Kennisgeving inzake vaststelling provinciaal inpassingsplan ‘N280 Leudal’
Gelet op het bepaalde in artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening maken
Gedeputeerde Staten van Limburg bekend dat Provinciale Staten van Limburg op 24 juni
2022 met toepassing van artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening het provinciaal
inpassingsplan “N280 Leudal” gewijzigd hebben vastgesteld ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan. De wijzigingen zijn opgenomen in de “Nota van zienswijzen, adviezen en
wijzigingen” behorende bij het PIP N280 Leudal.
Ten behoeve van het inpassingsplan is tevens een milieueffectrapport (MER) opgesteld en
hebben Gedeputeerde Staten van Limburg het besluit hogere waarden Wet geluidhinder
vastgesteld.
Achtergrond
De N280 Leudal is een belangrijke oost-west verbinding binnen het totale provinciale
wegennet. In de huidige situatie is de N280 een belangrijke verbindende en ontsluitende weg
voor auto- en vrachtverkeer. De N280 is van belang voor de bereikbaarheid van de regio
tussen Roermond en Weert en is daarnaast van belang voor verkeer uit het gebied van en
naar bijvoorbeeld Eindhoven en verder. De functie van de N280 in de regio is daarom op
zowel lokaal als (boven)regionaal niveau van belang voor een goede verkeersafwikkeling.
Het is van provinciaal belang dat deze weg een verkeersveilige route is met een goede
doorstroming en kansen biedt voor regionale gebiedsontwikkeling binnen Midden-Limburg.
De Provincie Limburg pakt o.a. vier knelpunten aan: de Kelperbrug en omgeving, KelpenOler en omgeving, Horn en omgeving en Baexem. De aanpassingen richten zich op: een
verbetering van de verkeersveiligheid, een goede doorstroming op de N280-West tussen
Weert en Roermond, een goede bereikbaarheid van de regio, minder verkeeroverlast voor
omwonenden en een goede bereikbaarheid van aanliggende landbouwpercelen, woningen
en bedrijven.
Om de herinrichting van de provinciale weg N280 ruimtelijk mogelijk te maken heeft de
provincie Limburg een inpassingsplan vastgesteld. Het plangebied voor het inpassingsplan
behelst de gemeenten: Leudal en Nederweert en is gelegen tussen de kruising met de N273
en de A2 ter hoogte van Kelpen-Oler.
Milieueffectrapportage
In het proces is een gecombineerd MER opgesteld, waarin zowel de relevante informatie van
het plan-MER als het project-MER is opgenomen. Derhalve is voorliggend MER een
gecombineerd Plan- en Project-MER.
In het kader van de inpassingsplanprocedure heeft de Commissie m.e.r. een advies
uitgebracht over het MER. Naar aanleiding van het advies van de Commissie m.e.r. zijn
aanvullende mitigerende maatregelen getroffen om de toename van stikstofdepositie nog
verder terug te brengen. De nieuwe resultaten zijn ook in onderliggende onderzoeken
meegenomen en, als aanvulling, in het definitieve plan verwerkt.
Besluit hogere waarden Wet geluidhinder
In verband met de herinrichting van de N280 zijn de gevolgen voor het geluid inzichtelijk
gemaakt en beoordeeld. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de aanleg van de nieuwe

randweg bij Baexem lokaal leidt tot een toename van de geluidsbelasting. Bij 21 woningen in
Baexem is sprake van een toename van de geluidsbelasting en kan de geluidbelasting van
het plan, ondanks het treffen van maatregelen, niet worden teruggebracht tot de
voorkeursgrenswaarde. Om de herinrichting van de N280 Leudal en daarmee
samenhangede aanleg van de randweg mogelijk te maken binnen de kaders van de Wet
Geluidhinder, moet voor deze 21 woningen een zogenaamde ‘hogere waarde’ worden
vastgesteld. Dit gebeurt door middel van een besluit hogere waarden op grond van de Wet
geluidhinder, met toepassing van de “Beleidsregels vaststellen en wijzigen hogere waarden
Wet geluidhinder” (Provinciaal Blad 2013 nr. 109). De eigenaren van deze woningen zijn
hiervan afzonderlijk schriftelijk in kennis gesteld.
Het vastgesteld besluit hogere waarden Wet geluidhinder is gewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbesluit van 31 mei 2021. Deze wijzigingen houden verband met de aanpassingen
van het akoestisch rapport, naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Deze wijzigingen
zijn nader toegelicht in het besluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Inzage
Het vaststellingsbesluit, het provinciaal inpassingsplan ‘N280 Leudal’, het besluit hogere
waarden Wet geluidhinder en overige bijbehorende stukken (waaronder het MER), liggen
met ingang van 01 juli 2022 tot en met 12 augustus 2022 voor een ieder ter inzage bij:
- het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 07.30u tot 18.30u;
- het gemeentehuis van Leudal, Leudalplein 1, Heythuysen;
- het gemeentehuis van Nederweert, Raadhuisplein 1, Nederweert;
Alle stukken zijn ook digitaal te raadplegen via www.n280verbindtleudal.nl en via
www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer: NL.IMRO.9931.PIPN280WLEUDALVG01

Beroep
Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen
beroep instellen, mits zij binnen de in de wet gestelde termijn van zes weken een zienswijze
naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-inpassingsplan.
Het besluit tot vaststelling wijzigt het provinciaal inpassingsplan ten opzichte van het
ontwerp-inpassingsplan. Door eenieder kan ook tegen deze wijzigingen, opgenomen in
voormelde “Nota van zienswijzen, adviezen en wijzigingen” behorende bij het PIP N280,
beroep worden ingesteld.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze
beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn
gelegd.
Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/.
Hiervoor is een DigiD vereist.
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het
adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de redenen van het beroep (motivering).
Op dit besluit tot vaststelling van bovenvermeld inpassingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1
van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Voor de beroepsprocedure betekent dit onder
andere dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat deze
na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Tevens wordt het
beroep niet-ontvankelijk verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn
ingediend.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als u een beroepschrift
heeft ingediend, dan kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Aan de behandeling van
het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
verbonden (griffierecht).
Verzoekschriften dienen te worden gericht aan:
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Als u een beroepschrift indient bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van dit beroepschrift te versturen naar:
College van Gedeputeerde Staten van Limburg
T.a.v. Dhr. E. Heijnen
Postbus 5700,
6202 MA Maastricht
onder vermelding van: “afschrift beroepschrift inpassingsplan N280 Leudal”
Meer informatie over het instellen van beroep treft u aan op www.raadvanstate.nl . Klik op
‘Publicaties’ en daarna op ‘Brochures’.
Inwerkingtreding
Ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling
van het provinciaal inpassingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt.
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is
ingediend, treedt het besluit niet inwerking totdat op dat verzoek is beslist.
Nadere informatie
Wilt u meer weten over de reconstructie van de N280 in Leudal? Kijk dan op
www.N280verbindtleudal.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. U

kunt ook voor nadere informatie over de ter inzage liggende documenten tijdens kantooruren
contact opnemen met dhr. E. Heijnen tel. 043 – 389 99 99.

