotonde die benodigd is om het verkeer te kunnen afwikkelen, is het realiseren
van de bypass aan de noordzijde van de westelijke rotonde om het verkeer vanuit Roermond
richting de A2 te kunnen leiden. Omdat landbouwverkeer niet meer toegestaan is op de
hoofdrijbaan van de N280 worden hiervoor parallelwegen gerealiseerd. Er start bij de
kluifrotonde, aan de zuidzijde van de N280, een parallelweg richting het oosten. De
parallelweg kan niet aan de noordzijde over de Kelperbrug worden gerealiseerd omdat de
parallelweg dan de bypass zou moeten kruisen. Dit betekent dat de parallelweg aan de
zuidzijde gerealiseerd moet worden. De parallelweg aan de zuidzijde dient als vijfde tak op
de kluifrotonde aangesloten te worden om een veilige uitwisseling van en naar de
parallelweg mogelijk te maken. De takken van de kluifrotonde dienen uit elkaar gelegd te
worden om alle takken veilig te kunnen aansluiten op de kluifrotonde. Daarnaast heeft RWS
voor het ontwerp van de Kelperbrug een aantal eisen gesteld waardoor de brug in
noordelijke richting verplaatst moet worden. Dit is geen kwestie van keuze, maar is een
gevolg van de nadere detaillering van het ontwerpproces.

Tevens is het uit het oogpunt van verkeersveiligheid en uniformiteit niet mogelijk om het
wegvak vanaf de kluifrotonde in verschillende wegprofielen en met verschillende snelheden
uit te voeren. De volledige N280 is buiten de bebouwde kom gelegen en heeft daarom een
snelheid van 80 km/uur. Om een weg deels als 50 km/uur weg in te richten, zou dit deel
binnen de bebouwde kom moeten liggen en ook als zodanig herkenbaar moeten zijn. Dat is
op betreffende locatie (Kelperbrug) allerminst het geval. Bij 50 km/uur is tevens een ander
wegprofiel noodzakelijk. En dit verwachten weggebruikers op een dergelijke plek niet. Dit
leidt tot grotere verkeersonveiligheid.
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Een Kelperbrug op de huidige locatie zou tevens een enorm duur alternatief worden
aangezien het Kanaal Wessem-Nederweert diagonaal gekruist moet worden. Omdat de
overspanning aanzienlijk groter moet worden dan in de huidige situatie is dit alternatief
vanwege de enorme kosten niet reëel. Daarnaast zou zo’n alternatief ertoe leiden dat de
N280 voor geruime tijd gestremd zou worden omdat de Kelperbrug vervangen moet worden
en het dijklichaam opgezet moet worden. De Kelperbrug en het dijklichaam, zoals die nu
gerealiseerd zullen worden kunnen gerealiseerd worden in het vrije veld zonder dat zij de
doorstroming op de N280 frustreren. Omdat de N280 een gebiedsontsluitingsweg is met een
snelheid van 80 km/uur zijn volgens de vigerende ontwerprichtlijnen ruimere horizontale en
verticale boogstralen benodigd dan in de huidige situatie. Daardoor is aantasting van het
NNN-gebied onvermijdelijk. De goudgroene natuurzone is aan beide zijden van de N280
gelegen. Er is dus geen alternatief realiseerbaar dat geen aantasting kent van het NNN-
gebied. Om de aantasting van het NNN-gebied zo gering mogelijk te houden is het
verschoven ontwerp geoptimaliseerd. De nieuwe Kelperbrug zal zowel in horizontale als in
verticale zin in een boog worden gelegd zodat het ruimtebeslag tot een minimum wordt
beperkt.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
De plek waar de Hunselerdijk de N280 ongelijkvloers kruist valt binnen het Natuur Netwerk
Nederland. Eerder was dit nog landbouwgebied. Levert dit nog problemen op?

Reactie:
De kruising van de Hunselerdijk met de N280 is in het POL2014 als bronsgroene
landschapszone aangeduid. De bronsgroene landschapszone maakt geen onderdeel uit van
het Nationaal Natuurnetwerk dat in Limburg is aangeduid als Goudgroene Natuur.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Bij de Kelperbrug lijkt de invloed op de natuur bij Natuurnetwerk groter te zijn dan ten tijde
van de EHS.

Reactie:
In het MER wordt ingegaan op de invloed van het plan op beschermde gebieden in de
omgeving (zie tabel 2 van de concept NRD).

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.6 Thema Leefbaarheid / woon- en leefmilieu

1010 Zienswijze:
Om de ongelijkvloerse kruising te bereiken zal er een grondlichaam aangelegd worden.
Indiener vreest extra geluidbelasting als gevolg van weerkaatsing van geluid op het
grondlichaam naast de geluidoverlast als gevolg van de parallelweg. Indiener wil weten op
welke wijze rekening gehouden wordt met de weerkaatsing van geluid op het grondlichaam.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wet- en regelgeving. Alle relevante ontwerpelementen worden in dit onderzoek opgenomen.
Of sprake is van weerkaatsing moet nog uit het onderzoek blijken. De grondlichamen zijn
immers van zand (zachte topografie) en de invloed daarvan op weerkaatsing is in het
algemeen beperkt, maar wordt wel beschouwd in het rekenmodel.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1010
1001

Zienswijze:
Indiener is van mening dat de geluidwaarden bij het voorliggende ontwerp de normen
overschrijdt. Er wordt immers een parallelweg aangelegd waar zwaar landbouw- en
vrachtverkeer gebruik van maakt.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wettelijke richtlijnen. De invloed van de hoeveelheid en samenstelling van het verkeer op de
parallelwegen wordt daarin ook beschouwd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1001 Zienswijze:
Indiener heeft in verband met een verbouwing in 2010 een akoestisch onderzoek uit moeten
laten voeren. De uit dat onderzoek te verwachte geluidbelasting bedroeg (op basis van het
huidige tracé) 67,4 dB(A). De berekeningen die ten grondslag liggen aan dit plan komen uit
op een geluidbelasting van 63 dB|(A). Indiener is niet duidelijk waar dit verschil vandaan
komt en verzoekt de geluidbelasting op zijn woning nogmaals te onderzoeken.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wettelijke richtlijnen. De invloed van de hoeveelheid verkeer op geluidcontouren van
woningen wordt daarin ook beschouwd. Het effect op individuele woningen wordt in het
aanvullend onderzoek ten behoeve van het inpassingsplan meer in detail beschouwd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Niet alleen de ”gevelbelasting” (geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige objecten,
waarmee gerekend is in ”MER N280 Baexem Achtergrondrapport geluid, 11 juni 2013”),
maar ook de geluidbelasting in de tuinen dient meegenomen te worden in het onderzoek,
aangezien voorkeursalternatief 3C direct aan de tuin van indiener grenst.

Reactie:
In het kader van de MER worden de wettelijk verplichte berekeningen voor akoestiek
uitgevoerd. Dit houdt in dat enkel geluidcontouren worden berekend. In een volgende fase
(ten behoeve van het inpassingsplan) zal meer gedetailleerd onderzoek plaatsvinden op
gevelniveau.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Het effect van de overheersende zuidwestelijke windrichting dient meegenomen te worden
bij de geluidsbelastingberekeningen.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wet- en regelgeving. Alle factoren die van invloed kunnen zijn op de geluidbelasting, zoals de
jaargemiddelde windrichting, worden in dit onderzoek meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Het effect van extra geluidsoverlast van optrekkend en afremmend verkeer bij de rotonde op
de nieuwe locatie dient inzichtelijk gemaakt te worden bij de geluidsbelastingberekeningen;
idem voor vrachtverkeer dat de hellingen bij de tunnel moet nemen.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wet- en regelgeving. Factoren die van invloed kunnen zijn op de geluidbelasting, zoals het
optrekken en afremmen van verkeer of hellingen in het tracé, worden in dit onderzoek
meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.



Nota van zienswijzen en adviezen Notitie Reikwijdte en Detailniveau N280-West, wegvak Leudal Pagina 38

	

1002,
1004

Zienswijze:
Bij de geluidsberekeningen dient gerekend te worden met de huidige geluidsproductie van
auto’s. De correctiefactor voor toekomstige reductie door elektrische auto’s zoals toegepast
in “MER N280 wegvak Baexem tussenrapportage” dient achterwege gelaten te worden.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek uitgevoerd dat voldoet aan de
wet- en regelgeving.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Bij eerdere geluidsberekeningen binnen dit project (”MER N280 Baexem Achtergrondrapport
geluid, 11 juni 2013”) is uitgegaan van stil asfalt. Bij recent onderhoud (in 2015) aan de
huidige N280 was het plan echter om het bestaande stil asfalt te vervangen door standaard
asfalt. Derhalve dient het MER de geluidsbelastingen van beide asfaltsoorten inzichtelijk te
maken, en dient de geluidbelasting ook in geval van gewoon asfalt te voldoen aan de eisen.

Reactie:
De geluidbelasting in de bestaande situatie wordt berekend op basis van het aanwezige
asfalttype. Voor de geluidbelasting in de toekomstige situatie wordt uitgegaan van het
asfalttype dat is voorgeschreven in de ontwerpspecificaties. Indien uit het akoestisch
onderzoek blijkt dat op basis van de wettelijke eisen maatregelen noodzakelijk zijn om de
geluidbelasting te reduceren, wordt het effect van geluidsreducerend asfalt onderzocht.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Het verkeer over de Dorpstraat van Baexem dat richting Roermond gaat, moet bij
voorkeursalternatief 3C een kilometer omrijden. Op basis van de getallen uit eerdere
verkeerstellingen betekent dit ruim 3500 extra autokilometers per dag door de dorpskern van
Baexem. De negatieve effecten op luchtkwaliteit en geluidsoverlast hierdoor dienen in kaart
te worden gebracht.

Reactie:
In het verkeersmodel dat voor deze studie wordt gebruikt, worden de eventuele extra
autokilometers inzichtelijk gemaakt. De output van het verkeersmodel wordt als input
gebruikt voor de rekenmodellen voor akoestiek en luchtkwaliteit. De effecten op beide criteria
worden zodoende berekend.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1010 Zienswijze:
Indiener vreest voor trillingshinder van de hoofdbaan en van de parallelstructuur en kan uit
de stukken niet opmaken in hoeverre daar rekening mee is gehouden.

Reactie:
In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder als gevolg van
het planvoornemen. Voor woningen die binnen 50m van de nieuwe weg zijn gelegen worden
berekeningen uitgevoerd.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

1009 Zienswijze:
Indiener verwacht dat er in de toekomst meer verkeer over de N280 gaat rijden. Dit,
gecombineerd met het feit dat de infrastructuur dichter bij zijn woning komt te liggen, leidt
volgens indiener tot meer trillingen en vibraties. Indiener wil graag inzage in de berekeningen
die hiervan.

Reactie:
In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder als gevolg van
het planvoornemen. Voor woningen die binnen 50m van de nieuwe weg zijn gelegen worden
berekeningen uitgevoerd. De rekenresultaten worden beschikbaar gesteld bij de ter inzage
legging van het ontwerp-inpassingsplan.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

1003 Zienswijze:
Indiener illustreert met een voorbeeld van een zogenaamde “psychobremse” dat enige
toename in de aard of hoeveelheid van de trillingen meteen tot een onaanvaardbare c.q.
onleefbare situatie leidt.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280 op diverse omgevingsaspecten worden in het MER
onderzocht. In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal zowel kwalitatief als
kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder
als gevolg van het planvoornemen. Voor woningen die binnen 50m. van de nieuwe weg zijn
gelegen worden berekeningen uitgevoerd.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.
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1001 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat de weg in de afgelopen jaren meerdere malen aangepast is en er
telkens een nieuwe laag op het bestaande tracé kwam. Hierdoor ligt de weg volgens indiener
inmiddels hoger dan de woning. Indiener vreest een hogere milieubelasting op de woning en
verzoekt derhalve de weg verdiept aan te leggen.

Reactie:
Met uitzondering van het wegvak in Baexem, cf. alternatief 3C uit eerdere planvorming, wordt
de nieuwe N280 niet verdiept aangelegd. De gevolgen voor de milieubelasting als gevolg van
de nieuwe weg, worden in het MER nader onderzocht.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1011 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat in de concept-NRD wordt aangegeven dat er een verdiepte ligging ter
hoogte van Baexem gerealiseerd wordt ter beperking van het geluid. Indiener betwijfelt deze
bewering, temeer omdat er ook nog op maaiveldniveau een viaduct aangelegd wordt ter
hoogte van de Kasteelweg. In dat plan wordt er niet over geluidreductie gesproken.

Reactie:
De effecten van zowel de verdiepte ligging als het viaduct Kasteelweg worden in het
akoestisch onderzoek berekend. De resultaten worden in het MER opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1011 Zienswijze:
Indiener vreest dat de betonnen wanden van de verdiepte ligging een klankkast vormen en
vraagt of er geen geluidwal in natuurlijke vorm toegepast kan worden.

Reactie:
De effecten van de verdiepte ligging, en de toepassing van harde topografie, worden in het
akoestisch onderzoek berekend. Uit deze resultaten moet blijken of aanvullende maatregelen
in of nabij de verdiepte ligging noodzakelijk zijn.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat akoestisch onderzoek niet alleen onder droge, maar ook onder natte
omstandigheden, tijdens spitsuren en in de nachturen uitgevoerd moet worden.

Reactie:
Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van modelberekeningen conform wet-
en regelgeving. Deze berekeningen zijn gebaseerd op de jaargemiddelde verkeersintensiteit,
verdeeld over de dag-, avond- en nachtperiode. Daarnaast gaat het model uit van
jaargemiddelde meteorologische omstandigheden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener hecht er belang aan om op te merken dat bij het definiëren van woon- en leefklimaat
niet alleen het gebruikelijke hoorbare geluidspectrum relevant is, maar dat ook infra-geluid en
laagfrequent geluid (0-20Hrz) als relevant dient te worden beschouwd en in het akoestisch
onderzoek wordt meegenomen. Indiener beschouwt dit als zorgplicht van de provincie.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek voor het hele tracé uitgevoerd
dat voldoet aan de wet- en regelgeving.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1001 Zienswijze:
Indiener vreest voor trillingshinder van de hoofdbaan en van de parallelstructuur en kan uit
de stukken niet opmaken in hoeverre daar rekening mee is gehouden.

Reactie:
In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder als gevolg van
het planvoornemen.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.
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1008 Zienswijze:
Welke impact heeft de verplaatsing van de N280 op de trillingen tijdens constructie en
gebruik van de nieuwe N280 op dit ongefundeerde monumentale pand.

Reactie:
In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal zowel kwalitatief als kwantitatief
onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder als gevolg van
het planvoornemen. Ook het klooster Exaten wordt in dit onderzoek betrokken. Voor
woningen die binnen 50m van de nieuwe weg zijn gelegen worden berekeningen uitgevoerd.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

1008 Zienswijze:
Hoe verhouden de huidige plannen zich ten opzichte van de functie van het monumentale
pand als AZC?

Reactie:
In het MER N280-West wegvak Leudal wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de
gevolgen van de nieuwe N280 op het groepsrisico externe veiligheid als onderdeel van het
thema woon- en leefklimaat. Het gebruik van het klooster Exaten als AZC wordt hierin
meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C lost geen leefbaarheidsproblemen in Baexem op, maar verschuift ze
enkele meters. Daarbij wordt de barrièrewerking versterkt. De projectdoelen kunnen met
voorkeursalternatief 3C niet worden gerealiseerd.

Reactie:
In het MER N280-West, wegvak Leudal worden de effecten van de nieuwe N280 op
barrièrewerking inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de autonome situatie. In het MER
voor de N280, wegvak Baexem is in het verleden reeds de barrièrewerking van verschillende
alternatieven van het tracé rondom Baexem onderzocht. Naar aanleiding daarvan hebben
Provinciale Staten in 2014 besloten dat alternatief 3C het voorkeursalternatief is. Dit besluit is
in 2016 herbevestigd. De toetsing aan de projectdoelen heeft reeds in de eerder verschenen
tussenrapportage plaatsgevonden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C verbetert het leefmilieu van de bewoners van de aangrenzende
bebouwing niet.

Reactie:
In het MER worden de effecten van de nieuwe N280 op woon- en leefklimaat inzichtelijk
gemaakt en vergeleken met de autonome situatie. In het MER van de N280, wegvak
Baexem zijn in het verleden reeds de leefbaarheidseffecten van verschillende alternatieven
van het tracé rondom Baexem onderzocht. Naar aanleiding daarvan hebben Provinciale
Staten in 2014 besloten dat alternatief 3C het voorkeursalternatief is. In 2016 is dit besluit
herbevestigd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002 Zienswijze:
Ter hoogte van de woningen aan de N280 (tussen nieuwe rotonde en tunnel) ligt de weg nog
op maaiveldhoogte. Er is voor deze woningen geen positief effect van de verdiepte ligging
verderop.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280 worden in het MER voor het volledige wegvak nader
onderzocht. Het akoestisch effect op individuele woningen wordt in het aanvullend onderzoek
ten behoeve van het inpassingsplan meer in detail beschouwd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1004 Zienswijze:
Ter hoogte van de woningen aan de N280 (tussen nieuwe rotonde en tunnel) ligt de weg nog
op maaiveldhoogte. Er is voor deze woningen geen positief effect van de verdiepte ligging
verderop. Hier moet rekening gehouden worden met aanvullende en afdoende
geluidswerende maatregelen.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280 worden in het MER voor het volledige wegvak nader
onderzocht. Het akoestisch effect op individuele woningen wordt in het aanvullend onderzoek
ten behoeve van het inpassingsplan meer in detail beschouwd. Mogelijk blijkt uit deze
berekeningen dat wettelijke normen worden overschreden. In dat geval worden maatregelen
om de geluidbelasting te reduceren onderzocht en beoordeeld op hun doelmatigheid.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Voorkeursalternatief 3C wordt aangelegd op slechts enkele meters van de oudste vleugel
van Rijksmonument klooster Exaten, in gebruik als AZC, en aldus een “kwetsbaar object”.
Indiener geeft aan dat het voorkeursalternatief 3C derhalve niet voldoet aan de
leefbaarheidseisen.

Reactie:
In het MER wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe N280
op het groepsrisico externe veiligheid als onderdeel van het thema woon- en leefklimaat. Het
gebruik van het klooster als AZC wordt hierin meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
Klooster Exaten is een “kwetsbaar object” en ook als zodanig geïdentificeerd in de NRD. Een
dergelijk gebouw mag men binnen 50 meter van een Provinciale weg niet meer aanleggen.
Is het omgekeerde wel toegestaan? Welke impact heeft het verplaatsen van de wegas op het
terrein van het monumentale klooster Exaten?

Reactie:
In het MER wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe N280
op het groepsrisico externe veiligheid als onderdeel van het thema woon- en leefklimaat. Het
gebruik van het klooster als AZC wordt hierin meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Het AZC is volgens indiener een kwetsbaar gebouw. Het is wettelijk vastgesteld dat een
kwetsbaar gebouw, indien dit nu gebouwd zou moeten worden, op minimaal 50 meter van
een drukke provinciale weg dient te liggen. Dit in verband met geluidsoverlast, maar vooral in
verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Indiener vindt het onbegrijpelijk
dat de nieuwe N280 bijna op de voordeur van een kwetsbaar gebouw als het AZC aangelegd
moet worden, terwijl er zowel zuidelijk als noordelijk van het huidige tracé meer dan
voldoende ruimte is om de weg op voldoende afstand van het AZC aan te leggen. Indiener
illustreert dit met een schets.

Reactie:
In het MER wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe N280
op het groepsrisico externe veiligheid als onderdeel van het thema woon- en leefklimaat. Het
gebruik van het klooster als AZC wordt hierin meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Het AZC is een kwetsbaar gebouw. Derhalve mag de weg niet dichter naar het AZC
geschoven worden.

Reactie:
In het MER wordt kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de nieuwe N280
op het groepsrisico externe veiligheid als onderdeel van het thema woon- en leefklimaat. Het
gebruik van het klooster als AZC wordt hierin meegenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Bijzondere aandacht is vereist met betrekking tot transport van gevaarlijke stoffen, vooral bij
de open tunnelbak en het AZC.

Reactie:
In het kader van het MER vindt onderzoek plaats naar de effecten van het transport van
gevaarlijke stoffen over de nieuwe weg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
De tunnel in Baexem valt binnen de bebouwde kom en is aldus een ‘stadstunnel’. Vervoer
van gevaarlijke stoffen door een ‘stadstunnel’ is niet toegestaan.

Reactie:
Er is sprake van een verdiepte ligging met daar overheen een viaduct ter plaatse van de
Kasteelweg. Van een formele, in wettelijke zin, tunnel is geen sprake. Overigens wordt het
effect van vervoer van gevaarlijke stoffen in het kader van het thema woon- en leefklimaat
wel beschouwd in het MER.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Met betrekking tot het woon- en leefklimaat van indiener wordt verzocht om vooraf nul-
metingen uit te voeren op het woonperceel, alsmede controlemetingen na aanleg van de
weg.

Reactie:
Bij de m.e.r. wordt het woon- en leefklimaat in de afweging betrokken door te onderzoeken
welke effecten de wijziging van de N280 heeft op geluid en luchtkwaliteit. Beide aspecten
worden beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde verkeersgegevens
waarbij de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige situatie worden
onderzocht. De onderzoeken worden opgesteld en beoordeeld conform de wet- en
regelgeving. Omdat meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals
verkeersintensiteit, meteorologische omstandigheden en de afwezigheid van stoorgeluid,
wordt het woon- en leefklimaat niet vastgesteld op basis van metingen. In het MER wordt wel
een aanzet voor het evaluatieprogramma opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1006 Zienswijze:
Indiener hecht er waarde aan dat vóór de werkzaamheden daadwerkelijk starten een
bouwkundige vooropname en geluidsmetingen plaatsvinden. Indiener spreekt verder uit dat
hij graag bereid is in een vroegtijdige fase constructief mee te denken met ambtenaren en
deskundigen. Overleg vooraf prefereert hij boven discussie achteraf.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280 worden in het MER voor het volledige wegvak nader
onderzocht. Het akoestisch effect op individuele woningen wordt in het aanvullend onderzoek
ten behoeve van het inpassingsplan meer in detail beschouwd. De geluidbelasting op de
woning wordt beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde
verkeersgegevens waarbij de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige
situatie worden onderzocht. Het onderzoek wordt opgesteld en beoordeeld conform
wettelijke regels. Omdat meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals
verkeersintensiteit, meteorologische omstandigheden en de aan- of afwezigheid van
stoorgeluid, wordt de geluidbelasting niet vastgesteld op basis van metingen. Uit het
akoestisch onderzoek kan blijken dat, na het afwegen van maatregelen, voor woningen een
hogere waarde moet worden vastgesteld. In dat geval wordt na het vaststellen van de hogere
waarde een bouwkundige opname van de woning uitgevoerd om te bepalen of wordt voldaan
aan de wettelijke eisen met betrekking tot het binnenniveau.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1002,
1004

Zienswijze:
Leefbaarheid is in de ”NRD N280 West – wegvak Baexem 2 april 2013” gedefinieerd als:
1. Verminderen barrièrewerking
2. Goede oversteekbaarheid
3. Verkeersveiligheid
4. Geen extra geluidsoverlast
5. Geen verslechtering luchtkwaliteit
6. Zo min mogelijk effect op karakteristieke dorpsaanzichten
Voor de kern Baexem voldoet het nu voorliggende plan niet aan de doelstellingen
omschreven in punten 1, 2, 4, 5 en 6.

Reactie:
De provincie herkent zich niet in het beeld dat het thans voorliggende plan niet zou voldoen
aan deze doelstellingen. In het MER worden de effecten van de nieuwe N280 op onder
andere barrièrewerking en woon- en leefklimaat inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de
autonome situatie. In het MER voor de N280, wegvak Baexem zijn in het verleden reeds
diverse effecten van verschillende alternatieven van het tracé rondom Baexem onderzocht.
Naar aanleiding daarvan hebben Provinciale Staten in 2014 besloten dat alternatief 3C het
voorkeursalternatief is. Dit besluit is in 2016 herbevestigd. Thans staat dit alternatief derhalve
niet meer ter discussie.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
Het nu voorgestelde tracé is gesitueerd direct achter de woning/tuin van de indiener, en heeft
een forse negatieve impact (noodgedwongen verhuizing, dan wel onder andere toenemende
geluidsoverlast, verslechtering luchtkwaliteit, bederf uitzicht, waardevermindering
eigendommen) op de leefsituatie van indiener. De Provincie wordt verzocht om rekening te
houden met de persoonlijke woon- en leefsituatie van indiener en er zorg voor te dragen dat
deze niet worden geschaad. Alle directe, indirecte en gevolgschade/waardevermindering
dient door de Provincie volledig betaald te worden.

Reactie:
In het kader van het MER worden de wettelijk verplichte berekeningen voor het volledige
tracé uitgevoerd. In het PIP zal op onderdelen, bijvoorbeeld akoestiek, onderzoek op
woningniveau plaatsvinden. Planschade is geen onderdeel van een m.e.r. studie. Hiervoor
geldt een separate procedure. De provincie zal in de uiteindelijke besluitvorming een
zorgvuldige afweging tussen individuele en algemene maatschappelijke belangen maken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
Wat zijn de gevolgen van deze verplaatsing voor geluid, natuur, landbouw en leefbaarheid in
het AZC?
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Reactie:
De effecten van de nieuwe N280 op diverse omgevingsaspecten (zie tabel 2 van de concept
NRD) worden in het MER onderzocht. Hierbij komen ook de door inspreker aangehaalde
aspecten aan de orde.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1008 Zienswijze:
De tunnelbak bij Baexem was in 2013 tijdens de 1e fase MER een smalle 1x2 rijstrook
zonder uitwijkmogelijkheden of rijbaanafscheiding. De huidige variant is aanmerkelijk breder
geworden in de 2x1 uitvoering met 3 meter middenberm en uitwijkmogelijkheden aan de
zijkanten.
Welke gevolgen heeft deze verbreding voor grond, landbouw, natuur en leefbaarheid in de
directe omgeving van deze tunnelbak?
Wat is de impact van deze verbreding op de trillingen tijdens constructie en gebruik van de
N280 op de nabijgelegen panden uit de 19e en begin 20e eeuw die deels of geheel
ongefundeerd zijn?

Reactie:
De provincie kan niet herleiden hoe indiener tot genoemde breedte is gekomen. De effecten
van de nieuwe N280 op diverse omgevingsaspecten (zie tabel 2 van de concept NRD)
worden in het MER onderzocht. In aanvulling op hetgeen in de NRD is opgenomen, zal
zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan
van trillingshinder als gevolg van het planvoornemen. Voor woningen die binnen 50m. van de
nieuwe weg zijn gelegen worden berekeningen uitgevoerd.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

1003 Zienswijze:
Indiener vreest ernstig verlies van woongenot, vermogen om als ondernemer te kunnen
werken én gezondheidsschade, mocht de geluidssituatie van de weg dusdanig veranderen
dat dit invloed heeft op zijn welzijn door onder meer infra-geluid, maar ook als de situatie in
het hoorbare spectrum zou verbeteren. Als de situatie in het hoorbare spectrum verder zal
verslechteren, dan is dit een ernstige aantasting van de leefbaarheid in de woning.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek voor het hele tracé uitgevoerd
dat voldoet aan de wet- en regelgeving. In het inpassingsplan zal op onderdelen,
bijvoorbeeld akoestiek, onderzoek op woningniveau (gevelberekeningen) plaatsvinden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1003 Zienswijze:
Indiener ervaart dat door uitstoot van de voertuigen die thans de N280 gebruiken, met name
door het optrekkend en afremmend vrachtverkeer, er een grote lokale extra belasting is ter
hoogte van hun woning en tuin en daarmee de luchtkwaliteit in het gedrang komt. Indiener
vertrouwt er graag op dat de N280 in de nieuwe variant een verbetering teweegbrengt c.q.
dat duurzame oplossingen ter bevordering van woongenot en gezondheid worden genomen.

Reactie:
De effecten van de nieuwe N280-West, wegvak Leudal op diverse omgevingsaspecten
worden in het MER onderzocht, zoals een onderzoek naar luchtkwaliteit.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener vreest dat zijn positie aan de rand van het dorp en de veiligheid rond de woning in
het gedrang komen als deze van het zicht wordt onttrokken door bijvoorbeeld een
geluidsmuur. Dit nog los van het verlies van zijn zichtlocatie in een dergelijk scenario.
Geluidsmuren leiden tot graffiti, vergrauwing en verloedering van de leefomgeving en hebben
een aanzuigende werking op zaken die “buiten beeld” willen blijven. Indiener neemt om die
reden geen genoegen met een geluidwal, -muur of -scherm als mitigerende maatregel tegen
geluid en/of uitstoot.

Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt een akoestisch onderzoek voor het hele tracé uitgevoerd
dat voldoet aan de wettelijke richtlijnen. In het PIP zal op onderdelen, bijvoorbeeld akoestiek,
onderzoek op woningniveau (gevelberekeningen) plaatsvinden. Uit deze berekeningen zal
blijken of het noodzakelijk is om geluidschermen of -wallen aan te leggen. Indien
grenswaarden worden overschreden zal de afweging worden gemaakt of geluidwerende
voorzieningen doelmatig en wenselijk zijn.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener spreekt de wens uit dat de provincie als extra borging daadwerkelijke metingen
uitvoert ter bepaling van het wegverkeerslawaai en niet alleen rekenkundige
geluidberekening uitvoert. Metingen mogen uitgevoerd worden in de woning van indiener.
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Reactie:
Het aanbod om geluidmetingen in de woning van indiener te mogen uitvoeren, wordt
gewaardeerd maar het is niet gebruikelijk dergelijk metingen te doen. De geluidbelasting op
de woning wordt namelijk beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde
verkeersgegevens waarbij de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige
situatie worden onderzocht. Het onderzoek wordt opgesteld en beoordeeld conform wet- en
regelgeving. Omdat meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals
verkeersintensiteit, meteorologische omstandigheden en de afwezigheid van stoorgeluid,
wordt de geluidbelasting niet vastgesteld op basis van metingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener verzoekt om een scenario door te rekenen waarbij in de nachtelijke uren een
snelheidsbeperking wordt ingesteld van 60 km/uur.

Reactie:
De nieuwe N280 is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg. Hierbij hoort een
snelheidsregime van 80km/h. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd op basis van deze
ontwerpspecificaties. In deze specificaties is niet voorzien in een snelheidsbeperking in de
nachtelijke uren.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener vraagt aandacht voor de bouwkundige aspecten van de woning in relatie tot
invloeden van buitenaf die deze zowel tijdens als na de aanleg kunnen beïnvloeden. Indiener
verleent alle medewerking aan een bouwkundige opname van de precieze staat van de
woning voorafgaand aan de feitelijke aanleg en rekent op passende schade beperkende
maatregelen. Daarbij heeft indiener ervaren dat kabels en leidingen niet altijd op de plek
liggen die uit de zogenaamde KLIC-melding naar voren komt.

Reactie:
Het uitvoeren van een bouwkundige vooropname is in deze fase van de planvorming nog
niet aan de orde. In het kader van dit project vindt reeds overleg plaats met de nutsbedrijven
om de exacte locatie van kabels en leidingen, en de noodzaak tot verlegging hiervan,
gedetailleerd inzichtelijk te maken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Er dienen nulmetingen uitgevoerd te worden voor fijnstof (Pm10, Pm2,5), roet/ultrafijnstof en
geluid. Indiener geeft aan de uitwerking van de NOx metingen in de bijlage van de NRD
onduidelijk te vinden.

Reactie:
Ter plaatse van woningen wordt middels modelberekeningen onderzocht welke effect de
wijziging van de N280 heeft op de geluidbelasting en luchtkwaliteit. Beide aspecten worden
beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde verkeersgegevens waarbij
de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige situatie worden onderzocht. De
onderzoeken worden opgesteld en beoordeeld conform wet- en regelgeving. Omdat
meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals verkeersintensiteit,
meteorologische omstandigheden en de afwezigheid van stoorgeluid, worden geluid en
luchtkwaliteit niet beoordeeld op basis van metingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Wat de luchtkwaliteit betreft wordt een belangrijk punt over het hoofd gezien. Volgens
indiener zijn de toegepaste normen voor ultrafijnstof/roet onvoldoende. Ultrafijnstof wordt
gezien als deel van het fijnstof Pm 2,5. Doordat hier sprake is van massameting valt de
aanwezigheid van ultrafijnstof nauwelijks op in de meetresultaten voor Pm2,5. Ultrafijnstof
kan alleen goed gemeten worden via deeltjestelling, zoals in roetmetingen gedaan worden.
Roetdeeltjes, een groot deel van ultrafijnstof, bevatten giftige stoffen. Uit de in de zienswijze
bijgevoegde roetkaart is duidelijk af te leiden dat roet zich significant anders gedraagt dan
fijnstof Pm10 en Pm2,5. Een roetmeting en evaluatie daarvan in het MER is cruciaal.

Reactie:
De luchtkwaliteit ter plaatse wordt beoordeeld conform de wet- en regelgeving, voor roet
gelden op dit moment geen wettelijke normen. Ter plaatse van de woning wordt onderzocht
welke effect de wijziging van de N280 heeft op de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit wordt
beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde verkeersgegevens waarbij
de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige situatie worden onderzocht. Het
onderzoek worden opgesteld en beoordeeld conform wettelijke regels. Omdat meetresultaten
afhankelijk zijn van diverse factoren zoals verkeersintensiteit en meteorologische
omstandigheden, wordt de luchtkwaliteit niet beoordeeld op basis van metingen. In het MER
wordt wel een aanzet voor het evaluatieprogramma opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Naast een goede roetnulmeting dienen er ook goede nulmetingen komen voor fijnstof Pm10
en Pm2,5 en geluid.
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Reactie:
Ten behoeve van het MER wordt voor het hele tracé een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd
dat voldoet aan de wettelijke richtlijnen. De invloed van de hoeveelheid verkeer op
geluidcontouren van woningen wordt daarin ook beschouwd. Het effect op individuele
woningen wordt in het aanvullend onderzoek ten behoeve van het inpassingsplan meer in
detail beschouwd. Ter plaatse van de woning wordt in het inpassingsplan onderzocht welke
effect de wijziging van de N280 heeft op de geluidbelasting en luchtkwaliteit. Beide aspecten
worden beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde verkeersgegevens
waarbij de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige situatie worden
onderzocht. De onderzoeken worden opgesteld en beoordeeld conform de wet- en
regelgeving. Omdat meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals
verkeersintensiteit, meteorologische omstandigheden en de afwezigheid van stoorgeluid,
worden geluid en luchtkwaliteit niet beoordeeld op basis van metingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Wordt nog gecontroleerd of de afname van gehinderden en slaapgestoorden inderdaad
gerealiseerd wordt, of blijft het bij modellen, evaluatie en "pech gehad" als het toch niet lukt?

Reactie:
In het kader van de MER worden de wettelijk verplichte berekeningen uitgevoerd. In het MER
wordt eveneens een aanzet voor het evaluatieprogramma opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1009 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat de gehele infrastructuur dichter bij zijn woning komt te liggen dan in de
huidige situatie het geval is. Dientengevolge vreest hij voor een toename van geluid, fijnstof
en chemische uitstoot. Indiener vraagt voor al deze zaken een nulmeting en een meting na
realisatie specifiek voor zijn perceel.

Reactie:
In het MER wordt het woon- en leefklimaat in de afweging betrokken door te onderzoeken
welke effecten de wijziging van de N280 heeft op geluid en luchtkwaliteit. Beide aspecten
worden beoordeeld op basis van modellen gebaseerd op jaargemiddelde verkeersgegevens
waarbij de verschillen in belasting tussen de huidige en toekomstige situatie worden
onderzocht. De onderzoeken worden opgesteld en beoordeeld conform de wet- en
regelgeving. Omdat meetresultaten afhankelijk zijn van diverse factoren zoals
verkeersintensiteit, meteorologische omstandigheden en de aan- of afwezigheid van
stoorgeluid, wordt het woon- en leefklimaat niet vastgesteld op basis van metingen. In het
MER wordt wel een aanzet voor het evaluatieprogramma opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1009 Zienswijze:
Indiener vraagt welke maatregelen de provincie voorzien heeft om de verwachte extra
overlast bij zijn perceel te verminderen.

Reactie:
Indien uit berekeningen blijkt dat realisering van het planvoornemen leidt tot overschrijding
van wettelijke normen, worden aanvullende maatregelen afgewogen om deze te reduceren.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.7 Thema Barrièrewerking en oversteekbaarheid

1002,
1004

Zienswijze:
Betreffende barrièrewerking houdt het huidige ontwerp nauwelijks rekening met noord-
zuidrelaties. Momenteel kan de N280 overal worden overgestoken, met de nieuwe N280 kan
dit niet meer. Het viaduct bij de Bosstraat dient te worden gerealiseerd om een
oversteekpunt tussen Baexem en Kelpen-Oler te laten bestaan.

Reactie:
Zoals uit tabel 2 van de NRD blijkt, wordt binnen het thema ‘Verkeer’ nader ingegaan op het
criterium barrièrewerking. In het MER N280-West, wegvak Leudal wordt een kwalitatieve
beschrijving van de oversteekbaarheid van wegen worden opgenomen en worden de
effecten vergeleken ten opzichte van de referentiesituatie.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Om de barrièrewerking van de N280 te verzachten dienen er voldoende oversteken
gerealiseerd te worden, met name voor fietsers en voetgangers. In verband met het open
landschap verdienen onderdoorgangen de voorkeur boven viaducten. Onderdoorgangen
hebben volgens indiener een kleiner ruimtebeslag. Indiener geeft een tweetal suggesties
voor de situaties ter hoogte van de Hunselerdijk – Reijnderstraat en ter hoogte van de
Paalweg en Bosstraat.

Reactie:
Het realiseren van tunnels dan wel viaducten is in het voortraject uitgebreid besproken met
de werkgroep stakeholders. Op basis van diverse afwegingen is gekozen voor viaducten.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Een oversteek bij de Bosstraat is essentieel en mag niet wegbezuinigd worden. Ook niet als
de gemeente Leudal er niet voor wenst te betalen. Veiligheid mag extra geld kosten. Daar
moet in het budget rekening mee gehouden worden. Indien nodig dient het budget hierop
aangepast te worden.

Reactie:
Deze oversteek Bosstraat-Heideweg is inmiddels opgenomen in de concept
realisatieovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Leudal. De ondertekening van
de realisatieovereenkomst moet nog plaatsvinden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3001 Zienswijze:
Indiener heeft begrepen dat de financiering van de ongelijkvloerse kruising Bosstraat-
Heideweg nog niet rond is. Omdat volgens indiener het ontwerp al een minimaal aantal
oversteken bevat, bepleit zij de realisatie van de overweg Bosstraat-Heideweg en alle andere
geplande oversteken.

Reactie:
Deze oversteek Bosstraat-Heideweg is inmiddels opgenomen in de concept
realisatieovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Leudal. De ondertekening van
de realisatieovereenkomst moet nog plaatsvinden.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

3004 Zienswijze:
Indiener vraagt om een directe oversteek voor fietsers ter hoogte van de Graetheideweg
(noord) en de Zandstraat omdat deze verbinding onderdeel uit maakt van een landelijk
fietsroutenetwerk. De ‘krul’ bij de oversteek Bosstraat/Heideweg is volgens indiener niet
aantrekkelijk voor fietsers en wandelaars.

Reactie:
Het realiseren van een extra oversteek over de N280 ter hoogte van de Graetheideweg is
niet aan de orde. Het fietsroutenetwerk zal moeten worden aangepast op basis van het
planvoornemen. In het MER wordt op dit effect hierop nader ingegaan, er vindt immers een
kwalitatieve beoordeling van de invloed op de aanwezige routestructuren plaats (zie tabel 2
NRD).

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Het is volgens indiener niet duidelijk of ter hoogte van de kruising N273/N279 fietstunnels
aangelegd worden. Deze zijn volgens hem wel noodzakelijk. Er kan volstaan worden met
twee tunnels, indien er een tweerichtingsfietspad ingericht wordt aan de zuidkant van de
Heythuyserweg tussen de N273 en Horn.

Reactie:
In het voortraject zijn de mogelijkheden onderzocht om op deze locatie fietstunnel(s) te
realiseren. De resultaten zijn met de gemeente Leudal besproken en gezamenlijk is besloten
dat deze niet in het ontwerp worden opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.8 Thema Landbouw

3002 Zienswijze:
Indiener vraagt om integraal de effecten voor de land- en tuinbouw in kaart te brengen. In de
concept NRD worden er verspreid over de thema’s wel landbouweffecten meegenomen
maar dit is niet volledig. Er worden effecten onderzocht op de thema’s Verkeer
(bereikbaarheid en barrièrewerking) en Ruimte (ruimtebeslag).
Wat dit laatste punt betreft is in Tabel 2 (pag. 36) aangegeven dat dit kwantitatief gebeurt; in
de tekst (paragraaf 6.3.6 op pag. 38) staat vermeld dat dit kwalitatief gebeurt. Indiener is van
mening dat beiden moeten gebeuren.

Reactie:
Constatering van indiener is correct. De tekst in paragraaf 6.3.6. zal worden aangepast aan
hetgeen in tabel 2 is aangegeven: “Effectbeoordeling voor wonen en werken gebeurt
kwantitatief; de effectbeoordeling voor recreatie gebeurt kwalitatief”.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

3002 Zienswijze:
De effecten op de land- en tuinbouw zijn veelomvattender dan in de concept-notitie NRD
wordt vermeld. Wat betreft ruimtebeslag kan gedacht worden aan verkleining of doorsnijding
van percelen waarbij een onderscheid gemaakt dient te worden in veldkavels en huiskavels.

Reactie:
In paragraaf 6.3, tabel 2 zal bij de effectbeschrijving ‘ruimtebeslag op landbouwgronden’
nader onderscheid worden gemaakt tussen ‘veldkavels’ en ‘huiskavels’.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

3002 Zienswijze:
Met betrekking tot hydrologie wil indiener onderzocht hebben welke bestaande
beregeningsfaciliteiten van agrariërs geraakt worden en dus aangepast dienen te worden,
evenals aangelegde drainages die bij diverse percelen aanwezig zijn. Ook wil indiener graag
de invloed van bomen langs de N280 onderzocht hebben.

Reactie:
Dergelijke aspecten maken geen onderdeel uit van een MER. In het kader van de
landschappelijke inpassing van de nieuwe N280 wordt de positie van nieuwe bomen
bepaald, ook wordt bekeken of bestaande bomen gehandhaafd blijven.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3002 Zienswijze:
Indiener vraagt om een integrale Landbouweffectrapportage (LER) op te nemen en verwijst
naar de LER opgesteld ten behoeve van de gebiedsontwikkeling Oijen-Wanssum als zijnde
een goed voorbeeld. Het uitvoeren van een LER sluit ook aan bij het besluit van
Gedeputeerde Staten van 12 juli 2016 om bij grote gebiedsontwikkelingen een
Landbouweffectrapportage op te stellen.

Reactie:
Bij besluit van 12 juli 2016 hebben Provinciale Staten de landbouweffectrapportage (l.e.r.)
verankerd in het provinciaal beleid. De Provincie Limburg kiest ervoor een
landbouweffectrapportage te maken indien er sprake is:
- van nieuwe gebiedsontwikkelingen waarbij de Provincie Limburg

initiatiefnemer/partner is;
- en waarbij een MER moet worden opgesteld;
- en er tevens sprake is van een substantiële onttrekking van minimaal 200 ha aan

landbouwgronden.

De beslissing voor het maken van een landbouweffectrapportage wordt uitsluitend door
Gedeputeerde Staten genomen. De eerste twee voorwaarden zijn van toepassing op het
project N280 West wegvak Leudal. De minimale onttrekking van 200 ha wordt daarentegen
bij lange na niet gehaald (maximaal 30 hectare). Gezien de afwijking van de voorwaarden zal
Gedeputeerde Staten moeten beslissen of zij een landbouweffectrapportage wil laten
uitvoeren of niet.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3.9 Thema Overig

1013 Zienswijze:
Indiener wil op de hoogte gehouden worden van de verplaatsing van de verschillende
kruisbeelden langs het tracé van de N280 west, wegvak Leudal. Met betrekking tot het
Mariabeeld bij de kruising Grathemerweg-Rijksweg-Kelperweg wil inspreker graag betrokken
worden bij het zoeken naar een alternatieve plek in de omgeving van de nieuwe
turborotonde.

Reactie:
De provincie zegt toe de inspreker in het verdere proces te blijven betrekken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1013 Zienswijze:
Vanwege de bijzonder kleine hoogteverschillen in de Wessemervenlossing is het
woongebied "Wessemerven/Kelperveen/Land van Thornstraat/Limburgstraat" in Kelpen-Oler
niet in het Nieuw Limburgs Peil van het Waterschap opgenomen. Indiener verzoekt het
Waterschap te betrekken bij het ontwerp van de N280 om de effecten van het nieuwe tracé
op de afwatering van de Wessemervenlossing in beeld te krijgen. Indiener wil hier graag bij
betrokken worden.

Reactie:
Het ontwerp voor de nieuwe N280 West wegvak Leudal wordt in afstemming met het
Waterschap Limburg uitgewerkt, waarmee de inhoudelijke component van dit aspect is
geborgd. De resultaten hiervan kunnen met indiener worden gedeeld.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1002,
1004

Zienswijze:
De MER dient de invloed van de tunnel in Baexem op de grondwaterstand in kaart te
brengen (ook tijdens aanleg), en gevolgen hiervan.

Reactie:
In het MER wordt een kwalitatieve beschrijving van de te verwachten effecten van het
planvoornemen (inclusief een verdiepte ligging ter plaatse van Baexem) op het
grondwatersysteem in de omgeving opgenomen (zie tabel 2 van de concept NRD).

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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3002 Zienswijze:
Een ander thema is water en de hydrologische effecten op de landbouwgronden.
Geïnventariseerd dient te worden wat het effect is van het aangepaste watersysteem op de
landbouwkundige geschiktheid van percelen.

Reactie:
Zoals in tabel 2 opgenomen, worden in het MER N280-West wegvak Leudal de effecten op
het oppervlaktewatersysteem en grondwatersysteem kwalitatief beschreven en beoordeeld.
In het kader van het inpassingsplan worden de hydrologische effecten vanaf een vroeg
stadium van de planontwikkeling meegenomen. De watertoets is hét instrument bij het
inpassingsplan om dat te waarborgen. Daarin wordt in samenspraak met de
waterbeheerders bezien en onderzocht hoe dit plan kan worden ontwikkeld.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1003 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat vanuit zijn feitelijke kennis en woonervaring bekend is dat de
grondwaterstanden hoog zijn en sterk kunnen fluctueren afhankelijk van de
weersomstandigheden. Om die reden zijn de kelders voorzien van grondwaterdichte
constructies tot boven maaiveldhoogte. Ook is bekend dat stroompatronen en de wijzigingen
daarvan in het grondwater tot uitspoelingen c.q. verzakkingen van ondergrond onder
bestratingen leiden. Indiener vraagt ter voorkoming van schade rekening te houden met deze
waterstandeigenschappen, zowel tijdens de aanleg van de N280 (met name gelet op de
verdiepte ligging die reeds begint ter hoogte van de woning en het bedrijf van indiener) als na
aanleg.

Reactie:
In het MER wordt een kwalitatieve beschrijving opgenomen van de te verwachten effecten
van het planvoornemen (inclusief een verdiepte ligging ter plaatse van Baexem) op het
grondwatersysteem in de omgeving (zie tabel 2 van de concept NRD). De provincie heeft in
het gebied reeds in 2016 peilbuizen geplaatst om de grondwaterstanden te kunnen
monitoren. De resultaten hiervan worden in het MER en de toelichting van het
inpassingsplan opgenomen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

3001 Zienswijze:
Bij de aanleg van (parallel)wegen dient ook rekening gehouden te worden met de massa’s
en aslasten van landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Wettelijk mogen beladen
landbouwvoertuigen, net als vrachtwagens, maximaal 50 ton wegen met een maximale
aslast van 11,5 ton. Zelfrijdende werktuigen (categorie motorrijtuigen met beperkte snelheid)
mogen maximaal 6 ton per wiel oftewel 12 ton per as wegen. Indiener gaat er van uit dat bij
de Kelperbrug, aanleg van viaducten, overrijdbare tunnels en parallelwegen met deze
maximale massa’s en aslasten rekening wordt gehouden.
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Reactie:
De parallelwegen worden, conform de richtlijnen van de provincie, uitgevoerd in een
betonverharding. De exacte constructie zal in de aanbestedingsfase nader worden
vastgelegd. De constructieberekeningen van de kunstwerken worden uitgevoerd volgens de
daarvoor geldende normen, zoals opgenomen in de ROK (Richtlijnen Ontwerp Kunstwerken
van Rijkswaterstaat). De wet schrijft de eurocode voor en vanuit de eurocode volgen de
belastingen waarop kunstwerken ontworpen dienen te worden. In de ROK worden ten
aanzien van de eurocode aanvullende of meer specifieke eisen gegeven. De kunstwerken
voor de N280 worden berekend op basis van de hoogste belastingklasse die is
voorgeschreven. Concreet voor onderstaande vraag betekent dit dat alle voertuigen die,
volgens de RDW, wettelijk zijn toegestaan op de Nederlandse wegen ook de kunstwerken
mogen passeren.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

3001 Zienswijze:
Indiener gaat er van uit dat er overleg is tussen provincie, gemeente, Rijkswaterstaat en
Waterschap Limburg over een goede afwatering van de parallelwegen en fietsvoorzieningen
en dat er voldoende afvoercapaciteit is met een goede aansluiting van nieuw aan te leggen
watergangen op de bestaande watergangen.

Reactie:
De aanname van indiener is correct, er vindt hierover overleg plaats met genoemde partijen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Veiligheid en gezondheid dienen zowel voor gebruikers als aanwonenden met stip op 1 te
staan.

Reactie:
In het MER vindt een effectbeoordeling plaats op zowel verkeersveiligheid als gezondheid,
zie tabel 2 van de concept NRD. Er vindt echter geen (onderlinge) weging van de
verschillende beoordelingscriteria plaats.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Er moet gezocht worden naar alternatieven voor het slopen van woningen en het kappen van
bomen. Verplaatsing moet hier als serieuze overweging meegenomen worden.

Reactie:
Bij de totstandkoming van het wegontwerp wordt het slopen van woningen zo veel als
mogelijk voorkomen. Het volledig ontzien van woningen is echter niet mogelijk. Het wel of
niet verplaatsen van woningen is maatwerk en is een aangelegenheid tussen de provincie en
de betreffende eigenaar.
Voor wat betreft de bomen wordt op basis van een landschappelijk inpassingsplan nader
onderzocht welke bomen wel/niet gehandhaafd kunnen blijven en waar nieuwe bomen
gewenst zijn.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener geeft aan dat het belangrijk is dat het VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn,
Milieu) principe toegepast gaat worden.

Reactie:
Het VGWM principe vindt zijn oorsprong in Arbowetgeving. Voor de conditionering van het
project N280-West, wegvak Leudal is deze wetgeving niet relevant. In de doelstellingen van
het project N280-West, wegvak Leudal spelen milieu, natuur, veiligheid en gezondheid direct
of indirect een rol. De doelstellingen van het project zoals die zijn geformuleerd, kennen geen
hiërarchie en onderscheiden zich ook niet in prioriteit.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener vraagt om een betere aanduiding van de locaties in de rapportage over de NOx
metingen (bijlage bij de NRD).

Reactie:
Het genoemde onderzoek betreft de resultaten van uitgevoerde berekeningen, het zijn geen
meetresultaten. De rapportage voldoet aan de vereisten en behoeft derhalve geen
aanpassingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
De in de NRD genoemde doelstellingen zijn deels achterhaald. In de doelstellingen zal veel
meer het VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu) principe naar voren moeten
komen.
Afgeleid van het huidige kennisniveau en VGWM dienen de doelstellingen als volgt te zijn:
1. Het oplossen van veiligheidsproblemen, door het voldoen aan maximale richtlijnen voor

een weginrichting conform Duurzaam Veilig. Afpellen alleen indien dit echt niet anders
kan. Hierbij, zoals in het bedrijfsleven, de rederlijkerwijs-clausule (zie blz 6) toepassen.

2. Het verregaand reduceren van de schade die de N280 toebrengt aan de gezondheid
van mensen, die aan of in de buurt van deze weg wonen. Dit is net zo belangrijk als het
oplossen van veiligheidsproblemen. Alleen significante verbetering telt. Kleine
nauwelijks merkbare verschillen betekenen géén verbetering.

3. Het voorkomen van barrièrevorming, daar barrièrevorming schadelijk is voor sociale
contacten en daarmee negatief uitwerkt op het welzijn van mensen. Deze
barrièrevorming kan ook gezondheidsrisico's opleveren omdat hulpverlening langer
onderweg kan zijn in noodgevallen.

4. Verbeteren van het milieu rond de N280. (Waarbij milieu veel meer is dan natuur
alleen.) Bedenk dat het voorkomen van ongevallen ook voorkomen van milieuschade is.

5. Stimulans van de regionaal-economische ontwikkeling en ambities voor de regio
Midden-Limburg.

6. Stimulans van een aantal specifieke projecten en ambities.
7. Oplossen doorstromingsproblemen. Maar ook verbetering van de lokale bereikbaarheid.
8. Randvoorwaarden:

a. Realistisch, maar veiligheid en gezondheid met stip op 1.
b. Bijdragen aan behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap.
c. Voor zover mogelijk beperkte effecten voor de natuur, land- en tuinbouw.
d. Duurzaam.

In dat geval zouden de onderdelen veiligheid en gezondheid op nummer 1 staan vanwege
het feit dat dit de enige twee doelstellingen zijn waarbij mensenlevens in het geding kunnen
zijn.

Reactie:
Het VGWM principe vindt zijn oorsprong in Arbowetgeving. Voor de conditionering van het
project N280-West, wegvak Leudal is deze wetgeving niet relevant. In de doelstellingen van
het project N280-West, wegvak Leudal spelen milieu, natuur, veiligheid en gezondheid direct
of indirect een rol. De doelstellingen van het project zoals die zijn geformuleerd kennen geen
hiërarchie en onderscheiden zich ook niet in prioriteit.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Het valt indiener op dat in paragraaf 6.3 (Te onderzoeken effecten en wijze van beoordelen)
de beoordeling beduidend genuanceerder gedaan wordt dan ten tijde van het besluit voor
3C, de knelpuntgerichte aanpak, die na bijna 4 jaar toch geëvolueerd is tot een nieuwe
autoweg.

Reactie:
Indiener constateert terecht dat de effectbeoordelingstabel in de NRD zoals die destijds is
opgesteld voor de alternatievenafweging en de Afwegingsnotitie van een ander detailniveau
is dan die van de concept-NRD waarover nu zienswijzen kunnen worden ingediend. Dit
verschil kan worden verklaard uit het feit dat (de beoordelingstabel uit) de vorige NRD was
bedoeld voor een planMER om zodoende op een hoger beoordelingsniveau een
alternatievenvergelijking en -keuze te kunnen maken. Daarvoor was het niet noodzakelijk om
de verschillende alternatieven zo gedetailleerd te onderzoeken als gebeurt voor het
projectMER en het inpassingsplan. Er is gekozen voor een inpassingsplan waarin het
geoptimaliseerde alternatief 3C planologisch wordt geregeld met het oog op concrete
realisering. Dit impliceert dat het projectMER nu ook veel gedetailleerder en volgens verder
uitgewerkte effectbeoordelingscriteria wordt opgesteld. Dat nu met een gedetailleerdere
beoordelingstabel wordt gewerkt is dus verklaarbaar en verdedigbaar.
De opmerking van indiener dat alternatief 3C inmiddels is geëvolueerd tot een nieuwe
autoweg onderschrijven wij niet. De nieuwe N280 wordt geen autoweg in termen van de
ontwerprichtlijnen van het CROW, zijnde een regionale stroomweg met een snelheidsregime
van 100 km/h, maar wel een autoweg zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Het N280 project biedt volgens indiener kansen om de deels zeer oude ondergrondse
infrastructuur te vervangen. Plak- en lijmwerk van deels oud en deels nieuw moet vermeden
worden.

Reactie:
In het kader van dit project vindt reeds overleg plaats met de nutsbedrijven om de exacte
locatie van kabels en leidingen, en de noodzaak tot verlegging hiervan, gedetailleerd
inzichtelijk te maken.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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1012 Zienswijze:
Er is onderzocht wat het effect qua NOx door de nieuwe N280 is op de Natura 2000
gebieden. Er wordt een lichte stijging verwacht in deze gebieden, die deels kilometers van de
N280 af liggen. Hoe zit het met de toename na NOx direct naast de weg en in Baexem? De
bijlage hierover, bij de NRD, is erg onduidelijk.

Reactie:
Het genoemde onderzoek heeft betrekking op stikstofdepositie op kwetsbare natuurgebieden
om te kunnen bepalen of een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming
noodzakelijk is. In het MER wordt een onderzoek naar luchtkwaliteit uitgevoerd waarin wordt
getoetst aan de normen en richtlijnen uit de Wet milieubeheer.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener vraagt zich af waarom de te amoveren woningen niet verplaatst worden. Dit zou
volgens indiener in de meeste gevallen goedkoper zijn dan aankopen en slopen. Hetzelfde
geldt voor bomen.

Reactie:
Bij de totstandkoming van het wegontwerp wordt het slopen van woningen zo veel als
mogelijk voorkomen. Het volledig ontzien van woningen is echter niet mogelijk. Het wel of
niet verplaatsen van woningen is maatwerk en is een aangelegenheid tussen de provincie en
de betreffende eigenaar.
Voor wat betreft de bomen wordt op basis van een landschappelijk inpassingsplan nader
onderzocht welke bomen wel/niet gehandhaafd kunnen blijven en waar nieuwe bomen
gewenst zijn.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

1012 Zienswijze:
Indiener gaat er van uit dat de onder paragraaf 6.6 genoemde stakeholders met name
degenen, die direct belang hebben bij de N280 (zoals de mensen die direct aan of in de
buurt van de weg wonen, of hier grond bezitten) bedoeld worden en vertegenwoordigd zullen
zijn.

Reactie:
Er is een werkgroep stakeholders betrokken geweest in de planvorming. Deze bestaat uit
een brede vertegenwoordiging van belangengroeperingen, zowel direct aanwonenden als
andere instanties (bijv. LLTB, Cumela, Natuurmonumenten etc.). Overige belanghebbenden
hebben middels informele informatiebijeenkomsten en formele inspraakprocedures de
mogelijkheid om te reageren.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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4.  Zienswijzenbeantwoording medeoverheden

In de voornoemde periode heeft een tweetal medeoverheden zienswijzen ingediend op de concept
NRD. Onderstaand zijn deze behandeld.

4.1 Rijkswaterstaat (4001)

4001 Zienswijze:
De N280 en de N273 zijn belangrijke omleidingswegen voor Rijkswaterstaat, zeker bij
(onverwachte) tunnelsluitingen. Bij de effectbeoordeling van het aspect verkeer zal
onderzocht moeten worden of de (turbo)rotondes, die aangelegd gaan worden op de
N280/N273 en N273/Heythuyserweg voldoende verkeer kunnen verwerken wanneer er een
omleidingsroute op de N280 geldt.

Reactie
De nieuwe kruispuntvormen worden niet gedimensioneerd op incidentele piekmomenten,
maar zijn ruimschoots toereikend om het verkeer tijdens spitsmomenten af te wikkelen. De
kruispuntvormen sluiten bovendien aan bij andere kruispuntvormen op bijv. de N273 die de
afgelopen jaren zijn aangepast. Daarmee is geborgd dat er geen sprake is van een
teruggang in afwikkelingscapaciteit tijdens een actieve omleidingsroute ten opzichte van de
huidige situatie.

4001 Zienswijze:
Ten aanzien van de verplaatsing/vernieuwing van de Kelperbrug wordt opgemerkt dat de
kanaaldijken van het kanaal Wessem Nederweert in de Legger Rijkswaterstaatswerken zijn
aangeduid als een regionale kering. Onderzoek naar deze specifieke functie van de
kanaaldijken ontbreekt in de effectbeoordeling van het aspect water. Verzocht wordt in het
verder onderzoek ook aan dit aspect aandacht te besteden.

Reactie:
Voor de beoordeling in het MER is de regionale kering geen separaat beoordelingscriterium.
Het MER zal als bijlage bij het te nemen besluit (PIP) worden opgenomen, alsmede het
bijbehorende waterhuishoudkundig plan. Bij de totstandkoming van het nieuwe weg- en
kunstwerkenontwerp speelt de regionale kering uitdrukkelijk wel een belangrijke rol en zal
hierin een plek krijgen en hierover wordt tijdig met u afgestemd. Overigens vindt al overleg
plaats over het nieuwe ontwerp en nemen wij dit onderwerp in de nadere gesprekken mee.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

4001 Zienswijze:
Ten aanzien van de aanpassingen aan de toe- en afrit van de A2 valt op dat de tekst en de
afbeeldingen niet exact op elkaar aansluiten. Zo wordt het plangebied op afbeelding 1 niet
doorgetrokken tot de A2 en wordt in de tekst in paragraaf 5.1 genoemd dat het wegvak
tussen Weert en het kanaal Wessem Nederweert uit het project is.
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Reactie:
De constatering van indiener is correct. De afbeelding toont niet de juiste planbegrenzing en
zal worden gecorrigeerd.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

4.2 Gemeente Leudal (4002)

4002 Zienswijze:
Op pagina 30 is beschreven dat er een aansluiting op de Hubert Cuyperslaan wordt
gemaakt. Het uitgangspunt van de provincie dat dit een verbindingsweg is die maar in één
richting bereden mag worden staat in het NRD niet vermeld.
In de realisatieovereenkomst is opgenomen dat een nader onderzoek plaatsvindt naar de
mogelijkheid voor een verbindingsweg in twee rijrichtingen voor gemotoriseerd verkeer
tussen de Hubert Cuyperslaan en de turbo-rotonde Baexem. Dit dient ook opgenomen te
worden in het NRD waarbij de situatie van die verbindingsweg in de bijbehorende afbeelding
12 ook volledig in beeld gebracht moet worden. Voorkomen moet worden dat bij een
verbindingsweg in twee rijrichtingen het NRD achteraf aangepast moet worden.

Reactie:
Per abuis is geen melding gemaakt van deze éénrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer.
De verlengde Hubert Cuyperslaan zal voor gemotoriseerd verkeer in één richting worden
gerealiseerd. En wel vanaf de Hubert Cuyperslaan richting de turborotonde en sluit aan op
de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de bestaande N280 en de turborotonde.
Er dient eerst een besluit te worden genomen of er een wijziging zal plaatsvinden. De scope
van het project in de NRD blijft uitgaan van een ontsluiting in één richting.

De concept NRD zal hierop worden aangepast.

4002 Zienswijze:
Op pagina 29 wordt gesproken over de kruising Kelperweg - Grathemerweg: Hier ontbreekt
de voorkeurs vormgeving en ligging van de fietstunnel bij de oversteek Grathemerweg-
Kelperweg (Hierover is overeenstemming bereikt in de (concept) realisatieovereenkomst
N280 tussen provincie en gemeente. Deze voorkeur wordt vervolgens uitgewerkt).

Reactie:
Aangezien de realisatieovereenkomst ten tijde van het in procedure brengen van de concept
NRD nog niet ondertekend was, wordt nog gesproken over mogelijkheden. Wanneer de
overeenkomst is gesloten zonder wijzigingen op dit punt zal de fietstunnel inderdaad conform
wordt gerealiseerd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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4002 Zienswijze:
In de NRD dient opgenomen te worden dat compensatieopgave voor natuur en landschap zo
veel mogelijk wordt gekoppeld aan kansen voor gebiedsontwikkeling natuur, landschap en
recreatie in Leudal.

Reactie:
In het kader van het m.e.r. wordt enkel onderzoek gedaan naar de effecten op de NNN-
gebieden en de omvang van de compensatieopgave. De invulling hiervan zal op een later
tijdstip nader worden uitgewerkt in een compensatieplan. Dit compensatieplan zal als bijlage
aan het inpassingsplan worden toegevoegd.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

4002 Zienswijze:
In samenhang met tracéontwerp mogelijkheden creëren voor een adequate openbaar
vervoer aansluiting voor bestaande bushaltes bij AZC-Baexem en Kelpen-Oler (ter hoogte
van de kruising met de Grathemerweg-Kelperweg).

Reactie:
In het MER zal worden ingegaan op de effecten van de voorgenomen activiteit voor
bestaande openbaar vervoerverbindingen.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.

4002 Zienswijze:
In de NRD dienen voorstellen voor mogelijke maatregelen te worden opgenomen om
doorgaand vrachtverkeer gebruik te laten maken van de route A2 - A73 via St. Joost om
daarmee de N280 zo veel mogelijk te vrijwaren van doorgaand vrachtverkeer.

Reactie:
Uit onderzoek is gebleken dat de hoeveelheid doorgaand vrachtverkeer op de N280 tussen
A2 en A73/Duitsland v.v. beperkt is. Het vrachtverkeer dat van de N280 gebruik maakt heeft
met name een regionaal karakter en is daarmee in overeenstemming met de beoogde
functie van de weg.

Deze zienswijze leidt niet tot aanpassing van de concept NRD.
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5. Advies Commissie m.e.r.

In paragraaf 1.2 is reeds kort ingegaan op de hoofdpunten uit het advies van de Commissie m.e.r. Het
volledige advies is integraal als bijlage 1 bij deze Nota opgenomen. Voor de inhoud wordt hier
kortheidshalve naar verwezen.

Reactie
Het MER zal indachtig de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. worden opgesteld, met
uitzondering van één punt:

- In paragraaf 4.2 schrijft de Commissie m.e.r: ‘beschrijf de robuustheid van de voorgenomen
inrichting van de weg en dan met name de vormgeving van de rotondes. Dit kan door de
verkeerscijfers voor 2030 op te hogen met een groeipercentage van 10%, hetgeen ongeveer
overeenkomt met een groei van 1% per jaar over een periode van 10 jaar.’
⇓ Uit de analyse van het verkeersmodel blijkt dat tussen basisjaar 2015 en prognosejaar
2030 (incl. voorgenomen activiteit) een groei van in totaal maximaal 9% plaatsvindt (op het
drukste wegvak). Op overige wegvakken is de groei aanzienlijk beperkter. De telcijfers van de
afgelopen jaren tonen ook geen groei van het wegverkeer op dit deel van de N280. Met de
voorgestelde maatregelen is reeds voorzien in een robuuste oplossing, gezien de afnemende
groei van wegverkeer. Er wordt zodoende geen aanvullende berekening uitgevoerd in het
MER om de robuustheid te bepalen. De robuustheid wordt wel kwalitatief beschreven.
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6. Wijzigingen Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Enkele zienswijzen en adviezen geven aanleiding om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op een
aantal punten te wijzigen of aan te scherpen. Onderstaand zijn deze puntsgewijs opgesomd:

Wijzigingen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen en adviezen (zie hoofdstuk 3)
- Aan paragraaf 6.3.7 van de NRD wordt de volgende zin toegevoegd: “Er zal zowel kwalitatief als

kwantitatief onderzoek worden uitgevoerd naar de kans op het ontstaan van trillingshinder als
gevolg van het planvoornemen”.

- De tekst in paragraaf 6.3.6. wordt op onderstaande wijze aangepast aan hetgeen in tabel 2 is
aangegeven: “Effectbeoordeling voor wonen en werken gebeurt kwantitatief, effectbeoordeling voor
recreatie gebeurt kwalitatief”.

- In paragraaf 6.3, tabel 2 wordt bij de effectbeschrijving ‘ruimtebeslag op landbouwgronden’ nader
onderscheid worden gemaakt tussen ‘veldkavels’ en ‘huiskavels’.

- De begrenzing van het plangebied in afbeelding 1 (paragraaf 1.2) wordt aangepast.
- In paragraaf 5.2.2 wordt nader aangegeven dat de verbindingsweg Hubert Cuyperslaan als

éénrichtingsweg wordt ingericht.

Wijzigingen n.a.v. advies Commissie m.e.r
- Het advies van de Commissie m.e.r. geeft als zodanig geen aanleiding tot tekstuele

wijzigingen van de NRD. Het MER zal indachtig de aanbevelingen van de Commissie m.e.r.
worden opgesteld, met uitzondering van het in hoofdstuk 5 benoemde aspect inzake
robuustheid.
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Bijlage 1: Advies Commissie voor de milieueffectrapportage d.d.
16-10-2017



 

N280 West, wegvak Leudal 

Advies over reikwijdte en detailniveau van milieueffectrapport 

 

16 oktober 2017  /  projectnummer: 3225 
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1. Hoofdpunten voor het MER  

De provincie Limburg wil de verkeers- en leefbaarheidsproblemen op de N280 tussen de 

brug over het kanaal Wessem-Nederweert, nabij de A2 en de Napoleonsweg (N273) (hierna: 

N280 West, wegvak Leudal) in het oosten oplossen. De provincie doorloopt hiervoor de 

m.e.r.(milieueffectrapportage)-procedure. De Commissie1 voor de m.e.r. is gevraagd om ad-

vies te geven over de reikwijdte en detailniveau voor het op te stellen milieueffectrapport 

(MER).  

 

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het op te stellen 

MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het 

MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:  

• Een gedetailleerde beschrijving en onderbouwing van het te onderzoeken voorkeursalter-

natief. 

• Een knelpuntenanalyse van de leefomgeving- en verkeersgerelateerde problemen op het 

wegvak N280 Leudal. Op basis hiervan kunnen de doelstellingen van het project worden 

onderbouwd en heldere (kwantitatieve) toetsbare criteria worden geformuleerd voor ver-

keer en leefomgeving.  

• Toetsing aan de effecten zoals beschreven in de notitie Reikwijdte en Detailniveau inclu-

sief hetgeen waar de Commissie speciale aandacht voor vraagt, namelijk de verkeersaf-

wikkeling, geluid en trillingen, natuur en landschap.  

 

De notitie Reikwijdte en detailniveau N280 West – wegvak Leudal bevat een uitgebreide en in-

zichtelijke beschrijving van de problematiek van het wegvak en geeft een goed inzicht in de 

aanpak van het project. De Commissie bouwt in haar advies voort op deze notitie.  

 

In dit advies gaat de Commissie op die aspecten in die in het op te stellen MER moeten wor-

den uitgewerkt.  

2. Achtergrond, probleemstelling, doel, beleid en be-

sluiten  

2.1 Achtergrond 

Sinds 2011 zijn studies verricht naar de oplossing voor de problematiek van de N280, waar 

wegvak Leudal onderdeel van uitmaakt.  

 

                                                                        

1 De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in bij-

lage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl. 

http://www.commissiemer.nl/


 

 

-2- 

Voor de bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsproblemen op de N280 tussen Weert en 

Roermond is eerder een plan-MER uitgevoerd2. In 2012 heeft de provincie voor een knel-

puntgerichte aanpak voor de N280 gekozen. Onder de mogelijke oplossingen behoorde een 

randweg ter hoogte van Baexem. Voor dit deel is de m.e.r.(milieueffectrapportage)-procedure 

doorlopen3. Op 7 februari 2014 hebben Provinciale Staten gekozen voor het voorkeursalter-

natief 3C om Baexem. In februari 2016 hebben Provinciale Staten gekozen voor een scope-

wijziging, waarbij er een algehele reconstructie van de N280, wegvak Leudal plaatsvindt. Dit 

houdt in dat naast de uitwerking van de het voorkeursalternatief 3C bij Baexem conform het 

besluit van Provinciale Staten, het project wordt uitgebreid met de volgende onderdelen:  

• Herinrichting en verschuiving weg tussen kanaal Wessen-Nederweert – Baexem. 

• Herinrichting op- en afritten N280 op de N273. 

• Herinrichting kruispunt Napoleonsweg – Heythuyserweg. 

 

De provincie heeft besloten om voor deze onderdelen een nieuwe m.e.r.-procedure te star-

ten.  

 

De volgende punten uit de voorgaande adviezen zijn van belang voor de uitwerking van het 

wegval Leudal: 

• De Commissie adviseert bij de verdere uitwerking van het MER de waarden en effecten op 

landschap zo veel mogelijk te verbeelden. Het gaat daarbij om de beslotenheid dan wel 

openheid, ruimtelijke structuren van de verkaveling, zichtlijnen en de belangrijkste 

beelddragers in het studiegebied. Met name 3D beelden zijn zeer illustratief. Geef op ba-

sis hiervan een beschrijving en beoordeling van de effecten van het voornemen en van de 

manier waarop deze effecten door fysieke inpassing van de weg kunnen worden ver-

zacht. 

• De Commissie adviseert bij de verdere uitwerking van het MER inzicht te geven in de be-

nodigde compensatie- en mitigatiemaatregelen en kosten daarvan als gevolg van effec-

ten op beschermde soorten en gebieden. 

 

2.2 Probleemstelling en doel  

In de notitie R&D worden de problemen en knelpunten op het wegvak N280 Leudal beknopt 

benoemd. De Commissie adviseert de problemen en knelpunten voor het wegvak Leudal in 

het MER scherp te analyseren en zoveel mogelijk kwantitatief te onderbouwen.  

In de notitie Reikwijdte en Detailniveau zijn de doelstellingen voldoende uitgewerkt in con-

crete criteria en toetsbare normen voor de beoordeling van het doelbereik. 

                                                                        

2 Het wegvak Baexem is onderdeel van het grotere project N280 West Weert – Roermond. November 2011 heeft de Com-

missie een advies (rapportnummer 2495-122) gegeven over het project Ontwikkelas Weert – Roermond (N280). Het 

oordeel van de Commissie luidde: de gevolgen van de alternatieven voor het milieu zijn in voldoende mate in kaart ge-

bracht. De wijze waarop de doelen zijn beoordeeld en vertaald in conclusies is niet voldoende. 

3  17 januari 2013 heeft de Commissie een advies uitgebracht over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrap-

port (rapportnummer 2719-35). Vervolgens heeft de Commissie op 19 augustus 2013 een tussentijds toetsingsadvies 

uitgebracht op het concept MER van 20 juni 2013 (rapportnummer 2719-65) . Het oordeel van de Commissie luidde: 

Voor het concept-MER is een gedegen probleemanalyse uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de verkeersgerelateerde proble-

men zich in feite beperken tot de doorstroming op de rotonde N280 - Dorpsstraat. De Commissie adviseert voor de 

keuze van het voorkeursalternatief te onderzoeken of een meer sobere (en daarmee mogelijk ook goedkopere) variant 

van alternatief 2 met minder ruimtebeslag ook kansrijk is. Deze variant beperkt zich tot maatregelen om de doorstro-

ming van de rotonde te verbeteren. De Commissie heeft niet een definitief MER getoetst.  
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2.3 Beleidskader 

Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid relevant is voor de besluitvor-

ming en of het voornemen kan voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen.  

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Daarnaast 

zullen andere besluiten genomen worden voor de realisatie van het voornemen. Geef aan 

welke besluiten dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de tijdsplanning 

is. 

3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Algemeen 

Het project kent een lange geschiedenis en er zijn al vele studies uitgevoerd, waarbij ook de 

Commissie meerdere adviezen heeft uitgebracht. De notitie R&D beschrijft puntsgewijs en op 

zeer beknopte wijze de voorgeschiedenis en reeds genomen besluiten. Het is voor de omge-

ving lastig te plaatsen hoe het huidige voornemen zich tot de voorgeschiedenis verhoudt en 

wat er inmiddels al is onderzocht en besloten. De Commissie adviseert om in het MER na-

volgbaar en transparant de voorgeschiedenis uiteen te zetten. Ga bij elke studie in op welke 

oplossingen zijn onderzocht en tot welk besluit dit heeft geleid. Maak vervolgens duidelijk 

hoe het huidige voornemen zich hiertoe verhoudt.  

 

In de notitie R&D wordt gesteld dat in het MER alleen het voorkeursalternatief voor het weg-

vak Leudal wordt onderzocht. De notitie R&D geeft reeds een uitgebreide beschrijving van de 

maatregelen van het voorkeursalternatief. Er worden geen alternatieven of varianten meer 

onderzocht. De keuze van de voorgestelde maatregelen komen voort uit verschillende uitge-

voerde studies. De Commissie adviseert de keuzes van de maatregelen te onderbouwen. Spe-

cifieke aandacht wordt gevraagd voor de robuustheid van te reconstrueren N280 en de voor-

gestelde verkeerskundige maatregelen en de onderbouwing van het ontwerp nabij de Kelper-

brug in relatie tot het ruimtebeslag op het aangrenzend Natuurnetwerk Nederland.  

3.2 Referentie  

Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten mili-

eutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 

milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige 

ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit wordt gerealiseerd. Ga bij 

deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activiteiten in het studiegebied en 

van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. 
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4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

4.1 Algemeen  

De herinrichting van de N280 kan een lange periode in beslag nemen. Tijdens deze periode is 

hinder op de omgeving te verwachten als gevolg van uitvoeringswerkzaamheden. De Com-

missie vindt het daarom van belang dat in het MER de effecten tijdens zowel de aanlegfase 

als de gebruiksfase worden beschreven.  

Onderbouw de keuze van de rekenregels/-modellen en van de gegevens waarmee de gevol-

gen van het voornemen voor onder andere luchtkwaliteit-, geluid- en trillingen  worden be-

paald. Ga ook in op de onzekerheden in deze bepaling. Onderscheid daarbij onzekerheden in 

de kwaliteit van de gegevens (bron, ouderdom, betrouwbaarheid, e.d.) en in de gehanteerde 

rekenregels/-modellen (afleiding en bandbreedte van kritische parameterwaarden, modelka-

libratie, e.d.). Vertaal dit zo mogelijk in een bandbreedte voor de genoemde gevolgen.  

 

In het vervolg van dit hoofdstuk adviseert de Commissie, aanvullend op de notitie R&D, over 

de verschillende aspecten die moeten worden onderzocht. Het gaat hierbij om de robuust-

heid van de voorgestelde oplossingen, geluid en trillingen en natuur.  

4.2 Verkeer 

Beschrijf in het MER: 

• de robuustheid van de voorgenomen inrichting van de weg en dan met name de vormge-

ving van de rotondes. Dit kan door de verkeerscijfers voor 2030 op te hogen met een  

groeipercentage van 10%, hetgeen ongeveer overeenkomt met een groei van 1 % per jaar 

over een periode van 10 jaar; 

• voor het studiegebied de externe en interne ontsluitingsstructuur voor fiets, openbaar 

vervoer, auto en landbouw verkeer; 

• de verkeersintensiteiten op de verschillende wegen in het studiegebied onderscheiden 

naar intern (lokaal), extern (inkomend en uitgaand) en doorgaand verkeer alsmede de 

verdeling in personenverkeer en vrachtverkeer; 

• de verkeersafwikkeling (I/C-verhoudingen en verzadigingsgraden) op de relevante wegen 

en kruispunten/rotondes in het studiegebied voor zowel de ochtend- als de avondspits; 

• de verkeersveiligheid, waarbij zowel aandacht wordt besteed aan de te verwachten aan-

tallen ongevallen per weggedeelte als aan de verwachte bijdrage van het voorkeursalter-

natief aan de oplossing van de bestaande veiligheidsproblemen. Beschrijf daarnaast 

(kwalitatief) in hoeverre het voorkeursalternatief voldoet aan de veiligheidsprincipes (of 

inrichtingsprincipes) van Duurzaam Veilig. 

 

4.3 Geluid en trillingen 

Breng in beeld of er in de huidige situatie sprake is van een saneringssituatie, waarbij moge-

lijk al een saneringsprogramma is vastgesteld. Geef aan of met het voornemen de sanering 

opgelost kan worden. 
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Uit het MER N280 West wegvak Baexem (2013) blijkt dat sprake is van trillingshinder bij het 

passeren van zwaar verkeer. Breng deze hinder kwantitatief in beeld4. Geef aan of het voor 

voornemen de trillingshinder wegneemt of vermindert.  

 

4.4 Natuur 

Geef een kenschets van de in het studiegebied aanwezige natuur. Het MER moet duidelijk 

maken welke gevolgen het plan kan hebben voor de natuurgebieden en de beschermde na-

tuurwaarden. Geef van zowel de natuurwaarden binnen als buiten het plangebied de status 

aan (in ieder geval Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk). Geef aan of het plan natuuref-

fecten kan hebben, zoals vernietiging, stikstofdepositie, verstoring of verdroging. 

 

Natura 2000 

In de Koepelnotitie N280-West voor Fase 2: Uitwerking voorkeursoplossingsrichting is een 

voortoets Natuurbeschermingswet uitgevoerd. Deze voortoets bevat voor het MER voldoende 

informatie over de toetsing van de Natura 2000 gebieden. Neem de relevantie informatie voor 

het studiegebied randweg Baexem uit deze voortoets over in het MER (en de eventueel op te 

stellen Passende beoordeling).  

Conclusie van deze voortoets is (Koepelnotitie 23 oktober 2012):  

Een toename van geluid (ten aanzien van de huidige situatie) en een verminderde afname van 

stikstofdepositie (verschil tussen plansituatie en autonome ontwikkeling) zijn onderzocht, 

maar beide factoren blijken geen effect te hebben. Een nadere toetsing of een vergunning 

voor het project is niet vereist. Belangrijk is op te merken dat in vergelijking met de huidige 

en autonome ontwikkeling, aanpassingen van de N280 qua geluid en stikstofdepositie juist 

een verbetering voor omliggende Natura 2000-gebieden oplevert. De instandhoudingsdoel-

stellingen komen niet in gevaar als gevolg van het project, maar profiteren juist van de ont-

wikkeling.  

Ga na in hoeverre deze conclusies nog steeds van kracht zijn na de aanpassing van het plan 

en met de depositiegegevens en -eisen anno 2017. 

 

NNN 

Bepaal voor het Limburgs Natuurnetwerk wat de ‘wezenlijke kenmerken en waarden’ zijn. 

Onderzoek welke gevolgen het initiatief op deze actuele en potentiële kenmerken en waarden 

heeft. Voor het NNN geldt een ‘nee-tenzij’-regime. Geef in het MER in hoeverre deze wezen-

lijke kenmerken van NNN-gebieden als gevolg van planactiviteiten worden aangetast of ver-

nietigd. Indien dit het geval is en er geen andere oplossingen zijn, breng dan in kaart welke 

gebieden als compensatie kunnen worden ingezet en wat daarbij de natuurdoelen zijn. Betrek 

de conclusies met name bij de onderbouwing van de voorgestelde oplossing bij de Kelper-

brug, waar het ontwerp leidt tot fysieke aantasting van het NNN-gebied.  

 

  

                                                                        

4  Door alleen het afstandscriterium van 50 m vanaf de weg te hanteren wordt de werkelijke trillingshinder niet in beeld 

gebracht, omdat niet per definitie binnen 50 meter trillingen in woningen voelbaar zullen zijn. Trillingen worden name-

lijk door vele factoren bepaald, zoals massa zwaar verkeer, rijsnelheid, wegdekoneffenheid, afstand tot woningen, bo-

demopbouw, type fundatie van de woningen, afmetingen en type vloeren 



 

 

-6- 

Soortenbescherming 

Breng op hoofdlijnen de verspreiding van beschermde soorten in het plangebied in beeld, 

bijvoorbeeld aan de hand van bestaande gegevens. Beschrijf de meest waardevolle/kwetsbare 

soorten, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor de betreffende soort geldt. 

Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor relevante soorten en bepaal het ri-

sico op overtreding van verbodsbepalingen in het kader van de wet natuurbescherming, zoals 

het verbod op het verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats. Ga, voor zover relevant, in 

op de gevolgen van de activiteiten tijdens aanleg en gebruik die het plan mogelijk maakt voor 

de staat van instandhouding van de betreffende soort.  

Geef aan indien verbodsbepalingen overtreden kunnen worden welke invloed dit heeft op de 

staat van instandhouding van de betreffende soort. Beschrijf mitigerende maatregelen die 

aantasting kunnen beperken of voorkomen.5  

 

4.5 Landschap 

Ga in op de betekenis van de veranderingen in het landschap voor het huidige gebruik en het 

toekomstige gebruik. Betrek in de effectbeschrijving ook de verandering in de beleving van 

het landschap door de gebruikers (inclusief de weggebruikers). Ga daarbij in op de visueel-

ruimtelijke kenmerken en de belevingswaarde van het huidige plan- en studiegebied en de 

effecten van het voornemen hierop. Maak zoveel mogelijk gebruik van kaartmateriaal, 3D-

beelden en foto's waarmee de karakteristieke beslotenheid dan wel openheid, ruimtelijke 

structuren van de verkaveling, zichtlijnen en de belangrijkste beelddragers worden vastge-

legd. 

Geef op basis hiervan een beschrijving en beoordeling van de effecten van het voornemen en 

van de manier waarop deze effecten door fysieke inpassing van de weg kunnen worden ge-

mitigeerd of gecompenseerd. Zo worden er mogelijk langs het tracé bomen gekapt. Geef aan 

hoe beeldbepalend deze bomen zijn en hoe deze effecten kunnen worden verzacht door bij-

voorbeeld nieuwe aanplant. 

                                                                        

5  Een overzichtstabel met de desbetreffende soorten, beschermingsregime, habitatvoorkeur, aard van de ingreep waar de 

soort kwetsbaar voor is en mitigerende maatregelen kan helpen bij het inzichtelijk maken van de soortenbeschermings-

paragraaf. 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Hoe toetst de Commissie? 

De Commissie bestaat uit een werkgroep van deskundigen. Deze werkgroep beoordeelt of het 

milieueffectrapport de benodigde milieu-informatie bevat en of deze juist is. Als er informatie 

ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoordeelt de Commissie of zij die essentieel vindt. Dat is 

het geval als aanvullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwe-

gingen. In die gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar 

te stellen, vóór het besluit wordt genomen. De werkgroep bezoekt hierbij ook het gebied waar 

milieugevolgen kunnen optreden. Meer informatie over de werkwijze van de Commissie vindt 

u op: http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie 

 

Wie zit er in de werkgroep? 

Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

Hans Huizer 

Mark Huuskes (secretaris) 

Johan Janse 

Sjef Jansen 

Hans van der Vlist (voorzitter) 

 

Wat is het besluit/wat zijn de besluiten waarvoor dit milieueffectrapport is opgesteld? 

Vaststellen van een Provinciaal Inpassingsplan.  

 

Waarom wordt hiervoor een milieueffectrapport opgesteld? 

Voor alle activiteiten die grote milieugevolgen kunnen hebben, moet in Nederland een milieu-

effectrapport worden opgesteld. De bijlagen C en D bij het Besluit m.e.r. http://www.commis-

siemer.nl/regelgeving/besluitmer geven aan wanneer dit het geval is. Voor deze procedure 

gaat het om de activiteit C1.2.  

 

Wie besluit over N280 West, wegvak Leudal?  

Provinciale Staten van de provincie Limburg, zij zijn bevoegd gezag. 

 

Wie neemt het initiatief? 

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg 

 

Heeft de Commissie ook zienswijzen en adviezen bij haar advies betrokken? 

De Commissie heeft geen zienswijzen en adviezen ontvangen van de provincie Limburg.  

 

Waar vind ik de stukken die de Commissie heeft beoordeeld? 

U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt, door op www.commissiemer.nl pro-

jectnummer 3225 in te vullen in het zoekvak. 

  

http://www.commissiemer.nl/advisering/watbiedtdecommissie
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer
http://www.commissiemer.nl/regelgeving/besluitmer
http://www.commissiemer.nl/
http://commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/3225


 

 

 

 

 


