






INHOUD
Voorwoord

10 Inleiding

lol Algemeen
1.2 Achtergrond van de studie

1.3 Plaats van de Startnotitic

i.4 Leeswijzer

5

2. Aanieid¡ng, probieern en doet

2.1 Aanleiding en prohlccl11

202 Doel

7

J. Studiegehled

3.1 Begrenzing
302 Plan gebied
33 Studiegebied

I1

40 AJternadeven
4.1 Algemeen
4.2 Aard en oinvang van de alternatieven

403 Nul-alternatief
404 Alternatief 1: Milen-noord - N297 (nieuw tracé)
405 Alternatief 2: Milen-noord - N295/N297 (bestaand tracé)
406 Alternatief 3: Milen-zuid - N297 (nieuw tracé)
407 Alternatief 4: Milen-zuid - N295/N297 (bestaand tracé)
408 Alternatief 5: Milen-zuid - Dro Nolenslaan
4.9 Meest-milieuvriendelijk -alterna tief

IJ

50 Te onderzoeken eff(~cü,;n t 7
5.1 Algemeen
5 .2 Verkeer en vervoer

503 Ecologie en Landschap

5.4 GC0111orfologie en bodem

5.5 Grondwater en Oppervlaktewater

5.6 WOOll- en leefmilieu: lucht, geluid, barriërewerking, veiligheid
5.7 Ruimtelijke Structuur

5.8 Econoinie
509 Kosten

0. Besluiten en r 9
601 Algemeen
6.2 Voorgaande besluitvorinil1g

6.3 Tc nemen besluiten

6.4 Geïntegreerde procedure



~A~;(§:1

Figuur 1.1

------""~
~g~QJ

~AB5l"

N293 )
België

274 . .,'0' ê230 I~ ..., ,BAB461
I

Hê'in;~:~g

l228/\X-~."J r ',-
ê:§.e:i1

Provincie limburg
burfau CiJ"iliformatie

Hm



Ll Algemeen

Voor Ll ligt dc startiiotiric tcn behoeve van de tncé/
mer-studje naM dc N297n (Born.l\lillcn). De aan te leggen
wcg vormt dl' verbinding tussen de Buiidcsallobahn 46

(BAB46) in Duitsland en de A2 in Nederland, zie I-ìguur
1. i . De aan te leggen weg richting de A2 hcdì- als voor-

lopige benaming 'N297n (Born-?vlilkii)' gekregen, omdat
de SHidic zich in j~'Ìtc richt op meerden: ;,llrcrnaticvcn in dc

oost-wcsrvcrbinding tussen de B56n als verlengde van de
N297 (Nicuwsudr-Born). In een later stadium zal een
ddìniricvc benaming worden gekozen. De tracc/mcr--studic
is nodig ingevolge de \Vct Milieubeheer en het daarop gcba.
sccrc1c Besluit l1iiicucfjl~ctrappon:agc. In deze studie worden
dc rracê'-5tudic en de milicu-dlc,ClLipportage geïntegreerd.

102 Achtergrond van de studie

De Provincie Limburg beseliouwt de \Veginfìastrucrulir in

Limburg als een stelsel van samenhangende ncrwerkelL
Binnen dit stelsel streeft ze naar ber bundelen van het
amoverkeer op nationaal en region,ial verbindende

wegeJH1CUen, wa,wdoor hei onderliggend, lokaal bedienend

wegennet aiitoluwer kan worden ingericht. Om dil mogelijk
te maken dienen dc verbindende wegennelten een gesloten
geheel re vormen, met voldoende capaciteit voor hct auto-
verkeer en prioriteit voor de doorstroming van her openbaar
vcrvoer. Completering van het bestaande nationaal en
regionaal verbindend wegennet, en ophdlìng van de
besraande knelpunten staan daarom voorop. Een van de
beLlngrijkste aanvullingen op hcr regionaal verbindend

wegennet in de \Vestclijke Mijnstreek is de aansluiting van

het Nederbndse wegtlnet op de 1356nl

In de door de Provincie Limburg gehanteerde hiërardiie
wordt de N297n beschouwd als een regionaal verbindende
\veg. Dat betekeIlt-, dat deze \veg een funcrie dieOl te
vervullen in her garanderen van de bereikbaarheid van
regionale vcrzorgingskerJen en sreden. Het regionaal
verbindend wcgeniiet is zoveel als mogelijk in eigendoin,
beheer en onderhoud van de Provincie. Met de aanleg

1) Proriil(ùm! miibifitát.'plrm 199ti-1999, 1'1"I'Ìlirir LÌiIlÙIi/i. 24 IIâ 1996

van de N297n wordt' een ontbrekende schakel in het

imern:1rion;:,lJ wegennet opgeheven.

1
L 3 Plaats van de Startnotitie

Ingevolge de \Vet !vlilieubdieer en her da,irop gebaseerde
Bestuit milicu-efft~crrapponage is het: uirvoeren van een

milicu"efftctrapponage voor de v~1ststelling van een trad
voor de N297n vcrplicht. De voorgenomen activiteit
valt onder cltcgorie 1.2 van bijlage C van het besluit
mílieu-dlccrrapportage. Deze startnolÌrie is de ecrste srap
in de mel~procedurc.

De startnotitie is een openbacir stuk, waarop inspraak
mogelijk is ren behoeve van de richtlijnen voor het op
te stellen Milieu-dfecrrapport (l\,lER). Op grond van de
inspraakreacrics en de ad\'iczcn van de wettelijke adviseLlrs'

en het advies V,11 de Commissie voor de Milieu-ellect-
rapportage, stelt het bevoegde gezag (Cìedepmeerde

Staten van de Provincie L.imburg) de richtlijnen vast

\Vaara,11 het lvlER moel' voldoen.

Het MER bC\'.u de gegevens voor het besluitvormings-
proces met betrekking rot de milieu-effecten van de aanleg
van de N29711. lIet MER wordt gekoppeld aan een naderc
studie naar het meest gewenste tracé. In de op re stellen

tracé/mer-nota worden de problemen in het studiegebied
geïnventariscerd en geanalyscerd. Als oplossingsrichtingen

worden naast de trad-alternatieven ook een miJ-a1t:ernariet

en een meest-milieuvriendelijk -alrern,nief bezien.

Bij de beschrijving van de voor-- en nadelen van de aanleg
van de N297n zullen in de tracé/mer-nota de eftècten
geïnventariseerd worden voor de volgcnde aspecten:

verkeer cn vervoer;

. ecologie en landschap;

geomorf()logie en bodcm;
grondwater en oppervlaktewatcr;

. WOOI1- en leeünilieu: lucht, geluid, barriërcwerking,

veiligheid;

ruimtelijke SITuCluur;

. cconomie;

" kosten.

.Tïjdens de studie worden de lokale overhedcn gecon.

sulrcerd. Na het: gereedkomen van de trad/mer-nota
wordt deze ter inzage gelegd cn kan eenieder inspreken op
de nota. De Commissie voor de Milieu-cJlccrrapportagc
verricht: een inhoudelijke toetsing van dl' tracé/mer-iiota,
met betrekking tOl' de MER-onderdelen, aan dc richtlijnen
en geeft een oordeel of de tracé/mer-nota voldoende

2) De wctrdii/ir IidJll.ctn:¡ zijn dl' RIJJÍi¡¡¡¡/c lll.ípu;iir PiUI de

Vlilk:rr¡;Zlilidbtid til de JfilinihJHi,'lIt in dr prol'iiiàc Limbii;r¡,

dl' VirUltlr Laiid!iiinl' ,"!h/ilim-/¡c/mT (1'1 Vi.lJ"tr~i rrBiI! Zuid.

de Diiwtcm- In.ijlrnit Riiimtc/ijf.'r- OrdoúII/T (Ei¡-dhol'rl') m dl' din;rt

bi'l"oH'ClIJJrJNrolii' (Sittiird, Er!J, SW'tI:rm OL Boni)

(j
ZH
CJ
f;Ñ
ZH

hOI!tdJtitJ-¿ 1 '" pa!JitlIl 5



.:¿
ou

iJø
b
8
"-,0
V

r:~
c'

,::
0"
CO,

Z
Vop

°C

B
~

V)

inforIlCltie biedt voor besluitvorming.

Op basis \',1) (ie llacc/mCl-not" en de naar VOITn gekomen
reacties daarop zullen wij een ontwerp-Provinciaal
TCKcbesluit nemen. Dit ont\\'erp' besluit z;,J ter inz;1gc

worden gelegd, \vaarop eenitdtr kan inspreken. Tenslotte
zullen \vij het ir;,C(~ vast srdkii in de vorm van een

Provinciaal Traccbesluir.

De stannoririe ligt: 11; publikatie ter visie gedurende de in de

bekendmaking vClmelde termijn. Schritì:dijkt reanies, onder

vermelding i-,Kc/mel--sltidie N297n, kunnen binnen de
,ungegeven termijn worden gezonden naar:

Gedeputeerde Staten van Limburg
t.a.v. Bureau Milieubeleid
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Cìedureiide de periode d;:¡ de siannoritie rer inzage ligt
zal eeii voorlichtingsavond worden georganiseerd in de
regio. Tijdens deze avond zal etl1 toelichting gegeven
\vordeJl op de st,lrri1oririe en kunnen t\'entuek vragen

worden beantwoord. PLuts en datum van de voorlichtings-

avond zalIlader bekend worden geIl;:i1kt in de bekend-

making in de regionale en 101c,le bladen. Zíenswijzen

LU'. de st,1lnoritie kunnen uitsluitend schriftelijk
\vorden ingebracht gericht ;,,'\ bovengenoemd adres.

IA Leeswijze,
De startnoiitie is "Js volgt opgebouwd. 111 hoofdstuk 2
wordt de aanleiding, de probleemstelling en her doel V;ln

de lT;Kc/iner-snldie aangtgevtn. In hooj-i.isnik 3 wordt
de begrenzing van het studiegebied aangegeven. De in
de tracé/mer-studie te onderzoeken "lrclIatieven

(oplossingsrichtingen) worden in hooii.biiik 4 beschreven.
l-Ioofdsnik 5 gnt in op de dli.~ettl die in de iraci~/mcr-
studie zullen worden onderzocht. In hooj-(jsnik 6 \vordt

tenslone aangegeven welke besluiten reeds zijn genomen

en welke besluiten naar a;mkiding V"11 de rnd/mer-studie
moeten \vonkn genomen tl1 de procedure die voor de
tracé/mer-snidie doorlopen moet worde!i. Ter verklaring
van gebruikte vaktermen is leiislone een 'VVoordenlijst'

opgenomen.

hoafìistlth 1 ., pnJJillH 6



201 Aanleiding en probleem

Ondanks de ac11\\T/jghcid van grote bcvolkingsco!1ccn

tratics ,.an weerszijden van de Duits- Nederlandse greiis

O'lhcin/Rhurgcbie1:, Zuid. Limburg) is her aantal grensover-
schrijdende wegen tussen Venlo en Aken beperkt, zic J-guiir

l.I. Op natioiiaal niveau zijn cr de BAB40 en de BA.B6J bij
Venlo en de BAB4 bij Aken. Daartussen in liggen enkele
rcgioll:11c cnkcJbaans wegen: de B230 (bij Roermond) en
de B56 (bij Sittard). Op nationaal niveau ontbreekt alleeii
nog de verbinding tussen de BAB52 en de A73//\68 na
voltooiing v,ll1 de /\74 en dl' A73-zuid. Daarmee is het'

iiatioiulc wegennet voldoende compleet: In dc regio
\'Vcstdijkc iVlijnstrcck ontbreekt- een adequate regionale

verbinding met Duitsland, i\lomcliiccJ voorziet de 1356
tussen Sittard CI Geiknkirchen en de L228 tussen Sinard
en Heinsberg die regionale functie. Beide wegen kunnen
nier gezien worden als een adeql1.ite verbinding lUssen de
\Vesielijke i\/lijnstreek en her Rhein/Rhurgebiet, te meer
vanwege de doorsnijding van een groot aantal dorpen. De
ontsluiting van de in de regio aanwczige LxdrijvCllterreineli

U-Iolruii-noord, Nedcar, D5i\1, Sittard-noord, etc.) richting
het Duitse Rhein/RllLirgebicr is daardoor beperkt.

De door her SeHL.,lligebied lopende n:gioiialc \vcg

Bruiissum- Posterholr (N274) verzorgt de verbinding tussen
ROClmond en Oostelijk Zuid-Limburg. Het verkeer uit
Oostelijk Zuid-Limburg ma,ikt door het ontbreken VMi een

goede en snelle verbinding naar het hoofdwegenl1et gebruik

van do,e weg richting Eindhoven (A2 y. Hierdoor worden
de kommen V.1J Koningsbosch en Pcij belast niet doorgaand

verkeer vanuit Oostelijk Zuid-Limburg richting /\2. De
offìcië!c bewegwijzering op de A2 richting Brunssum is
a.lIgegeveii via Peij en Koningsbosch .

lil de mbije toekomst zal het deel van de N274

(Brunssull1"Posterholt) dat is gelegen in Duitsland \vorden
O\'ergedragen aan Duitsbnd. In Duitsland bestaat het

voornemen oll op dat Iloment het onderliggende
wegennet op een tweetal plaatsen aaii re sluiten op de

N274. Op dat moment zalmcel' verkeer van deze weg
gebniik g,ian maken, wa,irdoor het aandeel doorg,lai1d

verkeer door Koningsbosch cn Peij verder 7.al toenemen.

In Duitsland zijn dezc problemen en de wens om te komen
tot een betere bereikbaarheid eveneens onderkend eii heeft
men het initiatief genomen tot het opstellen van een
Umweltvertr;iglichkeitsstudie (UVS). Deze studie is
vergelijkbaar met een ¡vIER. Bijlage 2 gaar nader iJl op de

verschillen tussen de Nederlandse en Duitse procedure. In
deze studie is de noodzaak van een 1356n en een aamal
,ilternaticven onderzocht. Voor wat bctreft de a,insluiting
op het Nederlandse wegennet zijn in principe nog een
,ìantal rraccs relevant, zie figuur 2.1.

Om te bepalen hoeveel verkeer gebruik gacit maken van de
N297n is een uitgebreide verkeersstudie verricht. In deze
verkeerssnidie is onderzocht hoeveel verkeer de N297n zal

gac1l trekken in het jaar 2005. Indien de nieuwe weg op de

Dr. Nolensban wordt aangesloten worden op deze nieuwe
verbinding circa 9000 voelTuigel1 per etmaal in het jaar
2005 verwacht. Indien de N297n aangesloten wordt op de
N295/N297 worden circa 13500 voertuigen per etmaal in
bel' jaar 2005 venvèlcht. In tabel 2.1. is van een aama!
hoofdwegen in het studiegebied her prognosecijfèr voor de

,ivondspirs (16.30.17.30 uur) aangegeven voor de jaren
1995 en 2005. Tevens is het prognosecijfi'r aangegeven bij

aanleg van de N297n. Hierbij dient in ,Kht genomen te
worden dat de ciíf(:ls zijn geproduceerd door een wiskundig

model en niet berusten op verkcerstclJingen in de praktijk.

Uit de verkeerssnidíe blijlu verder dat op de Langerc\veg

(N297, Nie\lvstadt-Bom) in hn jaar 2005 problemen
ontstaan met de ahvikkeling van het vcrkeer. De aansluiting

v;in de Langereweg op de A2 en het kruispuJlt met de N295
zijn in de huidige situatie reeds Z\V,lar bebsr. In de toekomst

zal Iiet verkeer op deze t\vee locaties alleen al als gevolg \',11

de èHHonome groei van het: autoverkeer gaan vastlopen. In

het bder van de snidic naar de verbetering van de bereik-

baarheid van de Termiii;i!s Bom wordt de aansluitíng van de
N297 op de A2 onder de loupe genomen. Indien de N297n
rechtstreeks op de N297 wordt aangesloten raakt dit wegvak

overbelast.

Tabel 2.1.: Verkeers-prognosecijfers in de avondspits)

(de locaties zijn aangegeven in figuur 2.1)

Intensiteit (mvt/avondspits) 1995 2005 2005 met 2005 met

zonder N297n op N297n op

N297Locatie N297n Nolenslaan

N295 Hasseltsebaan 1350 1650 2100

N274 Transsitsti.asse 600 550

N297 Langei.eweg 1200 1700 1650

B56, W eh l(gi~cnsovcrgang) 500 750 600

L228, Ti.ddern (glcnsovergang) 500 100

Dr. Nolel1slaan, 1750 2000 2600

Op de Baan, 1900 2400 2550

N297n n.v.t. 900

2000

850

800

2600

350

3) Vrrl".tl)'.l"jiidi" J(i:fjÙillllll lYrbindCiid W(qClllltj zoiie Fdlt~Gdrm,

O/Ndlw l'crl.'((I".r¡l/odd, GOlirilli'l't! (.'O¡j;'I/J, drc/'It/ltT j 996.
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De onderkende problemen en de \vel1S van Duii-land

tot aanleg van de B56n is voor ons aanleiding om een

trad/mer-nota op te stellen voor de aanleg vaii de
N2971l. Op basis van de nacc/mer-Ilota zullen wij
een ollt\verp-Provinciaal TracébesJuit nemen.

2
2.2 Doel

Het doel van de trad/iner-studie is het vergelijkcn van
mogelijke tracés cn mogelijke inríchtingsvarianlen voor de
N297n als voonzen:ing van de B56n om:

1. her bestaande regionaal verbindend wegennet in

de \Vestelijke Mijnsrreek te complcteren;

2. de bereikbaarheid tussen de Westelijke lvlijnstreek

en het Selfl.amgebied (Duitsland) te verbeteren;
3. de verkeersaj~\'ikkeling op de huidige N297

(Nieii\\'stadt-B()ri) te verbeteren.

Door het aanleggen van de N297n zal een bijdr;lge

geleverd worden aan de verbetering van: de verkeers.
veiligheidssituatie, de verkeersaf\vikkding en van her
woon- en IedÌiiiliel1 op het onderliggende wegenncL

Bij het zoeken 1l,1;ll opJossingsrichringcn wordt rekening

gehouden met:

het voorkomen van aantasting en verstoring van
waardevolle gebieden voor natuur en htndschap en

cultuur.hisrorische elementen eii het i-egengaan van

versnippering van het buitengebied;
het neITen van mitigerendc en compenserende
maatregelen om Iìegarieve dìècten op bodem,

water, vegetatie, flora en fHina te beperken;
. de mogelijkheden om het verkeer uit de omgeving

van Brunssum op de nieuwe N297n te bundelen
om hiermee de Iecthaarheid in Peij en Koningsbosch

te verbeteren.

In deze srannOlÌlie wordt een visie gegeven op de
problematiek, de mogelijke oplossingsrichtingen en de

e!lccten van die oplossingsrichtingen. 1\1et het verschijnen

v,m de stannoritie wordt de tracé/mer-procedure in gang
gezet. t-~
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301 Begrenzing

Bij het v;'stsrcllcn van de begrenzing van het studiegebied

is her van belang onderscheid re maken tussen twee
benaderingen van het begrip begrenzing, te weten hcr
pJangcbicd en het snidicgcbicd. J--kt plangcbicd is het

gebied waarbiniien dc mogelijke oplossingsrichtingen in de
voil) van inliastTuctuuraltcrnaticycn worden gcprojccrccrd.
Het' srudicgcbied is het gebied waar de cfTècrell van de

alternatieven merkbaar zijn.

3.2 Plangebìed

1-1ct plangebied wordt: begrensd door de in dc streek-

p!amiim"(;Tking/hclziciiing op onderdelen Westelijke
,\1ijnstrcck opgenomen corridor. J)czc corridor is
vastgesteld na af\vcging van aUc ruimtelijke aspecten door

Provinciale Staten op 24 mei 1996. rk corridor is aangtvcii
in rìguur 3.1.

Zoals reeds aangegeven is, is dc l\lilieu .drèctrapponage in
DlIIlsland inmiddels gereed. Op dit moment wordt in
Duitsland het zogenaamde 'LinicnbestiinmlltJgsvert:ihren'

gevolgd d~1t uimiondt in de vaststelling van één ITacé

voor dc BSón. Deze vaststelling DiJ naar verwachting in

september/oktober 1997 gebeuren. In het Linicl1"
bestimimingsvelúhren zijn in principe een drietal tracés
in beeld, zie Jìguur 2.1. De alternatieven die in deze studie

worden meegenomen rnoeten passen binnen de in hei
streekplan aangegeven corridor. Het plan gebied is gelijk
a,1l de corridor die is opgenomen in streekplanuinverking/
herziening op onckrde!cn \Vestdijke Mijnstreek.

303 Studiegebied

De onwang van her studiegebied kan per (milieu)etfecr

verschillen en zal per eHect moeten worden vastgesteld. Toi

het studiegebied wordt in ieder geval gerekend het plan-
gebied voor de alternaricven. In de kernen Peij en
Koningsbosch en anderc kernen zullen als gevolg van de
aanleg vaii de N297n (milini)dlccren gaan optreden. Deze

(milieu )dlcClen, die zowel posiricf ,1JS negatief kunnen zijn,

zullen in de tracc/mer.studie in beeld \vorden gebracht.
Daarnaast l:uJlen aan DuiTse zijde dc (milieu )eHècten

globaal in beeld worden gebracht tor aan de N274. De
gegevens hiervoor zullen worden ontleend aan de in
Duirsland reeds opgestelde 'lJmweltvertr:iglichktitsstudie'.
Op deze wijze is het mogelijk om een integrale

(milieu)ahvcgiiig ten aanzien van de te onderzoeken
altcll,nicvcn te maken. Het studiegebied wordr aldus
tijdens het opstellen van de tracc/mer~nota nader
bepaald.
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Figuur 4.1.
alternatief 1 Millen.noord-N297 (nieuw tracé)
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4.1 Algemeen

In dii: hoofdstuk worden de ali-rnarícycn gepresenteerd
die een oplossing voor de geschetste problematiek zoudeii
kunnen bieden. Het aama! mogelijke alternatieven is sterk

ingcpcrkr door reeds genomen besluiten in Duitsland en
door dc streekplan uitwerking/herziening op onderdeleii

\Vcstdijkc Mijnstreek, zie hoof:iisnik 3. In her streekplan
is dc corridor opgenomen waarbinnen alrciilaticycn ont.
wikkcld kunnen worden. Gezien voorgaande besluitvorming
in Duitsland en dc corridor in dc streekplan uitwerking/
herziening Westelijke Mijnstreek zijn twee grensovergangen
in beeld voor het doortrekken van dc B56n op Nederlands
grondgebied (ren noorden en ten zuiden van Mijlen).

De alternatieven die worden meegenomen in de tracé/
mer"studie betretlcn het verplichte nul..alternatief en een
vijftal tracé-alternatieven, zie Gguur nr. 4.1. Nadar de

milieu-cffì.~Clen van dcze alternatieven in beeld zijn gebrachr

word!' nog een meesHl1ilieiivriendclijk -alternatief (mnu)

ontwikkeld. Op basis van de minst" slechte milieus(ores en

onder de conditie dai dir een reëel tracé oplevert wordt' een

miia ontwikkeld.

4.2 Ãaf'U en ornvang van de alternatieven

De nieuwe weg dieni: de verbinding re verzorgen tussen
enerzijds de B221 (Cìeilenkirchen-Heinsberg) en ander/.ijds

de N297. Daarmee wordt op regionaal niveau de verbinding
mogelijk gemaakt tussen de BAH46 en dl. A2 in Nederland.
De doortrekking van de B56n op Nederlands grondgebied
is opg(ènOl1en in het Provinciaal Mobilireirsplanl en in het

srreekpJan uitwerking/herziening op ondcrdelen Westelijke
Mijnstreek:', De weg dient ,1an rc sluiten op het regionaal

verbindend wegennet tel) noorden van Sittard door deze
aan re sluii-eii op de Dr. Nolenslaaii of op de N297. Indien
de N297n op de Dr. Nolenslaan \vordr aangesloten, dan
zal de Dr. Nolenslaan opgenomen moeren worden in het

regionaal verbindend wegennet.

4) Stl"tr/¡p!rii liiIlI'Ci'lúll/lI/Hl"sitlll1¿¡l!p 01ldl:rddnl lVrstt/ijh' iHijm'lrcr/¡,

¡mii'¡iiúc Limlml"!(, iHl1il,rir1rhl, 24111-1 19Wi

Voor het ontwerp van de \veg op Nederlands grondgebied
zullen wij uitgaan van een zo gestrekt mogelijke ligging
met toepassing van de Richrlijnen voor her ontwerpen van
niet-amosnelwegen buiten de bebouwde kom; en van de
richrJijnen in de ontwerp beleidsnora Regionaal Verbindend
\Vegennet".

Cezien de resultaten van de verkeerssnidie wordt de

weg lUssen de twee mogelijke grensoHTgangen en de

Dr. Nolenslaan orde N297 uitgevoerd in de vorm van
een weg mer twee rijstroken, geslorcn voor her langzame
verkeer. Landboiiwvcrkcer cn (brom)fìetsverkeer wordr
afgewikkeld via het bestaande wegennet: Op de weg zal

een snclheidsregime van 80 km/h gelden. Het standaard
dwarsprotìcl van de weg, confòrin compartiment H2

(Beperkte uirwisseling met dc omgeving) volgens de
ontwerp bcJcìdsnotaRegionaê11 Verbindend \Vegennet,

is ,iaiigegeven in tìguur 4.2. Indien de N297n \vordt
aangesloten op de N297 dan zal bei huidige profìcl van

de N297 (2xl rijstrook) tussen Nicuwstadi- en de A2
onvoldoende zijn. In de tracc/mcr"studie zullen de moge-
lijkheden worden onderzocht tot eapacireitsverniiming
van de N297. In ieder geval zal een verbreding tot 2);2
rijsi:roken onderzocht worden voor het gedeelte russen
de N295 en de A2.

Alternatieven in de vorm van autosnelwegen worden niet in
de siiidie betrokken.

Figuur 4.2

4.3 Nul-alternatief

Bij her nul.alrernatief zullen geen in,utregclcn worden
getroflì.èll om de problemen zoals oinschreven in de

probleeinstelling op te lossen ofre verininderen. Bij dit
altcrnaticfwordt uitgegaan van de bestaande siruar'i en
autonome omwikkelingen. In her nul-alteiiatiefwordt

5) R01'ùl (Richtlij'lirlJ rooI" hi' OIJlI'I'ljln¡ 1'11/ nil-"'rilltil,(¡c/il'VJ(IlJ,

fJoofdJ"l111.' 1 (;rHiscl"itlTiri, 1980

(i) Rdúd"iiotri n:qìoiiw! ¡'crliinr/oir/ lI(fli'IICI, imtl)'fij!, jll"Ol'iiltit

Limll1l:rl, MriR.li'itiJt,jnnlJril"i 19()7.
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niet uitgegaan van een verbreding van dc Langcrcwcg

(N297). Een lxlangrijke autonome ollt\vikkcJiiig in dit
verband is de mogelijke o\'rdracht van dc Tracraatwcg

(gedeelte van de N274 op Duits grondgebied) en het
maken van aansluitingen op deze weg op een tweetal

locaties. Het in gang gezette beleid uit het SVVII en het
Provinciaal 1\1obilitcitsplan gelden nTllCCllS als autonome

onnvikkdingcn. Het nulaltcl"Bticfwordr beschouwd als
refcrentiekader voor alle ,1l1dcrc altclJutíevcn.

404 Alternatief I: !'illen-noord - N297
(nIeuw tracé)

I--It eerste alternaticfis gebaseerd op dc varianten 2A,
en 14 uit de Duitse UVS, zie fìguren 2.1 en 4. i. Deze
Duitse varianten komen teil noorden van ldiJkn samen.
Vanaf dc grens wordt her leKé doorgezet tussen Sittard
en Nieuwstadt en wordt vervolgens onder NieU\vstadt een

aJ.nsluiting gemaakt op de N295. Vanatde N295 volgt
de N297n een tracé ten zuiden van de besnande N297
richting de A2. De huidige Langcreweg (N297) komt
daarmee grotendeels te vervallen. Voor het gedeelte vanaf
de N295 naar de A2 zal ondcrzocht worden othier volstaan
kan worden mct h2 rijstrokcn. In dc tr,icc/l1er-studie 7.al
voor dit gedeelte een v;ltünr omwikkeld worden mCl 2);2

rijstroken. Op de weg worden aansluitingen toegestaan voor
de ontsluiting V;lI hel industriepark Noord te Sittard, met
de N295 (Sittard-.St.Joost) en voor de ontsluiting van het

bedrijvemerrein Nedcar (Dr. Hub van Doorncwcg). De
kruising van de J\tillencrweg in Nieuwsradr zaln;ider bezien
worden, w,iarbij in ieder geval géén afsbande bewegingen
zullen worden toegestaan. De \veg dient de Roode Beek,
de Cìelcenbeck, de Vloedgraat~ de Limbrichterbeek en

de Bosgraaf te kruiseii. Tevens dient de weg gCl:ien het

aangescherpte spoorveiligheidsbclcid de spoorlijn
Sittard..Roel111ond ongelijkvloers te kruisen.

De totale lengte van het trad bedraagt ciro 3.5 kilometer.
'Tijdens de trad/mer-studie 7,111len wij de exacte ligging

van het indicatieve tracc nader uitwerken (schaal 1:10.0(0),
hetgeen tot nadere varianten binnen dit altcrnatiefkan
leiden.

405 Alternatief 2: Millen-noord - N295/N297
(bestaand tracé)

Her tweede alternatief is russen de grensovergang MilJen

noord en de N295 (Sirtard-St.oost) nagenoeg identiek aan
alternatief I en tevens gebaseerd op de varianten 2A en 14
,iit de Duitse UVS, zie tìguren 2.1 en 4.1. Vanaf de grens
wordt het trad: doorgezet tussen Sittard en Nie\1wsradt en

wordt vervolgens onder Nieuwsi~:¡dt a,llgcsJoten op dc

N295. Vanaf deze T-aansluítiiig dic11 het verkeer gebruik
te maken van de bestaande N295 en N297 richting de A2.
De capaciteit van het huidige kruispunt Nieuwsradt dient
voor het afwikkelen van het verkeer vergroot te worden.

Mogelijke oplossingen hiervoor zullen in de tracc/mcr-
studie ondeTzocht worden evenals capaciteitsvcrniimeJJde
maatregelen voor de wegvakken tussen de a~msl\liting van

de N297n op de N295 en de /\. via de besr,iande N297

(Langereweg). Voor dit gedeelte zal een variant ontwikkeld
worden met 2:;2 rijstroken. Op de weg worden aanslui-
tingen toegestaan voor de omsluiting vaii hci industriepark
Noord te Sit:Lird en met de N295 (Sinard-Sr.Joost). De

kruising van de i\lilJenenveg in Nieuwsradi zal nader beú.'l1
worden, waarbij in ieder geval g¿:cn afslaande be\vegingen

zullen worden toegestaan. De weg dient de Roode Beek,

de Celeenbeek en de Vloedgraafte kruisen. Tevens dient
de weg gCl,jen het ,:¡angesclierpre spoorveiliglicidsbcleid

de spoorlijn Sin~lrd"Roermond ongelijkvloers te kruisen.

De totale lengte v~ll het rrad bedraagt circa 3.5 kilometer.
Tijdens de trad/mer-Stlidie zullen wij de exacre ligging van

het indicii-eve tracé nader uitwerken (sdi;ial I: I 0.0(0),
hergeen 101' nadere varianten binnen dit ;ilternaticfkan

leiden.

406 Alternatief 3: !'illen-zuid - N297
(nieuw tracé)

1--Iet derde alternatief is gebaseerd op variant 15 uit de UVS.

De 1356n komt l'en zuiden van lvlillen Nederland binnen
en zal vCfvolgens tussen Nicuwsradr en Sittard \vordeii
aangesloten op de N297, zie figuur 2.1. Vanaf de grens-

overgang Millen-Zuid buigt het tracé naar het noorden af
eii vervolgens iuar het westen, tussen SitTard en Nieuwstadt
door, n,ur de N295, zie tìguti 4. i. Op deze locatie zal
eeii Clansluiting \vorden gerealiseerd. Vanaf de N295 volgr

de N297n een tracc ren zuiden van de bestaande N297
richting de AL. De huidige Langereweg (N297) komt
daarilee grorendeels te vervallen, Voor her gedeelte vanaf
de N295 naar de A2 zal onder;;ocht worden of hier volsuan
k.U) worden met h2 rijstroken. In de tracc/mer-studie zal
voor dit gedeelte een "c:iam ontwikkeld worden mer 2);2
rijstroken, Op de weg worden aansluitingen roegcsiaan voor
de ontsluiring van het industriep~ìrk Noord te Sittard, met

(Je N295 (Sittard-St.JoOst) en "oor de ontsluiting vall her
bedrijvenrerrein Necicar (Dr. Hub van Doorneweg). De
kruising van de J\lilJenerweg in Sittard zal nader bezien
worden, waarbij in ieder geval gCCll afslaande bewegingen

zullen worden toegestaan. De weg dient de Roode Beek,

de Gcleenbeek, de Vloedgraar~ de Limbrichterbeck en de

Bosgraaf te kruisen, 'fevens dient de weg gezien he!
aangescherpte spoorveiligheidsbcleid de spoorlijn
Siuard-Roennond cingelijkvloers te kruisen.

De totale lengte van het: tracc bedraagt circa 4.5 kilometer.

Tijdens de trad/mer-studie zullen \vij de cxacie ligging van
het indicatieve tracé nadex uitwerken (schaal i: 1 0.0(0),
hergeen tot' nadere varianten binnen dir .ilternatiefkan
leiden.

fJolifdsttiJi' 4 e. prtrriJla 14



4.7 Alternatief 4: Millen-wid - N295/N297
(bestaand

I--Iet vierde alt:crnatiefis tussen de grensovergang ten zuiden

van 1\1ilkn en de N295 nagenoeg identiek ,'\ll alicrn;nicf
drie en tC\'CI1S gebaseerd op variant is uit de UVS, zic

tìgiiur 2.1. Vanafdc grensovergang Yvlilkn-Zuici buigt het
tracé nnI' het noorden af en vervolgens nèlar het westeii,
tussen Sittard en NicllWstadt door, na;tr de N295, zie figuur
4.1. Op deze locatie zal de N297n worden aangcslou:n op
de N295, V;llafdczc T-aansJuiring dient het verkeer
gebruik te maken van de bcsuandc N295 en N297 riciit-ing
de A2. De capaciteit van het huidige kruispunt Nieuwsr;idt
tussen de N295 cn N297 dicnr voor het af\vikkclcn van het
verkeer vergroot te \\'ordcii. JVJogciijkc oplossingen hiervoor

zullen in de tracc/inl.T-snidie onderzocht worden evenals
cipaciteiisverruiiiende m~1atregelcn voor de wegvakkcn
tiissen de aansluiiing v;m de N297n op de N295 eii de A2
via de bestaande N297 (Lmgereweg). Voor dit gedeelte zal
een variam ontwikkeld \i'orden mci 2x2 rijstroken. Op de
wcg worden ~iansluiringen tocgestaan voor de omsluiting
van hei industriepark Noord rc Siruni en met de N29S

(Sittard-St.JoOS1). De kruising van de 1\1illenelweg in
Sittard zal 1),1der bezien worden, w;larbij in icder geval
gU-n arsLiande bewegingen zullen wordcn toegestaan. De
weg dient de Roode Beek, de Celceiibeek en de Vloedgra;,ü'

te kruiseii. Tevcns diem de weg gezien hci aangescherpte
spoorl'eiligheidsbelcid de spoorlijn Siiurd-Roermond
ongelijkvloers te kruiscn.

De tmale lengte \';m hel lL1Cé bedraagt circa 4.5 kilometer.

Tijdens de tracé/mer-studie zullen wij de exacte ligging \'~ìll

het indiCltieve trad nader iiit:\verkel) (schaal I: I OJJOO),

hetgeen ror nadere varianren binliCll dit a!ternarieflcll
leiden.

4.8 Alternatief 5: MiHen..zuid ~

Dr. No!ens!aan

Het laatsre trad-~ìli:ermticfsliiii aan op de Dr. Noknsla:in
te Sittard. Dit ITad is ievens opgenomen in de CVS

(Variani IA), zie íìgurcii 2.1 en 4.1, en gaar uit v;in een
grensovergang ten zuiden \'an tvlilJcn. Ons college heeft

op 23 l1a~lrt 1993 een voorlopig standpulH ingenomen reil

a;mzien van l.ii doortrekking van de B56n op Nederlands

grondgebied oll de voorbereidingen op Duits grondgebied

niet te fiustTeren. Destijds werd rekening gehouden met een
aansluiting op de Dr. NolcnsLian, waarbij de mogelijkheid

om te kiezen voor een _mder alternatief werd open
gehouden.

Biniicn dit alternatietkniist dc niellve weg dc Gelcenbeek
en de Roode Beek. De kruising V~ìn de i\'lillencrweg in

Sinard z:iliiadcr bezien worden, wa:,rbij in ieder geval gccii
afslaande bewegingen zullen worden ioegesraan. De weg
z~il in zijn gehecl worden uitgcvoerd ;ils I x2-strooksweg. Ex

z\llien geen :i:llsluitingr:11 op de weg worden lOegest;ian. De

bestaande Dl' NolcnsJaan zal indien voor dir alternatief
wordt gekozen regionaal verbindend dienen te worden. J--kt

dW~1lsprotìel van de Dr. Nolenslaan zal daarop dan moeten

worden aangepast om her toegenomen vcrkeers:ianbod

te kunnen verwerken. In de tracc/mer.nota n! indicatief
worden ;l~ìngegeven welke maatregelen op de gemeentelijke

Dr. Nolenslaan mogelijk en noodzakelijk zijn.

De totale lengte van her rracc op Nederlands grondgebir:d

bedraagt circa 600 meter. Tijdcns de tracc/mer..studie
zullen wij de cxacre ligging van her rricL nader uitwerken

(sclnil 1:10.(00), hetgeen rol' nadere varianten binnen dit

altelJ;ìriefkan leiden.

4.9 Meest-m¡¡¡eU\H-¡endel¡jk"a!terna6ef

Het meesr-Iìilieuvriendelijk-alternaricf (mma) is el'))
:,lternaticfwa;ìlbij de best bestaande mogelijkheden ter
bescherming van het milieu worden toegepasi' op basis van
de scores van de onderzochte ,1Itern~ltitven en varianten.

Voorwaarde bij de uitwerking van hci nieest"l1ilieu-
vriendelijk-ê11Iell:ltietis, dat het te ontwikkelen alrernaricJ

inet iiiachll1eming van hci beleid 1:el) a:mzien V:li milieu en

natuur iegemoet kOllt aan her voor de verbinding gestelde
doel Het gaar om hci minimaliseren V;ìl negatieve ef1i:'iell

op WOOIì- en lcef'nilieu en anderzijds de e!lixten op het

n;ltuurlijk milieu. Daarbij is het mogelijk dati-wee inma's
\volden omwikkeld. Enerzijds Len niensgcricln mma en
anderzijds ecn n~itlllllgcrichr Ilnìa.
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Te effecten

5.1 Algemeen

EHectcJ1 op hci milieu zullen in diverse 1;15CI1 van het project

oprreden, Zo kunnen sommige dkcrcn alleen tijdens dc
aanleg oprredcn en andtlT alken na dc ingcbniikllêìllc \\1J

de weg. Per alternatief /'.al per dlt:et worden ;langcgc\'cn \vC\t

dc gevolgen zijn en in welke flsc deze te verwachten zijn.
De alternatieven í',ulkn op basis van de dlcn beschrijvingen
met clk;iar worden \'crgdckcn.

5.2 VeFkeer en vevvoer

De studie is erop gericht oll een vcrkccrs-, en vcrvocrkiindig

probleem, de bcrèikbaarl1cid tussen het gebied ten noorden

en oosten van Sittard en het Scltl.anrgcbicd, door middel

van de aanleg van dc N297n te vcrbcrcrcn. De bereikbaar-
Iwid van dc gebieden aan wccrszijdcii van de grens DJ in
alk alternatieven worden beschreven. Het aanleggen van de
weg bn voor een aam,11 wegen een posii-ef gevolg hebben
op de verkeersveiligheid t'envijl op andere wegen sprake kan
zijn van een hogere onveiligheid, Voor alle ,11t'ernalÍeven z;11

de re ven\\lchten verkeersveilighcids-ontivikkeiing berekend
worden.
De aanleg van de weg i,al, doordat de¡:e verkeer bundelt'

op één loui-e, kiden tot enerzijds een verkeersal-ume op
een a:1It,11 wegen cn ander¡:ijds ror een tOciume op een

beperkter aam,il wegen' De huidige en dc te \'Crwachten
verkeersaf\vikkeling l.al in beeld worden gebracht op de

Iioofdromes binnen hei studiegcbied. ¡"kr n:imc op de
Langere\\"l.g (N29TJ kan dit in de toekomst leiden tot

af\vikkelingsproblcl1cn. Daarenregcn lun de aanleg van de
N297n in een aantal alrcrmiieven leiden tot meer ofmindcr
verkecr in bijvoorbeeld de kernen Peij en Koningsbosch. In
de tracé/mer-nota \vordt aangegcven wa;lr als gevolg van dl'
aanleg van de weg problemen omstaan door een toename

van het verkeer.

5.3 en

Door de aeinlcg van nieuwe weginrì"astnicniul kunneii

actuele cn potentii'k ecologische (flora en buna) en
landschappelijke rclaties en waarden worden verbroken. De

a:ird en omvang van deze aantasting zal per alternatief
worden aangegeven, Daarnaast zal onderzocht: worden
hoc de aantasting te ondervangen is met mitigerende maal"-

regelen (eco-tunnels, bndschapsekmenten, ere). \Vaar

do,e m,utregekn gcen uitkomst bieden en cr sprake is van
natiiiirvcriies i.al nagegaan worden in hoeverre dit verlies
gecompenseerd kan worden. Hiervoor zal dan een
natutllcompensatiepJali opgesteld worden.

5.4 Geomoefologie en bodem

Tengevolge van de aanleg van nieuwc infì'aslTucruur wordt

de geomorfùJogie vcrstoord, Dir kan consequenties hebben
voor vegeutie-patronen cn w;ncrlopen. Tijdens de a:mlcg en

het: gebruik van de nieuwe inlì.astnictuur treedt CT zening

van de bodem op cn kaii cr verontreiniging van dc bodem
optredeii. Ter voorkoming hierv,m zullen beschennende
m:iatregeleii wordeJi getroHcn.

5.5 G!"ondwater en Oppervlaktewater

AJliankelijk van de \vijze v,ll uItyoering moet het' grond
waterpeil tijdens de l1itvoCTing van de werkcn ten behoeve

\'an de nicuwe intì'asrninuLl mogelijk tijdelijk verJa:igd

worden voor het: uitvoeren van diverse \verlv,aamheden.
Door permancl1e drooglegging van weglichameii kunnen
grond\vatTrsrandsvcrlagingen optrcdeii. In de trad/

mer-studie zal onderzocht worden welke effecten optreden
door verlaging en verandering van de grondwarerstromcn.
In de tracé/mer-nota zal inzicht worden vcrsdiafi: in de

mogelijkheden ter voorkoming van neg:nicve effècten.
Indien dir niet geheel mogelijk is l.al JBgcgaan worden
in hoeverre dit' gecompenseerd kein worden.

Zowel tijdens de aanleg als rijdens het gebruik kunnen
\'lontreinigingen van grond- en oppervLiktewater optreden.

Ter voorkoming hiervan worden beschermende maatregelen
gerrolli'l1. Afhankelijk van hct alternatief /.Ilen één of meer
waterlopen worden gekruist. Sommige van deze waterlopen
maken deel uii van de ecologische hooj-dsrruetuur.

Bovendien is ,1an sommige waterg,mgcn in het kader van

het: \Vi--ir de 'specitìckc' ecologische Jll1ctie toegekend.

Een en ander houdt: in (bt m:iiregclen hij deze watergan-
gen gericht moeien zijn op behoud en hersiel van de ccolo.
gisclic waarden. Dit: Jun gevolgen hebben voor de

voorzieningen ter plaatse van wegkruisingen.

5.6 Woon~ en ieefn1Weu:
ve¡¡¡gheid

De invloed van een verkcersweg op het wooll- en
ledklimaai van dl' mens is groot. ZO\vel ten aanzien Van

7) Fl'fl/imlir tiIIUlIln!irrriiv! lVfllf'l/miJholldill/f.1jJÙlil 1995-1998,

pl"ol'iiicir LiW/Ii!lT, jflJJllfl!" 1995
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Juchikwalitcit:, geluid als externe vi:iligheid treden cr

negatlcve dlcctcl1 op.

Luchtverontreiniging en geluidshinder worden grotcndeels
VCI"OOl?acikt door de totak verkeersstroom. Voor de hoogte

V,11 hei: CXH:llC veiligheidsrisico is het vervoer van gevaar-

lijke stolTen bepalend. Het vervoer van gevaarlijke slOlTcn

geeft kans (Jp grote ongcv,iJJcn met grote gevolgen. De
gevolgen voor het woon. en kdìnilicu kunnen verkleind
worden door die stofjçn niet meer door woongebieden te
voeren, Ook de verkeersveiligheid in dc woc1lomgcviiig is

een belangrijk ,:¡speel bij de waardering V,1I hei WOOI1- en

lcetklil1,'lat. De aanwezigheid van een weg of de ;wnlcg V.ln

een nieuwe \vcg hebben bovendien in meer of mindere mate
een barrícrewerking doordat verschillende stadsdelen of stad
mer omringend bndsclBp van elkaar gescheiden worden,

Hinder als gevolg van luchtverontreiniging en geluid,
ve1"oor;raakt door het verkeer, zal bij meer verkeer

toenemen. De gevoeligheid voor Itichrveronrreiniging en
geluid is nier alleen van toep"ssing op woongebieden maar
ook op recre~ttie. en natuurgebieden. Ter beperking van
de gi:luidsbcbsting zullen wa;ìr nodig gelui(hverende

\'ooI7,jeningen diLncn re worden aangelegd.

De ,ianlcg van een nieuwe weg kan ook een positief dì:;xt

hebben op het \\'oon-- en lecl-ìiiilieu. Door het verkeer te

bundelen op (nieu\vL) hoofd\vegen kunnen dc bcst;l;indc

rO\lres door woonkellcn verkeersluw worden gemaakt. l--Icr

aantal gehinderden kan hierdoor sterk aiì1cineli. Door de

aanleg van de B5611/N297n kan bijvoorbeeld de overbst
van het verkeer in Echt/Pcij voor eeii deel teruggedrongen
worden,

5.7 Ruimtelijke Structuur

Alle gebieden in Limbiirg hebbei1. op n,llÌon,i;11, pf(winciaal

en gemeentelijk niveau een ruimtelijke funcric toebedeeld
gekregen. Deze f~inCties zijn op provinciaal niveau vervat in

slreekpLinnen en op gemeentelijk nivecHl in besremmings-

pLìnnen. De aanleg V,11 nieuwe inh"aSinicniur kan zowel

en positief als negatief dl(~ct hebben op de toegekende

functies van bepa;ilde gebieden. Het ruimtebeslag van een
nieuwe wcg kan de aan dat gebied toegekende t1l1cties

belemmeren. Da:wentegen Lìn door de ,unlcg van
injl'astTllctuur de ;UI1 een gebied toegekende functies

juist' ror ontplooiing komen.

5.8 Economie

De aanleg van een nieu\vc weg kan enerzijds gepaard gaan
iiet een verlies aan landbouwgronden en het doorbreken
V;11 recreatieve routes, ~11del7ijds met het ontwikkelen van

bedrijvelHerreinen door een bClcre bereiklxiarheid. Hierbij
kan gedacht worden aan het bcdrijvenpark Noord re Sittard,
J--Io1tum--noord, D5,\1, Neckar en Gra('theide. In de

tracé/mer--studie zal ('en beeld gegeven worden van de
economischc effecten tengevolge van de aanleg V,ln de weg.

5.9 I(usten

Het aanleggen van nieuwe inlì";lstlUCWUl brengt kosten

met zich mee. Per ;ilrcrnariefdienen de kosten van a;ll1leg,

beheer en onderhoud cn dc kosten voor her uitvoeren V,ln

het cvelHueJc compensatieplan aangegeven te worden.

Hierin \vorden dan revens de mirigercnde (verzachtende
maatregelen zoals gdiiidsschcrmen, voorzieningen voor
het \vild, cic.) m,iatregden meegenomen.
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en procedure

6.1 Alger""en

De Mìlicu-c!lì.ècrr,lpponagc voor dc aankg van iiL N297n is

gekoppeld aan een Provinciaal Traccbcsluir. Het Provinci,iaJ

Traccbtsluit wordt v.ìstgcstcld door hei bevoegde gczag,
zijnde CìcdeptilCCrde Sr,ücn, De mer-procedure verloopt

deels sinnJlr,un ,1an hei Provinciale TrClccbcsluir. Clob"a!

kan in de procedure een zcsu! bscn worden onderscheiden.
Alvorens hierop in te gaan worden de reeds genomen
besluiten 11.1ikr toegelicht mei lxtrckking tot de aanleg
van de N297n/B56n el1 de voor de ;unJeg nog te nemen
besluiten.

6.2 Voorgaande bes!uitvoFm¡ng

Aan NcdcrLindse i.ijdc heeft reeds besluitvorming
plaatsgevonden over de nnkg \',lll de B5611/N2971l. In
chronologische volgorde zijn djr de volgende besluiten.

1. 23 m,ull 1993; voorlopig st,indpunt van (ìedepu1:eenk

Staten ten aan/jcn van dc doortrekking van de B56n.
\-Vij lwbben toen hebben ingesremd llet een door
trekking van de B5ön ,lls enkelb,lans :wtO\veg.

2. 9 ,ipril 1996~ vaststelling herziening op onderdelen

van het streekpLin \Vestelijke i\'1ijnslTeek door

Provinciale Staten. Hierin is de corridor opgenomen
voor de doortTekking V,11 de B5Cin.

,), 24 mei 1996; \',lsrstelling V,11 het Provinciaal
;\10biliieitspbn door Provinàile Staten. Provinciale
St,ìleil onderschrijven her Duirse iniri,irief oll de B56n
als 2;. 1-stlooks autoweg door re rrekken op Nederlands
grondgebied.

603 Te nemen besluiten

(n her kader V,1I1 deze tracê/mer'-procedure vormt het

Provinci,ul TraccbesJuit het te nemen besluit. Voord ar

wij door middel van dat besluit het trace voor dc N297n
kunneil vast leggcn is her verplidir een ¡\jilicu-cJlccirapport

op te stellen. Naebr het Provinci,i:il Traccbesluit door ons is

v,isigestdd verioeken wij de gemeenten om het: IraCl~ op ¡-e

IlClIlCn in een hestemmingspLm. Her bestemmingsplan,

w,iarop inspraak en beroep mogelijk is wordt v:istgesteld
door de gemccnteraad, \'crvolgens wordt hci bestemmings-
pLm ter goedkeuring aan dc Provincie a:mgeboden.

Nadat lin bestemmingspLm onherroepclijk is geworden kan
geslc1l: worden mer de aanvraag van voor de d,i:idwerkeiijki:~

:lanJcg verciste vergunningen en onrhdTìngen. \Velke \'r-
gunningen en onihdTìngen exact: nodig zijn voor de ,i:11Jcg
kan pas vastgcsteld \\'orden n,i ecn mcer gedciailleerde
uÌlwerking van hct trad. Hicrbij kan gechchr worden aan
vcrgunningen ren behocve van het kappen van bomcn,
onttTekken van grond\vater otlo;t,en V,Hi water tijdciis de

aanleg van de weg, eic Indien voor de grondverwerviiig
eeii ontclgeningsprocedure noodzakelijk is, dan kan deze
gesr,llt worden nadat- hei bestemmingsplan onherroepelijk
is geworden.

6.4 Geïntegreerde pn::H::edur-e

De \Vet milieubeheer schrijft voor dat voor de ;ianleg en
verbetering van inli'astructuur in bep,ialde gevallen een
Ivlillieu-clleciLipport (JvlEIZ) dient te wordcn opgesrcld. De

aanleg van de wcg vair onder catcgorie 1.2 van bijlage C
v,m het besluit ¡vlER 1994. \Vij zijn in 7:in van de ìVet

milicubeheer cn het besluit lvIER zowcl het: bcvoegde gezag
als de iniriaiidJ)emer. Op basis van de tracc/mcr-nor:1 zullen
wij een tLicë vaststellen in dc vorm van ecn Provinciaal

Traccbesluit. Bij het nemen van dit Provinciaal 'fr,iccbesiliir
I.ullcii wij \'ool\\\1arden V;HL de Opeiib:ire voorbereidings-

procedure uit de Algemene wet Beslliursrccht in acht
nemcn.

Beide proccdures worden 7.oV'eel mogelijk geïntegreerd,

wnrbij divClse sl,lppen par:ilkl doorlopen kunnen worden,
zie bijbge nr. 1. Uiteindelijk dient cic procedurc uir te
monden in een Provinciaal Traccbcsluit.

Omebt dc voorgenomen activitcit bij uirstek ccn grens.
overschrijdend braktCl heeft incr milini--dlèctcn aan bcide
iijden v,lll de landsgrens, wordcn voor doe procedure de

,ÜspL1kcn gcvolgd dic voortvloeien uit het: ESP()O.-verdrag.
Deze zijn nCClgelegd in hei "concept-stappenpbn

grensoverschrijdende NIER Nederbnd-DuitsJand".

I;:~lSC 1: St;irtnotitic

De procedure beginimer de openbarc bekendmaking van

hei voornemen door hei: bevoegde gcz,ig (Gedeputeerdc
Staten) in de vorii van de/.c starrnoriiie. De st:rtnolÌrie
wordt voor ecn periode van vier weken ter inzage gelegd.
Eenieder kan schriftelijk zijn ziel1Svijze (opmcrkingen) op

het voornemen naar voren brengeIl. Aan de 11,md \',lil de

si-artiiotiiie, de inspLukrc:icties en mede op basis vaii het
ad\'ies van de wettelijkc adviseurs cn de Commissie voor de

JVliliul-dli'ct-,'ppoiHge worden door het bevoegde goag
de richtlijnen vastgcsreld. De richtlijnen geven ,1:1J welke

onderwerpen in de rracê/mer.nota ,un de orde moeten
komcn.
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riasc 2: het clpstcllcn van de tj~acè/mer-nota
\Vij zullen, als initiatidiwiier, met inachtneming van de
vastgcsrelde riehrlijneii de rracc/mer-nora brcn opstellen.
N,lCh1t de tracé/mer-nota l1;i,ìf ons oordeel voldoende

infòrmatie bevat en voldoet aan de gestelde richtlijnen,
wordt de tnKc/iner.-nota bekend gcmaakt. In de trad/

mer-nota worden de milieu-dkcren in beeld gebracht van
alk alternatieven en van de rijdens de srudic te ontwikkelen
variaiiten.

F,:¡se 3: bdü:ndmaking en toetsing van de
tracé/mer-nota

De trad/mer-nou wordr voor een periode van vier weken
ter inzage gelegd. ln de derde van deze vier weken zal

een hoorzitting worden georganiscerd. Ecnieder is dan in
ek gelegenheid om in te spreken op de inhoud V,li dc
tracc/mer-nota. De direct bcrrokken genieenten en de wet..
tclijkc adviseurs word! om ;idvies gevraagd. Na beëindiging
van de inspr;i,ikperiode toetst de Commissie voor dc JI.1ilieu-

ctlècirapportage de inhoud van het tracc/mcr-not:i, mede
op basis van de inspraakreacties, en brengt hierovCl een

:idvies uit aan Gedeputeenk Staren.

Fase 4: opstellen ont\verp-Provinciaal Tracébesluit
\Vij zullen op basis van de tracé/mer-nota een oll\\erp-

Provinciaal TL-iccbesluit voorbereiden. Alvon:ns het

ontwerp-Provinciaal Traccbes!uit bekend te maken
geven wij de Provinciale Commissie
Onigevingsvraagswkken (peO) gelegenheid een advies uit
te brengen ten nnzicn van het: ontwerp-Provinciaal

Tradbcsluir. I-kt ollwcrp-Provinciaal 'fr,:¡cébesluit zullen
wij 4 weken ter inzage leggen. Eenieder is dan in de gele-
genheid om in te spreken op hct ont\l'crp-Provincinl
Tracébesluit. De direct betrokken gemeenten wordt om
advies gevraagd.

Etse 5: v:~st:stellng vaii het PnwinciaaI Tracébcsluif
Na de inspraak en de toctsing van dc tracé/mer-nota eii de
inspraak op het ollweq).Provinciaa! Tr,Kcbcsluir stellcn wij

het Provinciaal Tracébesluit vast'

Indien het Provinciaal Tracébesluit af\vijkt Vèìn het vigerende

streckplan zal, alvorcns de gemeenten verzocht worden her

tracc op te nemen in her bestemmingsplan, hei streekplan
aangepast moeten worden.

Fase 6: Ev:.iluatk Jvlilicugcvolgcn

Indicn dc weg wordt aangelegd en in gebruik is genomen,
vergelijkr her bevoegd geug dc werkelijk opgetreden

milieu-dlixten met de dIenen die in de tracé/mer-nota
zijn voorspeld. Als de gevolgcn veel ernstigcr zijn dan werd

verwacht, kan hct bevoegde gezag nadere maatregelen
nemen.
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Woordenlijst
aJrcrnatief mogelijke oplossing; meestal

een samenhangend pakket

van maatregelen

amonomc ontwikkeling de omwikkelingen in her
studiegebied die optreden als
her project geen doorgang
vindt

bevoegd gezag een of meer overheidsinstanties
die bevoegd zijn om over dc
activiteit van dc iniriaridì1cmcl

het besluit te nemen waarvoor
het milicii-dlèetrapport wordt
opgesteld; in dit geval
Gedeputeerde Staren van

dc provincie Limburg

Coinmissie mer een landelijke commissie van
onafhankelijke milieudes-

kundigen; zij adviseren het
bevoegd gezag over dc
richtlijnen voor het milieu-
dlccrLippolt en over dc

kwaliteit van de infónnatic
in het rapport

compenserende maarrcgd maatregel waarbij in ruil voor
het aanbrengen van schade aan

natuur, recreatie, landschap
of bosbouw op de ene plaars,

(mogelijkheden voor) vcr-
vangende waarden elders
worden gecreëerd

j\tlER milieu-dlcnrapport; rapport
waarin de belangrijksre

milieugevolgen van mogelijke

oplossingen zijn gön-
ventariseerd

mer"procediire procedure van l\1ilieu-efTect-
rapportage; bestaat' uit het

maken van her milieu-

effcctrapport, beooJ"ie!cn

en gebruiken van hei

llilieu-eiTectrappon in de
besluitvorming en het achteraf
evalueren V;1n de \verkelijkc

dkcten

mitigelende m,ìatregd maatregel om de nadelige
milieii- gevolgen van een
activireir te voorkomen or
te \'Cl7,ichicn

mma

nul..a1ternarief

NVWN

PMP

richtlijnen

RV\VN

startnotitie

tracé

tracé/mer- proeed ure

tran;/mer-studie
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meest milieuvriendelijk
alternatief het alternatief
waarin optimaal rekening
gehouden is mcr het milieu;
het J\lMA vormt een verplicht
onderdeel van het milieu-

drèctrappolt

ali:ernatief\vaarbij de huidige

situatie blíjl- voortbestaan.

Autonome oiinvikkelingen
op basis van al vastgestelde
plannen worden in het
nul-alternatief meegenomen.

Nationaal Verbindend
Wegennet

Provinciaal lvlobiliteirplan
1996-1990, in 1996

verse henen provinciale nota
over het beleid op het gebied
van verkeer en vervoer Hl

de provincie Limburg

projectspecifìeke, inhoudelijke

eisen waaraan de tracé!
mer..nota moet voldoen; deze
hebben onder andere be-
trekking op de te beschrijven

alTernatieven en (milieu)

dIenen; ze worden opgesteld

door het bevoegd gezag

Regionaal Verbindend
\Vcgenner

een notii:i als deze, waarin hei
'wat', '\vaar', 'waa1'oin' en

'hoe' van de plannen is

beschreven; vormt de /-ì:rmele

start van de mer-procedure

aanduiding van het verloop

van een aan rc leggen weg

besl u i tvorm i li gsp roe cd II re

voor wegenprojecten; de
mer-procedure is hierin

opgenomen

studie W,lóìrin van alrernatieve

oplossingen de milieu.dlèClen
en andere dIenen als verkeer

en vervoer en economie
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worden onderzocht; wordt
uitgevoerd als onderdeel van
de rracé/incl"proccdulc

tracé/mcr.nora rapport waarin de resultaten
van dc tracc/mer-studie zijn
v;:¡stgckgd (hei milieu-

cf:(~ctr"pport is hierin verwerkt)

variant een mogelijke uitvoeringswijze

van een deel van eeii

rracc-alrcrnatid~ bijvoorbeeld

een tunnel, brug ofonileiding
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Bi¡¡a~e nr, 2:" g
Vergelijking
en 'ouit:se prcH::edure

Vooruirlopcnd op dc Nederlandse procedure zijn in
Duitsland reeds een aan ui proccdurele stappen gezel. In
Duitsland heeft men reeds de met in Nederland vergeJijk"

bare incr"proccdure uirgcvocrd, dc zgn.
'Uinwcltvcrrr:-glicbkcirssl'udic' (UVS). Dit is in Duitsland
dc voorloper voor het 'LinicnbcstimIl11igs\'crf;lhrcil.

In Duitsland is de Bond (Bundcsininistcrium flr Vcrkchr)
vcraiirwoordclijk voor BundcssllaOcn. Deze vcrant\voordc-
lijklicid wordt in opdr;idit van de Bond waargenomen door
dc deelstaten (Låndcr). In de deelstaat Nordrhciii-Wcsi-r-:ikn

valt deze taak onder het i\1inisrcrium flir Sradtcl1wicklung
und Vcrkchr. Namens het laatstgenoemde ministerie voeren
Landschaftsverb;inde de raken uit' Voor de doortrekking
van cie B56n is het L11dschaftsverband Rheinland dc
voornaamste gesprekspartner, hierin terzijde gestaan
door het Strassenbauamt MÖl1chengladbach.

De DuÌlse procedure wijkt afvan de Nederlandse. In
Duitsland worden de status en allure van een wegverbinding
op bondsniveau vastgelegd in het
'BundeS\crkehrswegeplan'. De exane ligging van het tracé

is in dat. plan nog ni'êt duidelijk. Deze wordt eerst in het

vastgelegd tijdens het 'Linienbestimmungsvertàhrcl1', dat

eindigt met de 'Bestimmung der Linie' door de
Bundesministcr Hij" Verkehr'. I-let 'Linienbestimmungs-
verbhren' duurt in het algemeen één;l twee jaar. Op grond
van deze vaststelling kan niet met de bouw begonnen

worden. Rechtskracht wordt pas verkregen door de
'Plantèststellung', vergelijkbaar met her Nederlandse

Bestemmingsplan.

De miJieu.efl:Cctbeoordelingsprocedure (Umwclt-
verträglichkeitsstudie, lJVS) gaat vooraf aan de 'Linien.

bestimmung' en leidt tot één van de onderliggende
documenten voor de 'Linienbestiminung'.
De procedure voor de milieii--effeetbeoordeling wijkt afvan
de Nederlandse situatie. Zo is er in Duitsland geen fòrme!c

start door het publiceren van een startnotiiie.

De Duitse UVS"procedure gaar van stalt in een eerste bij"
eenkomst van 'Fachbeh(irden', de ëerster Behördenterl1in'.
De groep van Fachbehörden is samengesteld uit des-
kundigen uit de betrokken milieudisciplines en heeft tot taak

samen met de initiatidìiemer het: 'Untersuchungsralil1en'
voor de studie te úmiiukren. Dir 'Umersiichungsrahmen'
is een op het project toegespitste aanvulling op algemene
richtlijnen.

Aan Duitse zijde hcdì: men inmiddels een UVS uitgevoerd
en is men gesr;uT met hei Linienbestil1l1ungsvertahreii. Een

'Liiiienbestimmung' heeft nog niet plaatsgevonden.
Overigens zal de Duitse besluitvonning met betrekking
lOt de B561l vooralsnog niet verder reiken cLin de N274 in

westelijke richting. De vaststelling van het tracé richting
Nederland zal pas pbatsvindcn nadat: afstemming heeft

plaatsgevonden op de NnlcrJandse tracé/mcr.snidie en het
Provinciaal Tracébesluii. Zowel voor de Nederlandse als de
Duitse procedure geldt dat het verloop van de procedure
continu niet de betrokken overheden moet worden
afgestemd.
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