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Kaart I: Topografie Roermond Zuidoost en Melick 
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1.1 Algemeen 

l>c provincie L imburg heeft hel voornemen een « c u aan ie 

leggen len /u idoostcn van Roermond. Dc /c 'Oosttangent ' 

koini ie liggen in het grensgebied \.\n de gemeenten 

Roermond en Roerdalen. De Oosi iangeni /al de toekom

stige A73 (vanaf de aansluiting bij de Kouiuginnelaan I 

direct verbinden met de provinciale wegen Keulsebaan 

NS~(l i en I Icinsbcrgerwcg I N29.s i. Hiermee wordt het 

regionaal verbindend wegennet direcl op het landelijk 

verbindend wegennet aangesloten. Ook industrieterrein 

Rocrsitcck Noord wordt rechtstreeks verbonden met de A73. 

In hel kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en 

rranspon \.u) hei Ministerie \.\n Verkeer en Waterstaat is 

overeenstemming bereikt over de ui tvoering van het pakket 

A73 Z u i d , A 7 4 , N 2 8 0 (A68) en de Oosttangent 

Roermond. De Tweede Kamer heeft op 7 december 1998 

ingestemd met het ti jdstip \an uitvoering en het budget 

voor het totale pakket. De Oosttangent dient uiterl i jk 

in 2(100 gereed te zijn. Voor de aanleg 'af M) mnl. 

best hikbaar. 

1 lel voorliggende rapport is de Startnotit ie ten behoeve 

van de trace/m.c.r . (mi l ieu effect rapportage (s tud ie voor 

de Oosttangent Roermond. De/e Startnotitie geeft op 

hoofdl i jnen informatie over wal de plannen z i jn , waar het 

gaat gebeuren en waarom. De t racé /m. e r . studie is nodig 

volgens de Wet Mil ieubeheer In de/e studie worden de 

milieueffecten van de aan te leggen Oosttangent in beeld 

gebracht zodat de milieueffecten een volwaardige plaats in 

de besluitvorming krijgen. 

1.2 Plaats van de Startnotitie' 

Sinds I september 1987 geldt er een m e i verplichting voor 

een aantal besluiten dan wel activiteiten. I V belangrijkste 

onderdelen \.m de m.e.r.-regeling zijn opgenomen in de 
Wet Milieubeheer en het daarop gebaseerde Besluit milieu-

elleclrapportage 1994 . De Oositangciit wordt ingericht als 

een weg met 2 \2 rijstroken (gedeelte A7.3 Keulsebaan I en 

mei 2\1 rijstrook (gedeelte Keulsebaan 1 Icinsbergcrueg)'. 

I V aanleg van een weg als de Oosttangent is een m e r 

plichrigc activiteit volgens du besluit'. I V / e Startnotitie is de 

eerste Stap in de me.r . procedure I V volledige procedure is 

opgenomen in hoofdstuk /es 

/1 Mini'ierii van Vulkslmiirestiufl. Rutmleltjkt Ordenina en Militubthtcr 

rn Minuten* van Imndbouw, Nntunrbehttt tn Visttij, ilaudlridinji 

Milim-rJIrttrapportajK. Ruimten voorren leelba.11 Sederland. IW4 

. ' I -*y«/f /<*>•/. nr.H0, houdende uilvoerma van hel Imi/diluk 

Milieu elfeetrapportaae van de Wel mihiuhihrir 

.») Inri.hlina overeenkomstig compartimentering beleidsnota 'r.aionaal 

verbindend weaennet' van de provmeie l.imbura 

4) volaen, laleaorie I 2 van onderdeel ( ' 
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D e S t a r t n o t i t i e 

Het doel van de/e Startnotit ie is: 

• de trace/m.c.r . procedure officieel te starten; 

• de betrokken personen en instanties ie informeren, 

zoals insprekers, wetteli jke adviseurs en de Commissie 

voor de n i e r . ; 

• de probleemstelling en hei doel van de activiteit aan 

te geven; 

• een overzicht op hoofdl i jnen te geven van wat er in het 

op (e stellen Tracé mil ieu ctfccirappori i Tr. i ic M E R ) 

Zal worden beschreven. 

Doe l van de t r a c é / m . c . r . - s t u d i c 

Het doel van de t race/m.c.r . studie is het onder l ing 

vergelijken \.m mogelijke traces en ii inchtingsvariaiHcn 

voor de Oositangci i t I l ierdoor is een evenwichtige 

afweging lussen diverse belangen mogeli jk waardoor het 

mil ieubelang een volwaardige plaats wordt gegeven in de 

besluitvorming. Bij het zoeken naar oplossingsrichtingen 

wordt rekening gehouden mei : 

• de gestelde doelen \.\n de Oosttangent 

i zie paragraaf 2.2 l; 

• de mogelijke aantasting en verstoring ^.\n waardevolle 

gebieden voor natuur en landschap en cultuurhistorische 

elementen en versnippering van hel buitengebied, 

• hel treffen van maatregelen om negatieve effecten voor 

de mens, bodem, water. Hora en fauna zoveel mogeli jk 

te beperken (zogenaamde mitigerende en com 

penselende maatregelen); 

• de in het kader van het M I T gemaakte afspraken 

voor hei pakket A73 Z u i d , A 7 4 , N280 (A68) en 

Oosttangent Roermond. 

H e t resu l taat 

Het product van trace/m.e.r . studie is het I r.uc 

milieu effectrapport (Tracé M E R ) . De inhoud van dit 

rapporl is vastgelegd volgens wettelijke eisen 

(artikel 7.10 Wet mil ieubeheer), 

• /HUlillll (> 
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Na afronding van de tracé/m.e.r.-studie wordt hel 

tracéontwerp gemaakt. Di t ontwerp vormt de basis voor het 

Provinciaal Tracébcsluit dat door Gedeputeerde Staten 

vvordl genomen. Dit Iraeébeslnil wordt verder uitgewerkt in 

een gemeentelijk ruimteli jk plan; liet bestemmingsplan. 

I n i t i a t i e f n e m e r en bevoegd gezag 

In dit geval zijn initiatiefnemer en bevoegd gezag 

één en dezelfde instantie, namelijk t iedeputeerde Staten 

\.\t\ de provincie L imburg . Hen scheiding van verantwoorde 

lijkheden is echter aangebracht: de rollen van initiatiefnemer 

en het bevoegd gezag worden uitgevoerd door verschillende 

afdelingen binnen het provinciale apparaat. 

Initiatiefnemer: 

De afdeling Mobi l i te i t (als vertegenwoordiger van 

Gedeputeerde Staten) heeft het init iatief genomen voor het 

opstellen \.\n de/e Startnotit ie. De afdeling Mobi l i tei t is 

tevens initiatiefnemer voor de aanleg van de Oosttangent 

en zorgt voor het opstellen v.\n het Tracé MER. 

1 

1 . 3 Leeswijzer 

Bex'ocfid gezag: 
Het bureau Mil ieubeleid (als vertegenwoordiger 

\m Gedeputeerde Staten) is het bevoegd gezag. De 
initiatiefnemer vraagt aan het bevoegd gezag een besluit te 

nemen om de Oosttangent al K\MI niet .XM-I te leggen. Het 

bevoegd gezag geelt de richtli jnen voor hel Tracé MHR en 

beoordeelt de inhoud van het Tracé MHR bij ontvangst. 

Inspraak 

In bijlage .s zijn de momenten voor inspraak weergegeven. 

Iedereen kan inspreken op de Startnotitie om wensen 

kenbaar te maken. \~>i:/x wensen zal het bevoegd gezag 

gebruiken wanneer zij de richtl i jnen voor het 'Tracé M H R 

gaat opstellen. De richtl i jnen geven aan wat er in het Tracé 

M E R moet komen te staan. De Startnotit ie ligt na publicatie 

ter visie gedurende de in de bekendmaking vermelde termijn 

in de regionale en lokale bladen. Schriftelijke reacties, onder 

vermelding tracé/m.e.r. studie Oosttangent Roermond, 

kunnen binnen de aangegeven termijn worden gezonden 

naar: 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

t.a.v. Bureau Milieubeleid 

Postbus 5700 

6202 M A Maastricht 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de belangrijkste 

aanleidingen (nut en noodzaak) voor de aanleg van de 

Oosttangent. Nadat de doelen worden gegeven volgt een 

probleem beschrijving. 

In hoofdstuk drie wordt beschreven wat wordt verstaan 

onder het plangebied en het studiegebied; van het 

plangebied worden de grenzen beschreven. 

De alternatieven die in het 'Tracé M H R .\.\n bod zullen 

komen, worden beschreven en weergegeven in hoofdstuk 

vier. Het vijlde hoofdstuk geeft aan welke aspecten en 

effecten in het Tracé MHR worden onderzocht. 

In hoofdstuk zes wordt de te volgen procedure beschreven. 

Hen beschrijving \.m de huidige situatie van het plangebied 

en de directe omgeving wordt gegeven in bijlage één. 

Hier in wordt aandacht gegeven ,v.\n verschillende aspecten 

die in de tracé/m.e.r . studie zullen worden behandeld 

In bijlage twee staan de streefbeelden: hoe de gewenste 

ontwikkel ingen van bepaalde aspecten worden gezien in 

het betreffende gebied. 

In bijlage 3 wordt de procedure die de tracé/m.e.r . studie 

dient te door lopen schematisch weergegeven. 

Tot slot is een verklarende woordenli jst opgenomen. 

Gedurende de periode dat de Startnotitie ter inzage ligt zal 

een voorlichtingsavond worden georganiseerd. Hier zal een 

toel ichting worden gegeven op de Startnotitie en kunnen 

eventuele vragen worden beantwoord. Plaats en datum \.\n 

de voorlichtingsavond wordt vermeld in de bekendmaking. 

Zienswijzen ten aanzien van de Startnotit ie kunnen 

uitsluitend schriftelijk worden ingebracht gericht 

aan bovengenoemd adres. S 
3 
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2.1 Aanleiding 

Door de aanleg van de A73 verandert de wegenstructuur 

in en rond Roermond aanzienlijk. De huidige hoofdwegen 

structuur ten zuidoosten van Roermond sluit niet opeen 

logische en directe manier aan op de nieuwe A73. Hi t is de 

aanleiding om een nieuwe verbinding aan te leggen (de 

Oosttangent) waarmee de wegenstructuur wordt aangepast 

aan de nieuwe situatie. Deze gewenste situatie wordt 

beschreven in de beleidsnota Regionaal Verbindend 

Wegennet. 

Met de aanleg van een directe verbinding vanaf de A73 op 

de kculscbaan ( N 5 7 0 ) wordt het regionaal verbindend 

wegennet aangesloten op de A73 (Oosttangent noord) . 

D o o r vervolgens de Keulsebaan aan te sluiten op de 

Heinsbergerweg (N293 ) wordt het regionaal verbindend 

wegennet sluitend gemaakt (Oosttangent zuid). 

Met de Oosttangent wordt een ontbrekende schakel in 

het wegennet aangelegd zodat het regionaal verbindend 

wegennet direct aansluit op de A73 (het nationaal verbin

dend hoofdwegennet). H ie rdoor kan het industrieterrein 

Roerstreek (samen met de gewenste ui tbreiding) gebruik 

maken van een goede en directe onts lu i t ing naar zowel het 

nationaal als het regionaal verbindend wegennet. Gelet op 

de gewenste ui tbreiding van het industrieterrein zal voorts 

onderzocht worden o f een baansverdubbeling van de 

Keulsebaan noodzakeli jk is. Tevens zal het sluipverkeer op 

het lokale wegennet, met name het verkeer \.m en naar hel 

industrieterrein Roerstreek door de kern Mel ick. hierdoor 

afnemen. 

In de volgende paragraaf worden eerst de na te sneven 

doelen van de Oosttangent beschreven, vervolgens in 

paragraaf2.3 de probleembeschri jving waaruit deze doelen 

zijn voortgekomen. Voor een nadere onderbouwing en 

verduideli jking van de doelen zijn in bijlage twee de streef

beelden van verschillende overheidsinstanties weergegeven 

voor het betreffende gebied tussen Roermond en Roerdalen. 

I [ierin zijn de beleidsuitgangspunten opgenomen voor 

verkeer, ruimtelijke ordening, natuur en landschap. 

2 . 2 Doe len van de Oost tangent 

De aanleg van de Oosttangent dient verschillende doelen. 

De doelen kunnen worden onderverdeeld in drie groepen, 

namelijk de doelen die voor de Oosttangent in het algemeen 

gelden en de doelen die voor het noordeli jk en zuideli jk 

deel afzonderli jk gelden: 

1 Oosttangent algemeen: 

a Een betere en veiligere verkeersstructuur \.\n het 

regionaal verbindend wegennet doo r de N2 l>3, de 

NS70 en de A73 direct met elkaar te verbinden 

waardoor het regionaal verbindend wegennet sluitend 

wordt gemaakt en direct aansluit op de A73. 

hoofdstuk 2 

b Het ontlasten van het onderl iggende wegennet 

waardoor een bijdrage wordt geleverd .\.\n de 

verkeersveiligheid, leefbaarheid en afwikkel ing. 

2 Oosttangent noord: 

a Ken directe verbinding tussen de toekomstige A73 en 

de Keulsebaan (N570 ) vanaf het industrieterrein 

Roerstreek Noord . 

b Het garanderen \.\n de bereikbaarheid van het 

bestaande industrieterrein Roerstreek N o o r d en het 

geplande bedrijvenpark Roerstreek Zu id via het 

provinciaal wegennet met een directe aansluiting 

o p d e A73. 

e I let ontlasten \.\n het stedelijk wegennet van 

Roermond van boven lokaal verkeer tussen de 

aansluiting A73 (bi j de Koninginnelaan) en het 

gebied ten oosten \.m Roermond (via de Keulsebaan 

waaronder het industrieterrein Roerstreek Noord en 

het geplande bedrijvenpark Roerstreek Zu id ) . 

3 Oosttangent zuid: 

a H e t sluitend maken van het regionaal verbindend 

wegennet door een verbinding te maken lussen de 

Heinsbergerweg ( N 2 9 3 ) en de Keulsebaan ( N 5 7 0 ) . 

b Het bieden van een alternatief voor het sluipverkeer 

van en naar het industrieterrein Roerstreek door de 

kern van Mel ick dat via de Smeelenbergweg kon 

ri jden. 

c Het ontlasten van het stedelijk wegennet van 

Roermond van bovenlokaal verkeer tussen de 

aansluiting A73 (bi j de Koninginnelaan) en het 

gebied ten zu idoos ten \.\n Roermond (via de 

Heinsbergerweg) alsmede \.w verkeer tussen het 

gebied ten zuid oosten van Roermond (de 

Heinsbergerweg) en het industrieterrein Roerstreek 

Noord en het geplande bedrijvenpark Roerstreek 

Zuid. 

• pajiiiia 10 



2 . 3 Probleembeschri jving 

De voorgaande doelen van de aan te leggen Oot t tangenl 

komen voort uil de volgende aanleidingen en problemen. 

Aanlfji A ~.l 

Door de aanleg van rijksweg 73-zuid (A73) verandert de 

wegenstructuur van Noord en M i d d e n - U m b u r g . Hiermee 

zal de bereikbaarheid van Roermond en omgeving 

veranderen De A73 komt oostelijk langs Roermond te 

liggen, waardoor onder andere verkeer van de westelijke oever 

van de Maas wordt aangetrokken en een verhoogde verkeers

druk op het lokale wegcnnei van oostelijk Roermond zal 

optreden, met name op de oost «est relaties Dit heelt een 

aantal wijzigingen aan de wegenstructuur ,\.\i\ de oostzijde 

\.m Roermond tot gevolg In het meebesluit \.m de \73 is 

daarom vastgelegd dat maximaal/ 1 1 miljoen beschikbaar is 

om de verwachte extra verkeersoverlast te beperken. 

Sluitend maken ftgionani verbindend wegennet 

In het regionaal verbindend wegennet ontbreekt een directe 

verbinding lussen de A73 en de keulsebaan en lussen de 

Kculscbaan en de Heinsbergerwcg, De provincie L imburg 

streelt naar een directe verbinding tussen haar provinciale 

wegen i Keulsebaan en I leinsbergerweg! en de A73. 

Bij de aanleg v.m de A73 is een aansluiting voorzien 

waarop het gebied ten zuid oosten v.m Roermond kan 

ontslui ten, namelijk ter hoogte van de Koninginnela.in op 

de si Wirosingel. De huidige Si. Wirosingel heelt voor het 

verkeer zowel een lokale en een regionale functie als een 

functie op nationaal niveau: onderdeel van de roule N271 

(Ni jmegen Echt i en een verbindingsfunctic vooi de 

provinciale wegen Keulsebaan i N570) en I leinsbergerweg 

I N293) . De lokale functie is een gevolg van de l igging in 

hei stedelijk gebied van Roermond. Deze lokale functie is 

mei wenselijk bij het opbouwen \.\n een eenduidig regionaal 

verbindend wegennet 

Ontsluiting bedrijventerrein 

De gemeente Roermond is van plan hei industrieterrein 

Roerstreek Noord (met circa 5.500 arbeidsplaatsen) .\.m de 

Keulsebaan uil Ie breiden Ten /u iden \.\n de Keiilscha.m 

is een ui tbreiding gepland ^.»\ circa M) hectare vooi 

grootschalige, industriële e n / o f distributieve bedrijvigheid 

(Bedrijvenpark Roerstreek Zu id ) . De bedrijven kennen een 

lage arbeids en bczoekersintcnsiteii maar (door de aard van 

de bedrijven en de l igging) een hoge auto afhankelijkheid 

van personenauto's e n / o f vrachtverkeer over de weg De 

druk op het stedelijk hoofdwegennet zal dooi de/e 

uitbreiding verder toenemen. O m de bereikbaarheid te 

waarborgen is een directe aansluiting op de toekomstige 

A73 \.\n belang 

Verkeersdruk op lokale wegen 

De gemeenten Roermond en Roerdalen willen de druk 

op hun lokale wegen als gevolg van regionaal verkeer en 

verkeer \.\\\ en naar het industrieterrein Roerstreek Noord 

verminderen 

De kern van Mcl ick ondervindt hinder van sluipverkeer 

door de kern. Du sluipverkeer beslaat grotendeels uil 

bestemmingsverkeer naaren van het industrieterrein 

Roerstreek Noord. He l verkeer neemt de kortste route 

lussen de I leinsbergerweg en de Keulsebaan via de 

).!•'. Kennedvsingel, de Dorpsstraat en de Groenstraat 

door de kern van Meliek naar de Smeelenbergweg De 

verwachting is dat met de ontwikkel ing \.u\ het bedrijven 

park Roerstreek Zu id de hoeveelheid sluipverkeer verder zal 

toenemen. He i afsluiten van de verbinding nissen Meliek 

het industrieterrein maakt de route voor dit sluipverkeei 

onmogel i jk. De/e afsluiting heeft tol gevolg dal meer 

verkeer via de roule 1 leinsbergerweg Si Wirosingel 

Keulsebaan en via routes parallel .un de Smeelenbergweg /.i l 

gaan rijden waardoor de verkeersdruk hier /a l toenemen 

De St. Wirosingel in Roermond is een belangrijke barrière 

nissen de woonwi jken de Kemp en Kitskcnsberg | mei ondei 

andere het bisschoppelijk college Schondcln). De/e barrière 

wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door regionaal 

verkeer en verkeer van en naar hel industrieterrein 

Roerstreek Noord . 

1 lei iraee \.\n de A73 loopi (lussen de Keulsebaan en de 

I leinsbergerweg i onder de St Wirosingel in een tunnel Bij 

de gemeente Roermond ligt de nadrukkelijke wens 

Kitskensberg en de Kemp zowel functioneel als in beleving 

mei elkaar te verbinden, l i e t verminderen \.w de verkeers 

functie \.m dn deel van de St. Wirosingel i lussen de 

Koninginnela.in en de I leinsbergerwegI is onderdeel 

hiervan. 

Ka rak te r i s t i eken au tove rkee r 

Met behulp x.m een verkeersmodel is een inschatting 

gemaakt van de hoeveelheid verkeer die van de Oosttangenl 

gebruik gaat maken en het probleemoplossend vermogen in 

de omgeving Du verkeersmodel is to l stand gekomen dooi

de integratie \.\n het verkeersmodel van Rijksweg 7 3 / 7 4 

en het stedelijk verkeersmodel Roermond. De resultaten 

hiervan zi jn weergegeven in bijgaande tabel waarin voor 

w 
-
-c 
Q 

z 
- L . 

u z 

ai 
X 
u 
y 

w 

-
-
PQ 

i 
-

hoofdstuk 2 • pagina II 



• voorlopige modeluitkomsten intensiteiten motorvoertuigen per el 

wegvak 
nul-variant Oosttangent Oosttangent 

noord noord+zuid 

St. Wirosingel 

St. Wirosingel 

Keulsebaan 

Keulsebaan 

Heinsbergerweg 

Groenstraat 

Oosttangent noord 

Oosttangent zuid 

Koninginnelaan - Keulsebaan 

Keulsebaan - Heinsbergerweg 

St.Wirosingel - Oosttangent 

Oosttangent - Energieweg 

St.Wirosingel - Oosttangent 

Apollolaan - Kastanjelaan 

A73 - Keulsebaan 

Keulsebaan - Heinsbergerweg 

12.000 26.000 2.000 2.000 
7.000 7.000 3.000 < 1.000 

14.000 23.000 7.000 4.000 
14.000 23.000 26.000 26.000 
15.000 19.000 18.000 M.000 

3.000 3.000 2.000 2.000 

- . 29.000 37.000 
• . . 13.000 

Uitgangspunten verkeersmodel: groeiscenario volgens SWIl beleid 

lui prognosejaar 2015 drie varianten zijn opgenomen: 
• nulvariant: huidige hoofdwegenstructuur, uitgezonderd 

de afsluiting van de Smeclenbcrgweg tussen Melick en 
de Keulsebaan; 

• variant Oosttangent-noord: alleen de Oosttangent 
nissen de Keulsebaan en de A73 wordt aangelegd; 

• variant Oosttangent noord+zuid: de volledige 
Oosttangent van de I Icinsbcrgcrweg tol de A73 
wordt aangelegd. 

Hij de interpretatie van de cijfers moei in acht «orden 
genomen dat de cijfers afkomstig zijn uil een theoretisch 
model gebaseerd op aannamen: de werkelijk optredende 
intensiteiten kunnen hier dus van afwijken. 

i 
z 
E •-
•-> I 

Volgens hei verkeersmodel zijn de intensiteiten op de 
Oosttangent noord circa 37.000 motorvoertuigen per 
etmaal I mvtg/ctm i, en op de Oosttangent zuid circa 
13 luid mvtg/ctm. Ten opzichte van de nul-variant dalen 
de verkeersintensiteiten op de St. Wirosingel, en op de 
Keulsebaan en de Heinsbergerweg (op de wegvakken mssen 
de Oosttangent en de St.Wirosingel}. Hiermee wordt hel 
stedelijk gebied van Roermond duidelijk ontlast. 

i 
8 
z 
Z 

-

1 

Op grond van de uitkomsten van dil verkeersmodel siijgen 
de intensiteiten op de Keulsebaan (tussen de Oosttangent 
en de Energieweg) zo sterk (van 14.000 mvtg/ctm naar 
26.000 mvtg/ctm) dal de huidige Keulsebaan met twee 
rijstroken onvoldoende capaciteit heelt om dit verkeer ie 
kunnen verwerken. De tracé1 m e i studie /.il uitwijzen ol 
de/i- capaciteitsuitbreiding echl nodig is. 

— z 
B — — 
— 
•Ji 

1 niafpelCoiïrnfl. Vtritersmadtluut Retrmond, 1998. 
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Kaart 2: Begrenzing van het Plangebied 
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3.1 Inleiding 

De begrenzing van hei gebied waarbinnen de tracé 
m.c.r studie vcrrichi /.il worden is tweeledig. Enerzijds is 
er sprake van hei plangebied; dit is hei gebied waarbinnen 
de infrastructurele oplossingen voor de Oosttangcni zijn 
gepland Daarnaast is tevens sprake van een studiegebied, 
Binnen hei studiegebied /ipi de effecten van de 
verschillende tracé alternatieven waarneembaar. 

3.2 Plangebied 

I let plangebied is hei gebied waarbinnen de verschillende 
alternatieven van de tracés van de tracé/m.c.r.-studie liggen. 
Binnen dit plangebied wordl hei uiteindelijke tracé gezocht. 
I lel plangebied wordl aan de noordzijde begrensd door de 
aan te leggen A73 en aan de zuidzijde door de 
Heinsbcrgcrweg, Ten zuiden van de spoorlijn Roermond 
Monchengladbach doorsnijdt het tracé het industrieterrein 
Roerstreek Noord alsmede de geplande uitbreiding van hel 
bedrijventerrein aan de zuidzijde van de Kculscbaan. Ten 
zuiden v-in de geplande uitbreiding van hel bedrijventerrein 
IIIAI hel plangebied nissen de uitbreidingswijk van Melick en 
de geplande uitbreidingswijk van Roermond, 
lm lui plangebied behoren tevens de wegen waarlangs de 
verkeersafwikkeling volgens alternatief Al plaatsvindt, via 
de huidige route. Dn alternatiefbeslaai de negen (dan wel 
delen van de wegen Si Wïrosïngcl, Kculscbaan en 
I leinsbcrgcrweg. 

3 

3.3 Studiegebied 

Hei studiegebied omval in ieder geval minstens lui 
plangebied. Per (milieu)cffcct /..\\ een studiegebied worden 
vastgesteld, Een eenduidig studiegebied is nauwelijks te 
omschrijven omdal hei studiegebied sterk afhankelijk is van 
de mate van uitstraling van de verschillende (milieueffecten. 
N'.i.isi negatieve (milieu (effecten kunnen nuk positieve 
(milieuJcffcctcn optreden, De effecten worden in beeld 
gebracht in hei Tracé MER, 

— 

(9 
Iti 
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Kaart 3: Referentie 

• 

. 

, 

A 

infrastructuur 

woonbebouwing 

nieuwbouwlokat ie 

maatschappelijke doeleinden 

bedrijfsbebouwing 

zoekgebied uitbreiding bedri jventerrein 

bosgebied 

locatie bosontwikkel ing 

agrarisch gebied 

hoofdstuk 4 • pagina /<"> 



Alternatieven 4 

mÊÊÊL».. - w 



4 . 1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de rcfèrentiesituaóc beschreven en 

de te onderzoeken alternatieven die de bestaande situatie 

mogelijk verbeteren, In de tracé/m.cr -studie worden 

slechts die alternatieven meegenomen «elke kunnen worden 

beschouwd .i K 'reële. en redelijkerwijs te beschouwen' 

altci naticven. 

Deze alternatieven en bijbehorende tr.ieév.iri.inten /u i len 

in liet Tracé M E R «orden beoordeeld op bun probleem 

oplossend vermogen en op bun effecten op mil ieu en 

andere aspecten 

4 . 2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie (ook wel genoemd nul alternatief) is de 

toekomstige situatie waarin bet voornemen tot aanleg van 

de Oosttangem niet wordt uitgevoerd. Deze beschrijving is 

bei referentiekader waarmee de verschillende alternatieven 

vergeleken worden om de gevolgen voor het milieu als 

gevolg van de inrichting en het gebruik in beeld te brengen. 

In de refcrentiesituatie Zijn de overige beleidsvoornemens in 

het gebied echter wel uitgevoerd ( in paragraaf6 2 wordt 

een overzicht gegeven \.tn de voorgaande besluitvorming): 

1 A73 met aansluiting o p de Koninginnelaan; l ie t globale 

tracé v .m de rijksweg 73 zuid is vastgelegd op de 

oostoevcr van de Maas. In het tracébcsluil wordt 

uitgegaan van een aansluiting van de A73 op de 

Koninginnelaan en een tunnel onder het Roerdal en 

Roermond zuid oost. 

2 De vo rmgev ing van de aans lu i t ing 

A7.V Kon ing inne laan is vastgelegd: 

Aansluiting A-73-Konmginnelaan' 

de Koninginnelaan wordt doorgetrokken .•ver de 

A73 uu net noordelijk van hoeve kloosterhof; 

westzijde: op en afritten parallel aan de rijbaan 

izogenaamde 1 laarlemmcrmccr oplossing), 

oostzijde: de afril in de vorm van een lus noordeli jk 

aansluitend op de verlengde Koninginnelaan. de 

oprn daarbuiten parallel .\.m de rijbaan (zogenaamde 

hall klaverblad-oplossing). 

3 Bedrijvenpark Koerstreek Zu id : He l terrein .uu de 

zuidzijde \.\n de Keulseb.ian is gereserveerd voo rde 

ui tbre id ing van l u i industrieterrein Roerstreek Noord . 

Deze ui tbreiding is bedoeld voor grootschalige, 

industriële e n / o l distributieve bedri jvigheid. De grootte

en invul l ing van hei bedrijvenpark is echter afhankelijk 

\m een lopend onderzoek naarde knof lookpad in 

een poel en de omgeving hiervan centraal in het 

geprojecteerde bedrijvenpark. Hier wordt in het 

Tracé M E R verder op iu gegaan. 

4 Woningbouwlocat ies: ten zuiden \.\n Roermond 

zullen circa 500 woningen gerealiseerd worden. Di:/\-

uitbrcidingsloc.it ie ligt op de grens van Roermond en 

Roerdalen. De beide gemeenten zijn overeengekomen 

de gemeentegrens tussen de gemeenten te verleggen. 

zodanig dal op hei grondgebied van Roermond een 

bouwlocatie voor circa 500 woningen, aansluitend op 

het Roermonds stedelijk gebied, tot de mogeli jkheden 

behoort. O p hel grondgebied van Melick bestaat nog 

een uitbreidingsniogeli jkheid van circa 200 woningen 

aansluitend op de noordeli jke bebouwing 

4 . 3 A a r d en omvang van de a l ternat ieven 

Beschrijving ()osttn ujic n l 

De Oosttangem zal behoren tot hei regionaal verbindend 

wegennet. 15i| het omwerp van de weg zal worden uitgegaan 

v.\n een zo gestrekt mogelijke l igging met toepassing \.\n 

de Richtl i jnen voor hei ontwerpen van niet autosnelwegen 

buiten de bebouwde kom en van de richtl i jnen in de 

beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet. 

Gezien de uitkomsten \.m de berekeningen met 

hei verkeersmodel (paragraaf2.3) wordt voorde 

Oosttangent noord uitgegaan van een weg, beslaande uil 

twee rijbanen mei voor elke r icht ing twee rijstroken De 

rijbanen hebben een breedte \.m 7,20 m. en worden 

gescheiden door een middenberm mei een breedte van 

6,00 m." O p de weg zal een snelheidslimiet gelden van 

80 k m / h . De spoorl i jn Roermond Monchcngl.ulbach 

wordt ongcli jkvloers gekruist. 

Parallel aan de Oosttangem noord is een fietspad 

geprojecteerd voor twee richtingen, Du fietspad heefi 

een breedte van 3,00 in . en WOldl gescheiden van de 

hoofdrijbaan door een 4.30 m, brede berm 

Voor de Oositangeiu zuid kan volstaan worden met een 

enkele weg mei iwee r i jstroken, gesloten voor bel langzaam 

verkeer. De rijbaan heelt een breedte van 7,20 m Gestreefd 

wordt naar een duurzaam veilige oversteek voor het 

liets-/voetgangersverkeer o p de recreatieve fietsroute 

over de Oude Keulseb.ian en lussen de nieuwe won ing 

bouwlocatie en Melick Fietsers dienen gebruik ie maken 

van beslaande parallelle wegen 

0) ROSA iRiihrlijiim toor bet ontwerpen MM mtt-automehvninii. 

bassscriterim, Commissü K(i\A 1992 

7) Rijksweg 73 nieuws, nr. o Rijkswntentnnl 
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4 . 4 D e a l t e r n a t i e v e n 

Hieronder «orden de verschillende alternatieven 

beschreven. Ten behoeve van de overzichteli jkheid is 

het tracé \.\n de Oosttangcm opgedeeld zoals ook beschre

ven in paragraal 2.2. Hiermee ontstaan twee delen, namelijk 

het noordeli jk deel van de Oosttangent, van de A73 to l de 

Keulscbaan, en het zuideli jk deel van de Oosttangent, van 

de Keulscbaan to l de Hcinsbcrgerweg. 

Binnen de alternatieven zijn inrichtingsvarianten denkbaar, 

bijvoorbeeld in hoogtel igging o f i n aansluitvorm. He/e 

worden in de tracc/m.e.r. studie nader uitgewerkt. 

4 .4.1 A l t e r n a t i e f A l 

De verkeersafwikkeling blijft via de huidige route 

plaatsvinden, er wordt gebruik gemaakt van de aansluiting 

Koninginnclaan A73. De Keulscbaan, de st Wirosingel en 

de I Icinsbergerwcg worden aangepast .\.\n de eisen die 

gesteld worden •\.\n wegen met een dergelijke lunciic. 

I l ierbij word) gestreefd naar een Functiescheiding ''•m het 

verkeer, de hootdrijbaan is bestemd voor hel regionaal 

verbindend verkeer en de parallelbanen zijn bestemd voor 

cr lon is lumng en tietsverkeer. 

4 .4 .2 A l t e r n a t i e f B I 

Dit alternaticl voorziei in een rechtstreekse aansluiting 

van hei industrieterrein Roerstreek Noord en de Keulscbaan 

Op de aan te leggen A73 I Oost tangent-noord ) 1'e/e 

Oosttangent noord loopt door uitlopers van hel bosgebied 

Mc l i ckc rhc idc / Ia i / cnkamp, aan de noordoostzi jde \.\n 

de buurtgemeenschap aan de I leystertbaan, I V verdere 

verkeersafwikkeling, voor het zuideli jk deel. bli j l t via de 

huidige route plaatsvinden | geli|k aan alternatie! \ I 

4 .4 .3 A l t e r n a t i e f B2 

Dit alternatief voorziet, net als alternatief B I , in een 

rechtstreekse aansluiting \.\n het industrieterrein 

Koerst reek Noord en de Keulscbaan op de .i.wi te leggen 

A7. i (Oosttangeni noord). De/e Oosttangent-noord 

loopt ten zuidwesten \.m de boerderij hoeve kloosterhof en 

de buurtgemeenschap .\.\n de Heystertbaan; deels parallel 

aan de spoorl i jn. Het tracé maakt bij de kruising met de 

spoorli jn een hoek van circa '•>(> len einde .IMI te sluiten 

op de Keulscbaan, De verdere verkeersafwikkeling, voor 

het zuideli jk deel, blijft via de huidige roule plaatsvinden 

(gelijk .\.m alternatie! A l i 

4 .4 .4 A l t e r n a t i e f C I 

Dit alternatief verzorg! de verbinding lussen de 

I Icinsbergerwcg, de Keulscbaan en hel aanliggend 

industrieterrein Koerstreek Noord en de geprojecteerde 

A73, Het noordeli jk deel van deze Oosttangcm loopi dooi 

uitlopers van het bosgebied Mel ickcrhe idc/Luzcnkamp. De 

weg ligt ten noord oosten van de hoeve Kloosterho! en de 

buurtgemeenschap langs de I leystertbaan/Kloosterbaan, 

I let zuidelijk deel v.m het tracé ligt tussen de Keulscbaan en 

Je 1 Icinsbergerwcg, Dn deel van de Oosttangcm loopi 

door ilc geplande ui tbreiding van het bedrijventerrein en 

door de open ruimte lussen de nieuw bouw locaties van 

zowel Roermond als Mcl ick. 

4 .4.5 A l t e r n a t i e f C 2 

Dit alternaticl voorziet in een verbinding van de 

Hcinsbcrgerweg, het industrieterrein Kocrstrcck Noord en 

dc Keulscbaan naar de .\.M\ te leggen A73 I lei noordeli jk 

deel ^.\n dc Oosttangcm loopt ten zuidwesten van dc 

boerderij hoeve kloOStcrhofen deels parallel ,\M^ de spoor 

h|ii I let tracé maakt bij de kruising mei dc spoorli jn een 

hoek vi\i circa ° (1 ten einde aan te sluiten op dc 

Keulscbaan 

Het zuidelijk deel \.m dc Oosttangcm loopt (gcli|k .\.\n 

alternatief C l ) door het geprojecteerde bedrijventerrein. 

l en zuiden van het bedrijventerrein is dc weg geprojecteerd 

tussen de uitbreidingslocatie \.m Roermond en dc 

uitbrcidingslocatie v.m Mcl ick door. 

4 .4 .6 Mees t m i l i euv r i ende l i j k a l t e rna t i e f 

Dc voorgaande alternatieven worden bekeken op dc effecten 

op milieu en natuur Aan dc hand van .Ie effecten op het 

milieu van dc verschillende alternatieve traces wordt een 

mecsi milieuvriendelijk a l ternat ief(mma) ontwikkeld Di l 

tracé is het alternaticl waarbij nadelige gevolgen voor hel 

milieu worden voorkomen dan wel zoveel mogeli jk worden 

beperkt; het mma dient, vanuit verkeerskundig oogpunt , 

een redelijk alternatief te zi jn. Het mma kan pas worden 

opgesteld als de kwalitatieve en kwantitatieve analyse ">-m 

verschillende milieu aspecten in beeld is gebracht. 

-

5 
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5 . 1 A l g e m e e n 

I V verschillende alternatieven van de Oosttangent /u i len 

in het Traerf M E R worden vergeleken \<H>r «Ie effecten op 

een aantal aspecten, waaronder milieuaspecten. De aspecten 

zijn onderverdeeld i n : 

aspecten in relatie tot het mil ieu: 

aspecten in relatie tot de ruimtel i jke ordening 

en economie; 

aspecten m relatie tot verkeer en vervoer. 

I V effecten op de/c aspecten worden niet alleen bekeken 

binnen het plangebied. He l Studiegebied /al per aspect 

verschillen l / ie paragraaf3.3). Daarnaast «orden geen 

grensoverschrijdende mil ieugevolgen tot in Duitsland 

venvacht (/ ie kaart 2, plangebied). I V ellèctheschrijving 

richl zich zowel op de positieve als negatieve effecten die 

ontstaan tijdens: 

de realiscringsfasc: effecten door aanleg en inr icht ing, 

de gebruiksfase: effecten door gebruik en beheer 

5 . 2 Effecten op het mi l ieu 

1 let begrip milieu is te vatten onder verschillende aspecten. 

Hieronder /al een onderverdeling gemaakt «orden in 

«aarden i zoals bodem en water, natuur, landschap en 

cultuurhistorie) en mil ieu, l o t milieu «o rden gerekend 

geluid, lucht en tr i l l ingen; deze /aken zijn van belang 

viM>r de « o o n en leefsituatie. 

In bijgaande tabel is een overzicht gegeven s.tn de aspecten 

waarop de ingreep van invloed kan zi jn. \.\i\ de meeste 

aspecten wordt in meer ot 'mindere male zekere effecten 

verwacht Bij alternatief A l (huidige routes) /u i len de 

belangrijkste effecten vooral gelden voor de aspecten mi l ieu, 

ruimtel i jke ordening, verkeer en vervoer Bij de alternatieven 

111, 112 en C l , C2 (aanlegOosttangent) /u i len vooral bij de 

waarden de belangrijkste effecten «orden geconstateerd. 

Voot /over l u i zich mi laai aanzien worden geen belang 

rijke nadelige milieu effecten Verwacht die de landsgrens 

mei Duitsland overschrijden. 

Van enkele aspecten /al hel onderscheidend vermogen bij 

de afweging nissen de alternatieven minimaal zi jn. 

T e onderzoeken te verwachten onderscheidend 

aspecten effecten vermogen 

• W a a r d e n 

geomorfblogie + + 
bodem en water + + 
ecologie + * 
landschap • + 

cultuurhistorie + + 

• Mil ieu 

geluid + + 

- lucht • / • +/-
trillingen - -

• Ruimteli jke ordening 

structuur + • 

functies + + 
economie + + 

• Verkeer en vervoer 

verkeersdruk + + 
verkeersafwikkeling + + 
barrièrewerking + > 
verkeersveiligheid • + 

gevaarlijke stoffen +/- -

+ wel 

+/- beperkt 

geen 

S.2.1 W a a r d e n 

(icommjolofiie, bodem, flronriwater en oppervlaktewater 

IV- aanleg van de Oosi tangent zal met name «Ie geomor 

lologic van hel gebied beïnvloeden. Er zullen mogel i jk 

verdiepte en verhoogde wegvakken worden aangelegd. 

Daarmee kan de vorm van hel aardoppervlak voorgoed 

wijzigen, Er zal onderzocht worden in hoeverre grondwerk 

zaamheden bestaande samenhangen lijdelijk verstoren ol 

definitief veranderen. Ook zal «orden onderzocht in hoeverre 

verstoring \.m de bestaande situatie kan «orden voorkomen, 

De bodem /al eveneens door de aanleg van een weg 

beïnvloed worden, l.r /al Onderzocht worden «a l hel 

effect is van de wegaanleg op de bodem: treedt er zett ing 

op . dreigt de bodem verontreinigd ie worden? Een en ander 

/al in relatie tot de waterhuishoudkundige situatie in hei 

gebied worden bekeken. 

De aanleg en hei gebruik van nieuwe infrastructuur kan 

verschillende effecten hebben op de «aarden bodem en 

water /oals puntverontreiniging, diffuse verontreiniging en 

beïnvloeding \.\n de waterhuishouding Bovendien kan, 

als gevolg van aanleg van nieuwe infrastructuur, zowel de 

regulerende functie van water en bodem alsmede de bodem 

Structuur worden verstoord door optredende elleclen als 

verdroging, vcrnatrjng, verzuring, verzuring en zettingen. I V 

hiervoor te nemen maatregelen /uilen in beeld worden 

gebracht en /ui len in de afweging worden meegenomen. 
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Dooi pel mancnlc drooglegging Van wcglichamcn 

kunnen grondwatcrstandsverlagingcn optreden. In de 

tracc/m.c.r.-studie /.i l onderzocht worden, welke effecten 

optreden door verlaging en verandering van grondwater 

stromen Tevens /.i l inzicht worden verschaft in de maat 

regelen o m dit op een aanvaardbare wijze te ondervangen. 

waarde van een gebied. Grondwerkzaamheden kunnen 

bijvoorbeeld archeologische «aarden verstoren, maar ook 

verkavelingspatronen kunnen wijzigen ol waardevolle 

gebouwen kunnen worden bedreigd. Er zal onderzocht 

worden in hoeverre verstoring van bestaande waarden 

zoveel mogelijk kan worden voorkomen. 

Mei betrekking tol de beïnvloeding van de waterhuis 

houding kan ten aanzien van het milieubcschermingsgcbied 

Vloothcck Roer Swalni rondom de Maasnicldcrbcck 

worden gesteld, dal de waterkwantiteit en waterkwaliteit 

\.m du intrek( o f kwel )ge bied worden beïnvloed doo r de 

aanleg van nieuwe infrastructuur, Een en ander impliceert, 

dat voorgestelde maal regelen, indien de Maasnicldcrbcck 

wordt gekruist, gericht moeten / i | i i op behoud en herstel 

s.m huidige en toekomstige ecologische waarden. 

Hit kan tot gevolg hebben, dat aanvullende voorzieningen 

ter plaatse van een dergelijke wegkruising moeten worden 

getroffen om het milieu te beschermen. Ken en ander mede 

in relatie lot de gekozen hoogtel igging en uitvoeringswijzc. 

h.coloitie 

Door de aanleg van de Oosttangent kunnen actuele en 

potentiële ecologische waarden en relaties vernietigd ol 

aangetast worden De aard en omvang van de/e invloed 

/a l per alternatief worden aangegeven. Daarnaast /al 

onderzocht worden hoe de aantasting tot een aanvaardbaar 

niveau is te ondervangen dooi mitigerende maatregelen 

Waar het natuurvcrlics zodanig is dat niit igatic onvoldoende 

effect heelt, /al gczochi worden naar compensatie voor het 

verlies. Hiervoor zal een compensatieplan opgesteld worden. 

In liet I race M E R /u i len de effecten van de wegaanleg op 

de volgende aspecten beschreven worden: 

• verlies o l aansnijding van biotopen ( landbouwgrond 

met ecologische betekenis, beekdal Maasnielder Heek, 

bos Mclickerheidc, poelen, ruigten, bermen); 

• het voorkomen \.\n soorten, met name soorten die 

worden beschermd door de Nederlandse o f Europese 

wetgeving [das, knol lookpad en andere amtibieen, 

broe.lvogels, vlinders, vissen, reptielen, planten I; 

• invloed op de Provinciale ecologische hoofdstructuur 

(versnippering, barrièrewerking, kansen voor verbetering 

structuur l; 

• verdroging, verstoring dicht en geluid), 

Ijindsclmp 

I let landschap binnen het gebied /al door aanleg \.m 

de Oosttangent veranderen. Verandering is eigen ,\.\w lu t 

landschap, maar er /al onderzocht worden in hoeverre 

de aanleg van een weg bestaande samenhangen in het 

landschap tijdelijk ol def ini t ief verstoren danwei kunnen 

versterken. 

< 'ultuurbistoru 

De aanleg van een weg heeft zowel bovengronds 

als ondergronds gevolgen voor de cultuurhistorische 

5.2.2 M i l i eu 

inluid 

Voor het aspect geluid zal voo rde geluidsgevoelige objecten 

en gebieden bekeken worden o f de hinder verandert. Het 

is van belang om .Ie geluidhinder in beeld te brengen 

door geluidcontouren voor liet gehele etmaal, waarbij 

de verschillende hindereffectcn, zowel van de weg als 

van overige gel indbionnen, worden beschouwd look 

de cumulatie van geluidsniveaus), levens zal het aantal 

gehinderden worden bepaald waarbij de geluidsgevoelige 

objecten in relatie worden gebracht met de geluidcontouren 

van de verschillende alternatieven. Daarnaast /u i l en , indien 

nodig , de saneringssituaties worden vastgesteld, al dan niet 

n.\ een aanvullende berekening 

Lucht 

De effecten van lucht worden, afhankelijk van beschikbare 

rekenmethoden, zowel kwantitatief als kwalitatief beschreven 

De aspecten NOx, N 0 2 , < ' M (> 2 , ( M lv, lood. benzeen. 

Bapen zwarte rook worden kwantitatief beschreven, I V 

beschrijving van de aspecten broeikaseffect, verzuring, toto 

chemische luchtverontreinigingen stol vindt kwalitatief plaats, 

Trillingen 

\ ooi dit aspect wordt gekeken naar mogelijke h inderen 

schade ten gevolge van tr i l l ingen via de bodem. Di l kan een 

ti jdeli jk effect zi jn. maar ook een effect dat blijvend is. Di t 

aspect wordt bekeken binnen een zone van 50 meter uit 

de rand van de weg, voor tri l l ingsgcvocligc objecten 

(monumenten). 

-
-

w 

-

i 
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I [cl vervoer van gevaarlijke stoffen is een extern 

veiligheidsrisico, De hieraan gerelateerde risico's voor de 

veiligheid worden beschreven, waarbij een relatie word i 

gelegd met hel aantal betrokkenen. 

Indien, \i.\ nadere u i twerk ing, bli jkt dal bepaalde 

alternatieven vanuil verkeerstechnisch oogpunt niei 

reïcl zi jn, zullen Je/e afvallen. 

5 . 3 Effecten op de ru imte l i jke ordening 
e n e c o n o m i e 

In hei I race M l R /u i len de gevolgen van de aanleg 

van de Oosttangent worden beschreven voor de huidige 

ruimteli jke structuur. De aanleg van de Oosttangcnl /. i l 

gevolgen hebben voor liet functioneren van hel gebied als 

woon . werk en leefruimte voor de bevolking; bij het aspeel 

werkruimte gaat het zowel o m hel industrieterrein als o m 

hel agrarische grondgebruik rondom de hoeve Kloosterhot' 

en in het zuideli jk deel van het plangebied Deze effecten 

/u i len omschreven worden. Tevens bestaat de mogeli jkheid 

dal door de aanleg van de weg functies c.q. gebouwen 

moeien wijken ot dat andere /aken mee kunnen liften die 

een positie! i mil ieu (effect hebben op de omgeving. 

Daarnaast worden de consequenties van de aanleg van de 

weg beschreven voor de economie I let gaal hier met name 

om de aspecten bereikbaarheid en werkgelegenheid. 

5 . 4 Effecten op het verkeer en vervoer 

De Oosttangent /.i l verkeer aantrekken, maar andere 

wegen ontlasten. He l effect van de alternatieven op de 

verkeersintensiteiten in het studiegebied /al worden 

onderzocht. O p hei hoofdwegennel /.i l de kwaliteit \.\o de 

verkeersafwikkeling worden weergegeven zod.il met name 

de bereikbaarheid van het industrieterrein Roerstreek Noord 

kan worden onderzocht, levens zal de barrièrewerking van 

de alternatieven op de omgeving worden omschreven, met 

speciale aandacht voor langzaamverkecrsroutcs die door de 

Oosttangcnl en de st Wirosingcl doorsneden worden. 

De te verwachten effecten op de verkeersonveiligheid /u i len 

n o i d e n omschreven Hierbi j wordt een vergeli jking gemaakt 

mei de huidige verkeersonveiligheid op het hoofdwegennet. 

hoofdstuk 5 • pagina 2-1 

http://zod.il


uiten Besluiten en procedure 6 

una .'.-

• ' • * < > 



6 . 1 A l g e m e e n 

De Milieu effectrapportage voor de aanleg van de 

Oosttangcm is gekoppeld aan een Provinciaal Tracébesluit. 

Du Provinciaal Tracébesluit wordt vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten, initiatiefnemer in deze. De 

gekoppelde tracé/m.c.r. procedure verloopt globaal 

in /es fasen i/ii- paragraaf6.3). 

6 . 2 Voor-gaande besluitvorming 

In deze paragraaf worden in chronologische volgorde de 

besluiten opgenoemd welke van invloed zijn op de aanleg 

van de Oosttangcm l>i| Roermond. 

1. 24 maan 1994 door gemeenteraad Roermond: 

vaststelling van hel Verkeersstruetuurplan voor de 

gemeente Roermond. In dit plan wordt reeds het 

voornemen geuit om voor zowel auto als fietsverkeer 
een verbinding aan te leggen tussen de Koningmnelaan 

en de Keulsebaan. Voor het autoverkeer sluit deze 

verbindende weg tevens .\.m op de aan te leggen A73; 

2. 13 maan 1995 door de ministei van Verkeer en 

Waterstaat: Tracébesluit voor rijkswfg 73-zuid. Hit 

besluit houdt de keuze in om de snelweg op de 

oostoever van de Maas aan te leggen, in grote lijnen 

volgens alternatief Dl uit de Projectnota/MER1 In 

afwijking Van alternatie! Dl is in ilit besluit uitgegaan 

van een h.ilt'vcrdicplc ligging tussen Roermond en 

St. loost, een strakkere bundeling met de spoorlijn 

Roermond Sittard en een passage van het Roerdal 

middels een tunnel m plaats van een brug. Ten behoeve 

van nadere besluitvorming op de/e afwijkingen is een 

Si Heidtmi) Advia HV tin opdracht vin Rijkswatenuuit, direttu 

Limburg), Ritknvoi 73 tuut, Pnjtctuttu Ml «. 1993. 
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nieuwe procedure gevolgd. Een tracébesluit voor deze 

onderdelen is genomen op 22 december 1995; 

3. 27 oktober 1995 dooi Provinciale Staten: vaststelling 

\wn het Streekplan Noord en Midden lintburg, algehele 

herziening In het streekplan wordt uitgegaan van 

de uitbreiding van liet industrieterrein Roerstreck 

aan de zuidzijde van de Keulsebaan en een goede en 

directe aansluiting \,\n hel industrieterrein op liet 

(intcr)narionale wegennet (op de aan te leggen A73 

4. 18 april 1996 door gemeenteraad Roerdalen en 25 apnl 

1996 door gemeenteraad Roermond vaststelling \M\ de 

Structuurvisie Roermond-Roerdalen, definitieve versie. In 

de/e structuurvisie is de samenhang tussen de beoogde 

ontwikkelingen ten aan/icn van wonen (woning 

bouwlocaties Roermond en Meiick), werken 

(uitbreiding bedrijventerrein ten zuiden van de 

Keulsebaan) en ecologie uitgewerkt ten behoeve \.»\ 

hei opstellen van bestemmingsplannen voor het gebied 

De gemeenteraad \m Roerdalen liecit m dii verband 

besloten de Smeelenbcrgweg ai te sluiten voor het 

openbaar verkeer om doorgaand verkeer door de kern 

van Mclick te voorkomen, 

5. 24 mei 1996 door Provinciale Staten vaststelling van 

het Provinciaal Mobiliteitsplan 1996 I""1' In dit plan 

is neergelegd dat ter COmplemcntering van het regionaal 

verbindend wegennet een nieuwe verbindingsweg zal 

worden aangelegd tussen de A73 en de Keulsebaan 

Deze nieuwe verbindingsweg kan tevens het sluip 

verkeer, met name door de kern van Meiick, beperken; 

6. augustus 1997: vaststelling van het Herindclingspian 

Roermondvan de provincie Limburg, In dit plan zijn 

de grensveranderingen vastgelegd van de gemeenten 

Roermond, Roerdalen, Swalmen en Ambt Montfott. 

Deels komen de/e grenswijzigingen voort uit het feil 

dat de gemeente Roermond als centrum gemeente 

dient te voorzien in haar eigen woningbehoefte. De 

grenswijzigingen hebben tevens ie maken met de aanleg 

\.\n geplande infrastructuur, waaronder de A73 en een 

verbindingsweg lussen de Keulsebaan en de 

1 leinsbergervveg; 

7. 31 oktober 1997 door Gedeputeerde Staten: vaststelling 

van de Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet 

De provincie Limburg Streeft naar een regionaal 

verbindend wegennet dal een sluitend geheel vormt, 

Hierin is een verbinding opgenomen nissen de A73 en 

de Keulsebaan. zodal hei regionale Wegennet aansluit 

op het nationaal verbindend wegcnnei zonder dat de 

automobilist over stedelijke of lokale wegen wordt 

geleid; 

8. juni 1998 door Gedeputeerde Staten: vaststelling van 

het Meerjaren Infrastructuur Programma 1999-200X 

Dit programma geeft inzicht in de activiteiten op het 

terrein van mobiliteit en infrastructuur van de provincie 

Limburg voor 1999, met een doorkijk naar de jaren 

2000, 2001 en 2002. In dit programma is de 

Oosttangent opgenomen in de vcrkcnningcntabcl In 

de/e tabel /ijn projecten Opgenomen waarvan de 

noodzaak wel erkend is, maar waarbij nog nadere 
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onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Deze 

onderzoeken hebben betrekking op de l igging van 

l u i tracé en de uitvoeringswijzc; 

9, 25 jun i 1998 door gemeenteraad Roermond: 

vaststelling Algemeen Planfase 1 van de aansluiting 

A73 op de Koninginnelaan; 

10. 23 juli 1998 door gemeenteraad Roermond: besluit uu 

ont t rekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte 

van de Smeelenbergweg (ter hoogte van het geplande 

Bedrijvenpark Roerstreek Zu id ) . 

1 1 . 7 december 1998 door de Tweede Kamer der 

Staten Generaal: instemming mei l u i voornemen 

v.ni de Munster van Verkeer en Waterstaat K>I opname 

in het M I T 1999 2003 en hei beschikbaar stellen van de 

financiële middelen voor hel totale pakket bestaande uu 

Rijksweg 73 zu id, Rijksweg 74, de N280 en de 

(losttangent Roermond lussen de A73 /n id en de 

Heinsbergerweg (N293) 

6 . 3 Ge ïntegreerde procedure 

1 lei I race M I K wordt opgesteld voor hel Provinciaal 

I'i.uebesluit i bet "te nemen besluit1) dal voor/ iet in de 

aanleg \.\n de Oosttangent en de vaststelling van het tracé. 

De m.c.r. procedure en het Provinciaal Tracébesluil 

worden / o veel mogelijk geïntegreerd. De informatie uil 

bei Tracé M E R w o r d i gebruiki bij de ontwikke l ing van 

bet ontwerp en het tracé van de Oosttangent die in het 

Provinciaal Tracébesluil wordt vastgesteld. 

In bijlage .' is de procedure schematisch weergegeven. 

I lei ontwerp Provinciaal rracébcsluil is de basisvoor 

hei op te stellen bestemmingsplan 

Fase I: beleidsvoornemen/Startnotit ie/r ichtl i jnen 

De Startnotitie Oosttangem Roermond word) opgesteld 

door de initiatiefnemer (Gedeputeerde Staten). Deze 

Startnotitie wordt gedurende vier weken ter visie gelegd 

door bei bevoegd ge/ag (in dii geval ook Gedeputeerde 

Staten). Hiermee wordt bekend gemaakt dal de 

traee/m.e.r. studie wordt gestart. In de genoemde periode-

wordt een voorlichtingsavond belegd waarin nader uit leg 

wordt gegeven over de inhoud van de Startnotit ie. 

Ken ieder is in de gelegenheid om schriftelijk / i j n /haar 

zienswijzen (opmerkingen) op hei voornemen kenbaar te 

maken bij het bevoegd gezag. O p basis \.m de Startnotitie 

en de inspr.ukre.unes adviseer) de ( oinnussie voor de m e r 

bei bevoegd ge/ag over de richtlijnen voorde inhoud van 

de op te stellen Tracé MER. Vervolgens stelt bet bevoegd 

ge/ag, mede op grond van genoemd advies en advies \.\\\ 

de wettelijke adviseurs, de richtlijnen vasi 

Fase 2: opstellen Tracé MER 

I V init iatiefnemer stelt het Tracé M E R op ,\.w\ de hand van 

de richtlijnen. In bet Tracé M I K worden de milieu effecten 

in beeld gebracht van alle alternatieven en van de tijdens de 

Studie ontwikkelde varianten I lei bevoegd ge/ag /al bet 

l i .ue M E R aanvaarden nadal bet voldoende informatie 

bev.u en voldoet aan de gestelde richtlijnen 

Fase 3: opstellen ontwerp-Provinciaal Tracébesluit 

O p basis v.m het Tracé MER word l een ontwerp Provinciaal 

I racébcsluit voorbereid waarin de alternatieven worden 

afgewogen. O p basis hiervan neemt de init iatiefnemer een 

beslui) omtrent het te kiezen alternatiel rcgclijkertijd 

woul i bet voorontwerp bestemmingsplan door de gemeente 

opgesteld 

De initiatiefnemer stelt ontwerp Provinciaal t*racébesluii 
v a s i 

Fase 4: bekendmaking Tracé MER/ontwerp-Provinciaal 

Tracébesluit 

1 lei vastgestelde ontwerp-Provinciaal Tracébesluil en het 

aanvaarde Tracé M E R worden gel i jkt i jdig ter visie gelegd 

voor een periode \.\n vier weken In de/e periode /a l een 

hoorz i t t ing worden georganiseerd I en ieder is dan in de 

gelegenheid in ie spreken op de inhoud van het Tracé M E R 

en bei ontwerp-Provinciaal Tracébesluit. He wettelijke 

adviseurs, de betrokken gemeenten en de ( omnnssie voor 

de m.e.r. wordt gelegenheid geboden advies uit te brengen 

De Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken | PCO) 

kri|gt gelegenheid een advies uil ie brengen ten aanzien van 

hei ontwerp Provinciaal Tracébesluit, 

Na beëindiging van de inspraakperiode loetst de Commissie 

voor de n i e r . de inhoud van het I i.ue M l R, mede op 

basis \.\n de inspraakreacties, en brengt hierover een advies 

mi aan Gedeputeerde Staten 
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Fase 5: vaststelling Provinciaal Tracébesluit 
Na de inspraak en de toetsing van hei Tracé" MER, en de 
inspraak op hei ontwerp-Provinciaa] Tracébesluit, steil de 
initiatiefnemer hel Provinciaal Tracébesluil vast. 

Fase 6: evaluatie milieugevolgen 
N'.ul.ii de weg is aangelegd en in gebruik is genomen, 
vergelijk) hei bevoegd gezag de werkelijk opgetreden 
milieu-effecten met de effecten die in hei Tracé MER zijn 
voorspeld Als de gevolgen veel ernstiger zijn dan werd 
verwacht, kan hei bevoegde gezag nadere maatregelen 
voorschrijven 
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Bijlage I: 

Bestaande situatie 

Kaart 5: Landschap 

vV 

stedelijk gebied 

bos 

industr ieterrein en woonwi jk als wig in gebied 

wegen in oude Maasloop 

abrupt einde oude Maasloop infrastructuur 
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W a a r d e n Ecologie 

Landschap 

De geomorfologischc en bodemkundige indeling van hei 

studiegebied is in hel landschap terug te vinden, De oude 

Maasloop is grotendeels in gebruik als landbouwgebied: 

akkers op de hogere gronden en weilanden in de geul. De 

bebouwing concentreert zich langs drie dwarsverbindingen 

door de oude Maasloop, bij Spik, Straal en de hoeve 

Kloosterhof, Twee andere wegen lopen parallel met de 

Maasloop: de N271 en de Oude Terbaanse weg, De 

icn.isi.iiul langs de zuidkant van de Maasloop is voor een 

grooi deel bebost, Bovenop het terras liggen akkers, 

Ten zuiden van de hoeve Kloosterhof gaan hel hos op de 

terrasrand en hei beboste stuifduinengebied in elkaar over, 

I lei dekzandgebied ten zuiden van dil boscomplex glooit 

Sterk, I lel is doorsneden door enkele negen en een 

spoorlijn, die vanuil Roermond naar hei zuidoosten 

lopen lussen de spoorlijn en de Kculscbaan liggen een 

woonwijk en industrieterrein Rocrstreek Noord Hier 

concentreert zich de meeste bebouwing van hei 

dekzandgebied len /uiden van de Kculscbaan tol 

aan Mclick is hei dekzandgebied in gebruik als 

landbouwgebied (hoofdzakelijk akkers). Verspreid 

liggen er bosjes, houtwallen en singels en sieilranden. 

Bebouwing concentreer! zich op hei industrieterrein 

en in Mclick zelf, 

Hei Koerdal lig! len westen \.m de Heinsbcrgcrweg. Hei 

wordi gekenmerkt door weilanden, mei bier en daar 

boomgaarden en verspreid staande bomen. In hei dal 

liggen lal van sieilr.uulen Ook is de oude slingerende 

loop \.u\ de rivier zichtbaar. Het dal zclfis nagenoeg vrij 

van bebouwing, 

Hiotopcn en soorten 

\'.\n noord naar zuid komen de volgende biotopen voor in 

hel plangebied. 

• graslanden in hel dal \.\n de M.i.isnieldcrbeck: droge 

graslanden op enige afstand van de beek en natte 

graslanden, overgaand in moerasachtige vegetaties 

in een smalle strook dichl langs de beek; 

• de Maasnielderbcek, een waterloop mei in dit gebied 

redelijk natuurlijke oevers en morfologie; 

• gemengd bos op de siuilz.indcn direel len /uiden 

van de Maasnielderbcek, met nel len oosten van de 

hoeve Kloosterhof een overgang beek droog bos; 

• droge heide I Mclickerheide) binnen hei bosgebied; 

• beplantingen op hei industrieterrein Rocrstreek Noord; 

• kleinschalig en glooiend cultuurlandschap met bosjes 

en zandwegen 

In hei hele gebied, met uitzondering van hei industrie 

terrein, leven dassen 

Hoor landschappelijke variatie zijn er goede leefomstandig 

heden voor amlibicen. Er komen dan ook veel si ionen voor. 

He amlibicen leven mei name op de overgang van de 

Maasnielderbcek naar hei aangrenzende bosgebied, op 

de Mclickerheide en ten zuiden \.m de Kculscbaan. In hei 

laatste gebied lig) een aniiibieénpoel waar aanwijzingen 

zijn dal onder andere de knollookpad voorkomt. 

Belangrijke gebieden voor vogels zijn het bos van de 

Mclickcrhcide/I.u/cnkamp (vogelsoorten die leven in 

naald en loofbos) en hei dal \.m de Maasnielderbcek 

(watervogels en soorten waarvan hei leefgebied bestaai uit 

kleinschalig cultuurlandschap). Op enige afstand van het 

plangebied liggen de gebieden Dcnncnkamp, Meinwcg, 

Turfkoclen en Roerdal, die voor velschillende vogelsoorten 

\.m grooi belang zijn. 
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C u l t u u r h i s t o r i e ' 

Kinnen hel studiegebied liggen twee 'terreinen van 

archeologische betekenis'. Deze terreinen liggen ten 

zuidoosten van Kitskensbcrg, lussen de Kculscbaan 

en de Ratommcrweg. Binnen de/c terreinen liggen 

bebouwingssporen uil een periode uil de steentijd: hei 

Midden Neolithicum (Michclbergcultuur), mogelijk een 

urnenvcld uit de ijzertijd en een Romeinse weg, In hel 

kader van de ontwikkeling '•wn hel bedrijventerrein 

'Kculscbaan zuid', door de gemeente Roermond, 

wordi momenteel een deel van deze gebieden onderzocht. 

Verder gekit dat voor bijna het gehele studiegebied een 

archeologische verwachting geldt van een hoge tol 

middelhoge waarde. 

Dergelijke verwachtingen worden gebaseerd op eerdere 

vindplaatsen èn op bodem en geomorfologischc kaarten, 

9) Kijkulienst vtot het Onitbeidtundiji Hmlrmanderzotk 

(16 oktober 1998) 

Kcoloflisclie structuur 

Op hel hoogste schaalniveau is de ecologische structuur 

opgebouwd uil n.i luurgcbicdcn mei droge biotopen op 

de Maastcrrassen ten oosten van de Maas en de nattere 

gebieden m hel Maasdal Xm oorsprong beslaat er een 

verband lussen de/c gebieden. Echter, door versnippering 

is de samenhang voor een deel verloren gegaan. 

Op een lager niveau bcsiaal een relatie lussen de bossen en 

heidevelden ^.m de Meinwcg, Luzcnkamp, Mclickerheide en 

het Roerdal. I lierbij is ook de samenhang lussen de droge 

en nattere gebieden van groot belang 

Binnen het plangebied, op het laagste schaalniveau, 

bestaan relaties nissen kleine natuurkernen als bosjes, 

beken, poelen, ruigten en bermen. Deze kleine 

natuurkernen en de onderlinge samenhang van vleze kernen 

vormen de bouwstenen voor de ecologische structuur op de 

hogere schaalniveaus. 

IOI Ministerie nwi Landbouw, fintuurbebeer en Visserij, 

Dnssenbeseberminjisplnn iJtnburg, deel III, 1993, 
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Kaart 6: Ecologie 

j' - ï 

» - ' , < 

water 

\(.»j>?if.w>iïiW< natte graslanden. moerasveget3ties 

heide 
M ^ B 

droge bossen 

amfibieën leefgebied 

I >Jf I dassenleefgebied actueel 

I \f • dassenleefgebied potentieel 

dassenburcht bewoond 

rt dassenburcht verlaten 
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In de bestaande MIU.IIK- vormen liet industrieterrein 

Roerstreek Noord en de Keulscbaan een barrière in 

de hiervoor geschetste ecologische relatie. Ook de 

I leinsbergerweg l N2931 is een barrière, terwijl de 

oprukkende bebouwing van heide plaatsen verstorend 

werkt np de verbinding Roerdal Maasterras, 

Gcomor fo log ie en b o d e m 

Hei aardoppervlak in hei studiegebied heefi onder invloed 

van water, wind en ingrepen van de mens /i|u huidige vorm 

gekregen In de loop der tijd heelt met name de Maas de 

ondergrond van midden Limburg sterk beïnvloed en 

gevormd De rivier heefi zijn loop diverse keren verlegd. 

Daarbij /i|i) in verschillende st.uii.i terr.issen ontstaan Dit 

gebeurde doord.it de rivier zich ter hoogte van hei studiege 

bied steeds dieper insneed in eerder afgezette grondlagen 

v.in zand, grind en klei. Ken van de terr.israiulen die ZO zijn 

ontstaan, loopt vanal de wijk Donderberg in Roermond 

langs Straal en Maalbroek richting Boukoul, Asenray ligt 

bovenop dil terras. Onderlangs de terrasrand volgen de 

Eppenbeek en de Maasnielderbeek een oude Maasloop, Ten 

zuiden van de/e oude Maasloop ligt bovenop hel terras een 

Sterk glooiend dekzandgebied. Dil gebied is gevormd door 

de wind. De noordrand van dit gebied, het bos de 

I uzenkamp, bestaai uil stuifduincn. De rivier de Roer 
heelt ten zuiden en westen van het dck/. indgebicd een 

dal uitgesleten in de Maasterrassen. Daarbij zijn op tal 

van plekken steilranden ontslaan. Ook kleinere waterlopen 

lubben zich in de terrassen ingesleten. De mens heelt de 

gcomorfologie in hel studiegebied vooral beïnvloed door de 
aanleg van (spoor)wegen, die hier en daar zijn ingegraven 
ol juisl op grondlichamen zijn aangelegd. 

De bodem van hel studiegebied bestaat uit verschillende 

grondsoorten. Binnen de lus van de oude Maasloop 

liggen oude kleibrikgronden (zavel;dit is een vermenging van 
/and en kien In het dekzandgebied liggen zowel modorpod 

zolgronden als vaaggronden (zand |. De gronden in hel 

Roerdal bestaan voornamelijk uit poldervaaggronden (zavel). 

Door toedoen van de mens zijn op hel terras, met name rond 

i nu \senrav, enkeerdgronden ontstaan. De bodem in de geul 

van de oude Maasloop bestaai voor een deel uit veen. 

In het gebied zijn binnen het provinciale beleid 

geen grondwaterbeschermingsgebieden, bodembeschcr 

mingsgebicden of vcrdrogingsprojcctcn aangewezen Wel is 

in het gebied, langs de Maasnielderbeek. hydrologisch 

gevoelige vegetatie gelegen In dit kwelgebied wordt 

een bijzondere vegetatie aangetroffen, die afhankelijk is 
van voldoende grondwater niet een goede kwaliteit. Uit 

beschikbare informatie kan worden afgeleid, dat binnen het 

onderzoeksgebied enkele specifieke vcrdrogingsprojcctcn 

worden uitgevoerd, liet gehele gebied rondom de 

Maasnielderbeek vertoont vcrdiogingsvcrschijnselen. In 

het kader van onlangs opgestarte herinrichtingsprojecten 

Spickerbroeklossing en Maasnielderbeek (bovenstroom 

Straat i komen vcrdrogmgsgcvocligc natuurterreinen aan 

bod. Het gaat hier onder meer om oude meanders. 

broekbosjes i hoeve Kloosterhof, 1 leisterhol en 

vochtige graslanden rond Spik 

Binnen het studiegebied vindt geen omvangrijke 

grondwaterwinning plaats I Iel studiegebied maakt dan ook 

geen deel uit \M\ een grondwaterbeschermingsgebied. 

liet grondvvaterstromingsstelsel in het studiegebied maakt 

onderdeel uil ^.\it hei svsiccin koningsbosch"". Binnen 

het studiegebied is volgens de svsieenik.ian sprake \.\n 

'aangetoonde kwel aan maaiveld' Ier plaatse \.\i) een deel 

\MI de Maasnielderbeek De gegevens uit de Bodemkaart 

\M\ Nederland bevestigen dit beeld. Ier plaatse van dit deel 

\.\n de Maasnielderbeek Stijgt de grondwaterstand enige 

keren per jaar tot aan het maaiveld. In de overige delen \.m 

het studiegebied bevindt de grondwaterstand zich dieper 

onder het maaiveld 

Het deel \.\n hel Studiegebied rondom de Maasnielderbeek 

wordt aangeduid als ecologisch milieubeschermingsgebied. 
In dit kwelgebied wordt een bijzondere vegetatie 
aangetroffen, die afhankelijk is van voldoende grondwater 
met een goede kwaliteit. 

Hel zuidelijk deel van het studiegebied wordt in de 

hydrologische svsteemk.iarl aangemerkt als 'mogelijk' 

intïltraticgcbicd 

G r o n d w a t e r en opperv lak tewater 

Geo(hydrologisch gezien maakt het studiegebied deel uil 

v.m de Roerdal slenk. De Roerdal slenk wordt begrensd 

door de l'eclrand breuken de l-eldbiss. De Roerdal slenk 

kenmerkt zich door de aanwezigheid \.\n twee ol drie 

grondwaterlagcn, die bestaan uit /.nul en grind, en door 

/eer slechl w.ueidoorlatende klei of hruinkooll.igen van 

elkaar worden gescheiden. 

Boven het eerste watervoerend pakket, bevindt zich een 

matig doorlatende deklaag van enkele meters dik, «lic 

dek/and. stuilzand. lösslccm en rivicrklci bevat 

tl) HydnlogistbtiyiUcmluurtrttt Naord .« MMm-Limh$ig. 
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Milieu 

In le id ing 

I V bestaande situatie van hei milieu word) beschreven aan 

de hand van hel aspect geluid en hei aspect lucht. Binnen 

hei studiegebied zijn er verschillende veroorzakers van 

geluid aan te wi jzen, namelijk de verschillende wegen en hel 

bestaande industrieterrein. De kwaliteit van ik- lucht wordt 

bepaald door verschillende stoffen; ingegaan wordt op fijn 

stof, SO2 en N O , 

Geluid 

De volgende wegen 111 zuidoost Roermond kennen een 

hoge geluidsbelasting als gevolg van verkeerslawaai en 

komen voor o p de II sancringslijsi van de Gemeente 

Roermond" (geluidbelasting 60 tot (>S dB(A)) : 

• Heinsbcrgerweg; 

• Keulscbaan; 

• Karcl Doormanplc in; 

• Karcl Doormanstraat; 

• Mozartstraat, 

De I leinsbergcrwcg in Melick kent een hoge geluid 

belasting als gevolg van verkeerslawaai en komi voor op 

zowel de A ,iK 11 sancringslijst van de gemeente Roerdalen 

(geluidsbelasting A lijst 65 to l 7(1 dB \ 

Naasi geluidhinder van de hoofdwegen is geluidhinder 

afkomstig van hel industrieterrein Roerstreek Noord 

I lei industrieterrein is verdeeld in /ones. I V /ones 

verschillen in vcsiigingsinogcli jkhcdcn voor bedrijven uit de 

verschillende hinderc.ilegorieen en met een verschillende 

geluidsbelasting. Op het industrieterrein zijn twee 

I2> Gemeente Roermond, IS mei /W.s' 

I.H Oranjewoud, Struttuurvisie Roermond Roerdaitn en 

BRO, Markteoneepl Bedrijvenpark Keulscbaan /.nul, IWti 

geluidhindcrl i jkc inrichtingen (art. 2.4 IVB inricht ingen) 

aanwezig. Door de aanwezigheid van de/e geluidhinderli jke 

bedrijven is het verplicht een geluidzone v.isi ie stellen voor 

hel terrein. I V geluidzone is vastgelegd in een zoncbcsluil 

d .d .2 jul i 1990 

De ui tbreiding van het industrieterrein mag geen 

ui tbreiding van de vastgelegde zonegrens to l gevolg 

hebben. Na de/e /one vaststelling zijn in hei kader van 

sanering maatregelen getroffen bij een aantal bedrijven Als 

gevolg \in de/e m.1.11 regelen is de l igging van de 

geluidcontouren van zowel 50 als SS d l t i A 1 veranderd; 

de/e contouren liggen dichterbi j hei industrieterrein. L'it 

het akoestisch onderzoek ' bli jkt dat, na verandering \.\n 

deze geluidcontouren, er geen woningen meer / i |n mei 

een geluidbelasting hoger iLxn SS dBl \ I, 

Lucht 

I V luchtkwaliteit wordt , door de hoofdwegen, voor een 

belangrijk deel bepaald door het industrieterrein I Icidc 

Roerstreek15. 

I V luchtkwaliteit wordt bepaald dooreen groot aantal 

luchtvcrontreinigendc stol len. Over de aanwezigheid 

van een aantal van de/e stoffen, waarondct C O , ozon en 

metalen, is nog weinig bekend. Hieronder wordt ingegaan 

op de componenten fijn stof, SO7 en Ni)•> 

V o o r d e component fijn stof bestaan regionaal geen 

grote verschillen in concentraties in Nederland. Er zijn 

voor l i jn stof geen wetteli jk vastgelegde nonnen; wel zijn er 

adviesgrenswaarden opgesteld. Deze adviesgrenswaarden 

worden landelijk op groie schaal overschreden; dit is ook 

in het studiegebied hei geval I V overschrijding van de 

adviesgrenswaarden binnen het studiegebied ligt echter op 

gelijke hoogte met de gemiddelde overschri jding \.\n de 

genoemde waarden binnen Nederland. 

In het algemeen zipi hoge concentraties S O i en N(>2 in 

de lucht aanwezig. De uilstoot \,\n verschillende lokale 

bronnen, met name Rockwool , is niet verwaai loosbaar. 

Deze "lokale' uitstoot komt bij de 'algemene1 aanwezigheid 

van de genoemde stoffen in de lucht Hoor beide concentra

ties bij elkaar te voegen wordt met name de 1 kInwaaide 

voor NOi overschreden. Voor dt:/t: componenten wordt, 
op basis van de nationale en internationale ontwikkel ingen, 

een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht. 

R u i m t e l i j k e o r d e n i n g 

Structuur 

I V structuur van hei plangebied wordt opgebouwd langs 

verschillende (infrastructurele) l i jnen; 

• r i jksweg".? zuid (geprojecteerd); 

• keulscbaan; 

• Heinsbcrgerweg; 

14) Oranjewoud, Akoestisch onderzoek Uitbreiding IhuU Roerstreek, 1'WO 

/5J HR<>. Markteoneepl Bedrijvenpark Keulsebaau /nul 
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• spoorli jn Roermond Mönchcngladbach; 

• Maasnielderbcck. 

Andere elementen die van belang zijn voor de structuur 

van hel studiegebied zijn de bebouwing v.m Roermond, 

ik- bebouwing \.\n Meliek en de bcdri j lsbebouwing op 

hel industrieterrein Roerstreek Noord . Tezamen met de 

wegen en de spoorlijn vormen / i j de stedelijke structuur 

He i tegenwicht voor de stedelijke structuur wordt gevormd 

door de 'groene' structuurelementen. Voor de groene 

structuur is de Melickerheide /eer belangrijk; het gebied 

vormt, mede doordal hei aansluit bij een groter bosgebied 

in Duitsland, een solide groen gebied. De Maasnielderbcck 

vormt een groen l i jnclcincnt Daarnaast liggen K n /u iden 

van de spoorlijn verspreid enkele kleine bosgebicdjes. Ook 

hel bosgebied op de hoek van de Keulsebaan en de 

Si Wirosingcl is opgenomen binnen de groene 

structuur; in dn gebied zijn tevens mogelijkheden 

voor dagrecrearje I speeltuin |. 

Puncties 

Het noordeli jk deel \AU het studiegebied ligt deels 

ingesloten lussen intr.istruetuiir; de aan te leggen A73 in 

het westen en in het /u iden de spoorl i jn, Ou noordeli jk deel 

van liet gebied heelt hoofdzakelijk een agrarische functie. In 

hel gebied staat weinig to l geen bebouwing, De bebouwing 

is geconcentreerd langs de spoorl i jn, rondom de 

I Icystertbaan, de Kloosterbaan en een deel van de 

Hcidcbaan. Het buurtschap bestaat uit een aantal kleinere 

ambachtelijke en agrarische bedrijven, Tevens liggen 

binnen dit buurtschap een grote nutsvoorzieningen een 

ijzerbewerkingsbedrijf, Ten oosten w\n het buurtschap 

liggen de uitlopers van een groot grensoverschrijdend 

bosgebied (Mcl ickerheidc/1 uzenkamp) 

Hel zuidelijk deel van het studiegebied, tussen de spoorli jn 

en de I Icinshcrgcrvvcg, bestaat in de huidige situatie 

voornamelijk uit zowel industrieterrein als agrarisch 

gebied l i e t industrieterrein l igi tussen de spoorli jn en 

de keulsebaan en is bedoeld voor niet name industriële 

bedrijven Binnen het agrarisch gebied zijn enkele agrarische 

bedrijven d.\i\ wel woningen gesitueerd. In hei Streekplan 

wordt dit deel \.\n het studiegebied bestempeld als stedelijk 

gebied 

Het agrarisch gebruik binnen hei studiegebied is divers. In 

het studiegebied zijn zowel varkens- en pluimveebedrijven 

als glastuinbouwbedrijven en champignonkwekerijen 

gesitueerd1". 

E c o n o m i e ' 

Hieronder /u i len zowel de ui tbreiding van het industrie 

terrein als de werkgelegenheid worden beschreven. Beide 

onderdelen lichten een aspect van de economische situatie 

toe. De uitbreiding heelt een ruimtel i jke invalshoek en de 

16 'h.hiiibiiUjic'bij Heidemij advies (in opdracht van Ministerie van 

Verkeeren Waterstaat), Rijksweg '3-Zuid, Prajectnata MIK. 1993. 

l'i BRO, Marktconcept Bedrijvenpark Keulsebaan /.uut. l^iti 

werkgelegenheid belicht de sociaal economische situatie 

binnen (de regio i Roermond 

Uitbreiding bedrijventerrein Heidc-Rocrstrcek 

I let industrieterrein Roerstreek Noord ligt aan de oostzijde 

van Roermond. Het industrieterrein wordt begrensd door 

de spoorl i jn, de Keulsebaan, de wijk Kitskensberg aan de 

westzijde en .\.m de oostzijde door het later ontwikkelde 

bedrijventerrein Stationsweg. I let terrein is ontwikkeld aan 

het eind van de zestiger jaren, I let totale industrieterrein 

heelt een oppervlakte van bijna 170 hectare en verdeeld ovei 

circa 70 bedrijven circa 5.500 arbeidsplaatsen, meer dan 

10% van het aantal arbeidsplaatsen in de regio Roermond. 

Het terrein vervult een functie voorde stadsregio 

Roermond" . 

Het Streekplan gaat uit van de ontwikkel ing en ui tbreiding 

van de stedelijke bedrijventerreinen binnen de gemeente 

Roermond met een oppen lakte van 80 hectare 

i Roerstrcck Zu id I. 

De vraag naar bedrijventerrein vertoont een cyclisch verloop, 

Dit heelt enerzijds te maken met de economische ontwik 

keling en anderzijds met de veranderingen in de omvang en de 

kwaliteit \.m het uitgeeibaar bedrijventerrein, Verwacht wordt 

dat er een inhaalvraag /al plaatsv inden als er nieuw regionaal 

terrein uitgegeven wordt; de afgelopen jaren was er een tekort 

.\.m bedrijventerreinen in Roermond Na de eerste uitgi l tcgoll 

/al de vraag naar kavels op het nieuwe bedrijventerrein op een 

gemiddeld lager niveau stabiliseren. 

Sociaal-eeonom ischc situatie 
Roermond heelt een belangrijke wcrkgclcgcnhcidsfunctie 

binnen de regio Roermond Ruim de licItt van de circa 

52.000 arbeidsplaatsen in de regio bevindt zich in de 

gemeente Roermond. De grootste bedrijfsclustcrs / i |n de 

industrie, de niet zakelijke diensten en horeca, Relatief sterk 

vertegenwoordigd zijn vooral ile bouw en de industriële 

bedrijfssectoren, met ui tzonder ing van de textielindustrie. 

De groei \.w\ de werkgelegenheid in de regio Roermond 

tussen l 'WII en 1995 lag in hel algemeen rond het landelijk 

gemiddelde, De groei van de werkgelegenheid in Roermond 

lag zelfs boven liet gemiddelde; de groei was mei name te 

danken aan de industriële bedrijfsclustcrs. 

Ondanks dc/c gunstige werkgelegenheidsontwikkeling 

is de werkloosheid m de regio Roermond groot. Roermond 

heeft zelfs het hoogste werkloosheidspercentage van alle 

Limburgse gemeenten; het jaargemiddelde bedroeg in 1995 

18,9%. Circa de helft \.\n alle werklozen is langer dan een 

jaar werkloos, velen van hen / i p i laaggeschoold 

1,1) Oranjewoud | m apdraebt van frorincit Limburg I, Sri uetuurrisit 

Roermond Reerialen, Defwitim versie, 1996 

IV) Onlang) u bel oppervlak bijgesteld naar 60 hectare om ruimte te bieden 

umi ecologitcht waarden. 
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Verkeer en vervoer 

Hoofdstructuur 

De hoofdstructuur voor het autoverkeer bestaat uit 

verschillende wegen: 

• de St.Wirosingel vormt de oostelijke randweg van 

Roermond; 

• de Keiilsebaan (N'570) ontsluit het industrieterrein 

Roerstreek Noord, Melick en 1 lerkenbosch en vormt, 

toeristiseh gezien, een belangrijke toegangsweg tot 

Nationaal Park de Meinweg; 

• de Hcinshcrgcrwcg (N293) vormt de verbinding 

tussen Roermond en Melick, Si. Odiliénberg, Posterholt 

en Heinsberg in Duitsland. 

In hoofdstuk twee zijn de intensiteiten van de/e hoofdwegen 

weergegeven. Momenteel zijn de I leinsbergerweg en de 

Keiilsebaan tijdens de spitsuren redelijk /waar belast. Melick 

ondervindt hinder van doorgaand verkeer van en naar het 

industrieterrein, voornamelijk via de John F. Kennedysingel. 

Ontsluiting plangebied 

I let gebied ten noorden \.\i\ de spoorlijn heeft meerdere 

onlsliiitingsmogelijkheden, maar slechts één is geschikt voor 

het vrachtverkeer \.\n de bedrijven in de buurtgemeenschap 

I [eystertbaan. Dit is de rechtstreekse ontsluiting vanaf de 

Si. VVirosingel via de Kloostcrwcg. De Tcrbaanscvvcg naar 

het noorden is afgesloten voor autoverkeer. Via de 

I leidebaan gaat een secundaire verbinding over de 

St. VVirosingel door woonwijk Donderberg. Via de 

spoorwegovergang I leysieribaan kan door de woonbuurt 

Kitskensberg de Keiilsebaan worden bereikt. 

liet gebied tussen «Ie Keiilsebaan en de 1 leinsbergerweg 

wordt doorsneden door de Oude Keiilsebaan (grotendeels 

verhard) en de Ratommerweg (deels verhard). De F.indsiraai 

verbindt de/e wegen. De I.indcrweg (noordelijke 

toegangsweg lol Melick van.il de I leinsbergerweg 1 is 

onlangs voor autoverkeer afgesloten. 

Fiets 
De hoofdstructuur voor de liets loopt parallel aan de 

lioofdwegcnstructuur via vrijliggcnde fietspaden. De 

Ratommerweg wordt gebruikt als lietsverbinding lussen 

Roermond (De Kemp) en Melick, de Oude Keiilsebaan 

als recreatieve fietsroute, De I.indcrweg is een belangrijke 

toegangsroute tot Melick. 

De Kloosierweg en de Kloosterbaan vormen onderdeel 

\.\n een lietsroute tussen het noordelijk deel van de 

St. VVirosingel en de Keiilsebaan: een kortsluitende 

verbinding tussen Roermond noord en het 

industrieterrein Roerstreek Noord. 

Openbaar Vervoer 

Van en naar Roermond rijdt buslijn 78 via de route NS70 

Keiilsebaan (industriegebied |, I lerkenbosch. Vlodrop, 

Posterholt, N293 , St. Odiliénberg, Melick, Roermond. 

Over de/elfde route rijdt in tegengestelde richting (via de 

N293 I leinsbergerweg) buslijn 79. Via de Heinsgergerweg 

rijdt buslijn 80 de route Melick, St. Odiliénberg, Montfort< 

Echt en vic.i versa. Daarnaast rijdt een lijntaxi (vraag.illianke 

lijk vervoer) tussen Hcrkenbosch en Melick. 'levens rijdt er 

een buslijn (stadsdienst lijn 16 en 17) vanuit de wijk 

Kitskenberg ( I . van Starkcnborglistraat) via de Heideb.ian 

naarde wijk Donderberg (Mo/.irtstraat). 

Rail 

Door hei studiegebied loopt de goederenspoorlijn 

Roermond Mönchcngladbach. De/e enkelbaans spoorlijn 

is momenteel niet in gebruik, maar is wel onderdeel van 

de door België gewenste U/eren Rijn verbinding van 

Antwerpen naar Duitsland. Van Nederlandse zijde wordt 

echter voorgesteld de verbinding via Venlo ie laten verlopen 

om de stad Roermond en de natuur in hel Mcinwcggcbicd 

te ontzien van geluidsoverlast en in verband niet de externe 

veiligheid in het centrum van Roermond (vervoer gevaarlijke 

stollen). 
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Bijlage 2: 

Huidige beleid 

en streefbeelden 

A l g e m e e n 

In deze bijlage wordt aandacht besteed aan de streefbeelden 

zoals deze door de verschillende overheden zijn opgesteld, 

Hierin wordt duidelijk wat de verschillende overheden voor 

ogen hebben bij de ontwikkeling van het studiegebied, 

I [ieronder worden de streefbeelden beschreven voor de 

aspecten verkeer en vervoer, ruimtelijke ordeningen natuur 

en landschap, 

V e r k e e r en vervoer 

Rijksbeleid 

In hei l«eede Structuurschema Verkeer en Vervoer zijn 

leefbaarheid en bereikbaarheid de centrale problemen die 

dienen te worden opgelost. Geleiding van de automobiliteit 

en beperking van de groei van automobiliteit worden 

genoemd om de groei van autoverkeer I met de nadelige 

gevolgen i binnen de perken te houden. De A73 is 

opgenomen ter ontlasting van bestaande verbindingen 

en om de vcrkccrsstructuiir te verbeteren 

Provinciaal beleid 

Ook bij de Provincie Limburg staan in het Provinciaal 

Mobiliteitsplan l PMP) geleiding van de mobiliteit 

en beperking van vermijdbaar (vracht 'autogebruik 

voorop Voor de 1'rovmeie staal hel realiseren van het 

regionaal verbindend wegennet centraal. O p du wegennet 

worden de hoofdverkeersstromen gebundeld zodat het 

onderliggend lokale wegennet wordt ontlast van onnodig 

verkeer Hier is vervolgens een verkeersveiliger inr icht ing 

mogelijk. 

Het regionaal verbindend wegennet voor/ iet in de 

verbinding tussen steden, verzorgingskernen, economische 

en recreatieve centra m regionaal Opzicht Wegen horend 

bij hel regionaal verbindend wegennet mogen in principe 

niet overgaan in lokale wegen omdat dit liet verbindende 

karakter aantast en voor de weggebruiker een diffuus 

verkeersbeeld oproept I let streven van de Provincie is 

20) Ministerie vim Verkeer en Wuterstm»! en Ministerie run 

Volkdiuisremug. Ruimtelijke Ordening en Milieu, Tweede 

Struetuursebemu Verkeertn Vervoer,deeld, 1990 

:i' Provincie Limburg, PmintuuUMoUliteitsmun li"o ivw. iw« 

om het regionaal verbindend wegennet zo veel 

mogeli jk sluitend te maken", 

In het PMP is de aanleg van een verbindingsweg 

(Oosttangent noord) tussen de N'570 en de A73 als 

uitvoeringsproject opgenomen ter verbetering van de 

ontslui t ing van het industrieterrein Roerstreek Noo rd , in 

het kader \.m de mitigerende maatregelen A73 Zuid. Deze 

verbinding kan tevens verkeer beperken op het onderl iggend 

wegennet in de omgeving Ook in de beleidsnota regionaal 

verbindend wegennet is de Oosttangem noord opgenomen 

in het regionaal verbindend wegennel De St Wirosingcl 

vormt hierin de (regionale i verbinding lussen de 

1 leinsbergerweg en de A73. 

In het meerjaren infrastructuur programma | M l l ' 

1999 2002 ' is de Oost tangent opgenomen in de 

vcrkcnningcntabcl "Tijdvariabele projecten' ' en als 

reserveprojeci (waarvoor nadere verkenning nodig is) in het 

Ondersteuningsprogramma Regionale Infrastructuur. De 

Oosttangent noord is opgenomen als project in de dooi 

Provinciale Staten ingestelde 'Reserve Grote Infrastructurele 

Welken - . 

CSoedertnvervocr vin 'puur 

In het PMP wordt ingc/ct op het bereiken \.m een 

wezenlijke verschuiving \.\n het venoer over de weg 

naar spoor. Voor hei industriegebied Koerstreek is geen 

concreet beleid uitgezet ter bevordering \.\n het gebruik 

van het spoor. Wel doen enkele bedrijven onderzoek naar 

reactivering '••'^ de spoorlijn Roermond Mönchcngladbach. 

Dit /al echter onvoldoende oplossing bieden voorde 

aangegeven problemen waardoor de aanleg van de 

Oosttangent nodig bli j ft. 

Lokaal beleid 

Voor de gemeente Roermond / i | i i het waarborgen \.m de 

bereikbaarheid en de leefbaarheid belangrijke speerpunten, 

De doelen, die de gemeente Roermond nastreeft, worden in 

het Verkccrsstruciuurplan ' omschreven als: 

1. het bevorderen \.\n de verkeersleelbaarheid in de 

woongebieden; 

2. het waarborgen van de interne bereikbaarheid van de 

binnenstad, de industrieterreinen Wi l lem Alc\andcr en 

Roerstreek en de bedrijventerreinen Spickcrhoven 

en Broekhin. 

Vooi de trace/m.e.r. studie / i | i i voornamelijk van belang de 

concrete ontwikkel ingen ten aanzien van de .\.u\ te leggen 

A73. De/e rijksweg wordt opgenomen in de hoofdwegen 

structuur \:\n Roermond, evenals de aansluiting van de 

Keulsebaan op de A7.v De/e aansluiting geeft invul l ing aan 

22) Provincie Limburg, Beleidsnota Regionaal Verbindend Wegennet, 

1998 

23) Provincie Limburg, 1998, 

24) Gemeente Roermond, Verieersstruetuurfun, I'>i4 
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de tweede doelstell ing, namelijk het waarborgen van de 

bereikbaarheid van het industrieterrein Roerstreek Noord . 

Voor het lielsverkeer wordt in de gewenste fietsstructuur 

een verbinding geprojecteerd langs de aan te leggen 

Oosttangent (tussen de Keulsebaan en de A 7 3 ) ; dit fietspad 

wordt aangelegd langs het hoofdwcgcnstclscl en dient vrij 

te liggen van de rijbanen. De aanleg van dit lietspad ligt in 

de lijn van liet uitgangspunt dat het fiets hasisstelsel directe 

verbindingen dient te hebben niet onder andere de 

industrie en bedrijventerreinen. 

O m sluipverkeer tussen de I leinsbergerweg en het 

industriegebied Koerstreek te voorkomen heelt de 

gemeenteraad van Roerdalen besloten ' dat er geen directe 

autoverbinding komt tussen het bedrijvenpark en de kern 

\.\n Melick. Dit houdt in dat de Sincclcnbcrgwcg ter 

hoogte van de Oude Keulsebaan (begrenzing toekomstig 

bedrijvenpark Roerstreck Zu id ) wordt afgesloten. 

Ruimtel i jke ordening 

Rijksbeleid 

I lei Rijksbeleid ten aanzien van de ruimtel i jke ordening 

slaat niet name verwoord in de Vierde Nota over de 

Ruimtelijke Ordening Ext ra" (Vinex). In de/e Vinex wordt 

onder andere aandacht besteed aan milieu en ecologie en 

aan de veranderingen in het buitengebied. Di t resulteert in 

vier koersen voor het landelijk gebied. 

I lei studiegebied valt binnen de 'blauwe koers'. De 

blauwe koers houdt in dal gestreeld wordt naar integratie 

\.m verschillende functies. Het gaat hier zowel om 

ruimteli jke functies als economische functies. 

Provinciaal beleid 

I let provinciaal beleid staat verwoord in het Streekplan 

Noord en Midden L i m b u r g " . In de provinciale ruimtel i jke 

hoofdstructuur behoort het deel van het studiegebied ten 

noorden van de spoorlijn tol de landschappelijk agrarische 

structuur en hei zuidelijk deel \\x\\ studiegebied tot de 

stedelijke structuur. 

De Mclickcrhcidc (ten noorden de spoorl i jn) heeft binnen 

de landschappelijk agrarische structuur de functie van 

'natuurgebied en mult i functioneel bos'. 

Ten /u iden v.m de spoorli jn valt het gebied binnen de 

stedelijke structuur. De gronden lussen de spoorli jn en de 

Keulsebaan zijn in hei Streekplan opgenomen als 'bestaand 

bedrijventerrein'. De gronden tussen de Keulsebaan en de 

25) Gemeenteraad Roerdalen, 18 april 1996, bij vaststelling Structuurvisie 

Roermond-Roerdalen. 

26) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, I 'ierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra, IW.1. 

27) Provincie lAmbiirtt, Streekplan Noord en Midden-Ltmburit, 

Algehele herziening, 1994, 

I leinsbergerweg maken eicel uit van het 'overig stedelijk 

gebied' ; binnen dit gebied ligt zowel een aanduiding voor 

een toekomstige woningbouwlocat ie |lussen Melick en 

Roermond) als voor een toekomstig bedrijventerrein 

(zuideli jk van de Keulsebaan). 

Di t toekomstig bedrijventerrein wordt nader omschreven 

als een ui tbreiding van het bestaande industrieterrein 

Roerstreek Noord voor met name grootschalige, industriële 

e n / o f distributieve bedri jvigheid, 'lussen de woninglocatie 

en het bedrijventerrein dient een 'groene' ontwikkel ing lot 

Stand te worden gebracht als butler en ter compensatie van 

natuur en landschap. 

Sociaal-ccoiiom isch beleid 

Het sociaal economisch beleid \.m de provincie L imburg 

is gericht op vernieuwing \,\n de economische Structuur 

in Midden L imburg , met als doel het creëren van de 

werkgelegenheid voor met name laagopgeleiden in 

Midden- L imburg . 

Binnen de gemeente Roermond bestaat een tekort aan 

uitgeefbaar bedrijventerrein. O m de functie op het gebied 

van (boven(regionale werkgelegenheid te kunnen vervullen 

is een gebied ten zuiden van de Keulsebaan aangewezen o m 

te voorzien in de behoefte aan bedrijventerreinen. 

Voor de onts lu i t ing van het industrieterrein is de aanleg \.\n 

de Oosttangenl noord van groot belang, zoals verwoord in 

het Streekplan Noord en Midden Limburg-'": " D o o r de 

functie van het bedrijventerrein Heide Roerstreck (inclusief 

ui tbreiding) is het voor de beslaande en nog te vestigen 

bedrijven van levensbelang dat er een goede en directe 

aansluiting op het (inter)nationale wegennet tot stand 

wordt gebracht." 

Milieubeleid 

In het provinciaal Milieubeleidsplan " zijn beleids

doelstellingen op lange termijn beschreven, waarbij een 

duurzame omwikke l ing als uitgangspunt diende. Deze 

doelstellingen worden onderverdeeld in drie typen 

gebieden, namelijk het landelijk gebied, het stedelijk 

gebied en het industrieel gebied. 

Volgens het Streekplan behoort het noordeli jk deel 

\.\\\ het studiegebied (ten noorden v.\n de spoorli jn 

Roermond Möncliengladbach ) tot het landelijk gebied. 

Binnen dit landelijk gebied wordt gestreefd naar een 

zodanige afstemming tussen de functies landbouw, recreatie 

natuur- , landschaps en waterbeheer, zowel ruimtel i jk als 

functioneel, dat een goede ontwikkel ing van de genoemde 

functies mogeli jk is zonder dat dit ten koste gaat van de 

mil ieukwaliteit. In het gebied ten zuiden \.\i\ de spoorli jn 

dienen de functies wonen, werken, verkeer en industrie en 

de daarmee gepaard gaande milieu en veiligheidsrisico's 

op elkaar afgestemd te worden. Hierbi j speelt ook het 

duurzaamheidshcginscl een ro l . 

28) Provincie Limburg, Streekplan Noord- en Midden-Limburg, 

Algehele herziening, 1994. 

29) Provincie Limburg, Milieubeleidsplan 1995-1998, 1995. 
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l okaa l beleid 

In de Structuurvisic Roermond Roerdalen is de samenhang 

nissen de beoogde ontwikkel ingen integraal uitgewerkt: 

500 woningen ten noorden van Melick, NO hectare 

bedrijventerrein ten / inden van de Kculsebaan en 

daartussen een bosontwikkel ing. Tevens is aangegeven dat 

de Kculsebaan direci word i aangesloten op de A73. l i e t 

tracé van de nieuwe aansluiting ligt zo ver mogeli jk 

verwijderd \.m de uit loper van het bosgebied Luzenkamp. 

I evens wordt een nieuwe ontsluit ingsweg voorgesteld 

tussen de I Icinsbcrgcrweg en de Kculsebaan, Ma de 

wegenstructuur van liet nieuwe bedrijvenpark en aansluitend 

op de Energieweg. De aanleg van de/e weg komt ten goede 

aan de verkeersafwikkeling in zowel Melick als in liet 

zuid oosten van Roermond. 

Hij liet Gewesi Muiden I in iburg, de Kamer van 

Koophandel en de gemeenten in de regio Roermond vormt 

het scheppen \.\i\ arbeidsplaatsen voor laag opgeleiden een 

belangrijk speerpunt van beleid. Centraal in l u i sociaal 

economisch beleid sia.it het aanbieden van voldoende en op 

de markt toegesneden i boven ncgionalc bedrijventerreinen 

en het stimuleren en aantrekken van perspectiefvolle 

bedri jv igheid, waaronder mil ieubedri jvigheid, 

N a t u u r en landschap 

Europees be le id 

I lei Meinweggebied is als Speciale Beschermingszone .\.tn 

gegeven in hei kader van de VogerichÜijn, IX' Vogelr icht l i jn 

stelt zich onder andere lo l doel de bescherming en het 

behoud van leefgebieden voor de in liet wi ld levende vogels 

Deze aanwijzing heelt tot gevolg dat. / o bli jkt uit jurispru

dentie, plannen ol projecten met negatieve effecten op het 

gebied onder strigente voorwaarden mogen worden uitgc-

Vocrd; ' om dwingende redenen \-m groot openbaar belang. 

met inbegrip van redenen van sociale en economische aard'. 

Daarnaast is het Meinweggebied door Nederland, onder 

voorbehoud, voor gedragen als gebied van ( onii iHin.uit. i ir 

belang in het kader van de Habitat-r icht l i jn. I V Habitat 

richtlijn ( 9 2 / 4 3 / E E G ) heelt onder meer tot doel het 

behoud en bescherming van alle bedreigde habitatg en 

plant en diersoorten binnen de Europese Gemeenschap en 

om te komen tot een samenhangend ecologisi li netwerk 

'Natura 2000 ' , Projecten en plannen in vastgestelde gebie 

Ai-i\ kunnen alleen doorgang vinden indien wordt Voldaan 

aan onderstaande vereisten 

1 Kr dient een passende beoordeling plaats te vinden 

niet belrekking tot het in hel geding zijnde gebied 

(het Tracé M E R VOorziei hierin); 

2 Kr dienen inspraakmogelijkheden geboden ie 

(het Tracé M E R voor/ iet hierin); 

IlI I >i*:.imv " II" opprnlni UjftSteU rol 01)haI.III tm min immtt tr 

bitétn iitin etölafisthe wMtrdtn 

,s Als de passende beoordel ing tot negatieve 

conclusiekomi voor het gebied: 

a I lel ontbreken \.\n alternatieve oplossing; 

b. Hei voorhanden / i |n van dwingende redenen van 

groot openbaar belang, met inbegrip van economische 

ol sociale aard, waarbi j , als het gaat omeen gebied 

met een prioritair tvpe natuurl i jk habitat o f soort, 

voorafgaand een advies van de Europese Commissie 

vereist is; 

e. 1 let nemen \.\n alle compenserende maatregelen om te 

waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard blijf! 

He alternatieven B I en t I liggen waarschijnlijk vooreen 

deel in het Habitat gebied. I V exacte begrenzing \-\n het 

gebied in het kader \.\\\ de I l . ibitatriehtl i jn zal in relatie 

tot de tracering \.<n deze alternatieven in de t racé/ 

in.e.r. studie nader worden onderzocht, 

Rijksbeleid 

In het Natuurbeleidsplan l l W O i van het ministerie 

van I andbouw, Natuurbeheer en visserij is de ecologisi he 

hoofdstructuur van Nederland opgenomen. Hit netwerk 

van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

ecologische verbindingen lussen die gebieden is bedoeld om 

een samenhangend netwerk van gebieden met natuurwaai 

den te creëren, dat leefruimte bie.lt .i.rn in het wild levende 

planten en dieren. I V nationale ecologische hoofdstructuur 

dient nader uitgewerkt te Worden door de provincies. 

Gemeenten, waterschappen, natuurterreinbeheerders en 

de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van I.NY 

spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van 

de ecologische hoofdstructuui 

P rov inc iaa l be le id 

De provincie L imburg heelt in het Beleidsplan Natuur 

en I andschap 11995) de KI IS verfi jnd tot de l'l-.S, de 

provinciale ecologische hoofdstructuur. Deze is door de 

Provinciale Commissie Helieer Landbouwgronden begrensd 

op perceelsniveau, l o t de begrensde gebieden in hel 

studiegebied horen de graslanden langs de Maasnielderbeek. 

alle hosgebicden, de heideterreinen van de Luzenkamp 

en de gronden langs de Koer O p een gebiedje n.\. de 

graslanden langs de Maasnielderbeek direct ten OOSten 

van de hoeve kloosterhof, dat in agrarisch beheer kan bli jven, 

ligt hel in de bedoeling al de/e gronden uiteindeli jk een 

natuurfunctie te geven. Wal betreft landschap is het beleid 

vooral gericht op het behouden van de bestaande 

gcomorlologischc en cultuurhistorische patronen. 

Watcrschapsbelcid 

Hel waterschap Roeren Overmaas en het Zuiveringschap 

L imburg streven naar ecologisch herstel \.m de 

Maasnielderbeek. Hel gedeelte tussen de hoeve kloosterhol 

en de Si Wirosingel heelt door natuurtcchnischc werk 

zaamheden zijn natuurli jke loop al teruggekregen; het 
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waterschap werkt .un inrichtingsplannen voor de boven 

loop. Daarnaast moet de waterkwaliteit zodanig verbeteren, 

dat de natuurlijke vegetatie en fauna terug kan keren. 

Gemeentel i jk beleid 

De gemeente Roermond heeft een ecologische 

structuurvisie opgesteld. 'Natuur binnen handbereik' 

(1997). In dit document worden de lijnen tiitge/et voor het 

gemeentelijk natuurbeleid. In de structuurvisie wordt een 

ecologische verbinding voorgesteld tussen het westelijke 

bosgebied van de Melickerheide en de graslanden langs 

de Roer, die een natuurfunctie krijgen. He/e zone wordt 

specifiek gericht op zoogdieren, amlibieén, insecten en 

vogels die leven in bos en struweel. 

Ook de gronden langs de noordoever van de 

Maasnielderbeek krijgen een natuurfunctie. De bestaande 

hosgebicden blijven als zodanig behouden. Rond het 

bestaande bedrijventerrein Heide Roerstreek is een 

stedelijke groenstrook voorzien die ecologische waaide 

kan hebben. 

In westelijke richting wordt een verbinding gelegd met 

de Clioengoidel, die als voortzetting van het beekdal van 

de Maasnielderbeek door de stad slingert in noordelijke 

richting. Zowel het dal \.\n de Maasnielderbeek als de 

groenstrook rond het bedrijventerrein sluiten ,\MI op ik/i: 

Groengordel. Deze verbindingszone kan dienen voor 

kleine zoogdieren, amlibieén, vogels en insecten. 

De meeste van deze voorstellen hebben indirect een 

verdichting van het landschap tot gevolg. 

De gemeente Roerdalen streelt naarde ontwikkeling 

van een in het landschap passend beplantingspatroon en 

naar behoud, verbetering en ontwikkeling van kleine 

landschapselementen. Het landschapsbeleidsplan van 

de gemeente dient daarbij als leidraad. Hierin worden 

voorstellen gedaan voor het behouden en versterken van 

de kleinschaligheid \.\n het gebied; verdichting van het 

landschap is indirect een gevolg \.m deze voorstellen. 
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Bijlage 3: 

Procedureschema 

Tracé mil ieu-effectrapportage 

Termi jnen IN/BG Anderen 

Startnotitie 

4 \v ir 

9 w — 

Bekendmaking 

[nspraak 
Advisering 

Ach ics 

richdijncn Cmer 

I 3 « _ Richtlijnen 

(+max. 8 w) 

4 w 

Sw 

Opstellen 

Tracé MKR 

Bekendmaking 
Tracé MKR 

Inspraak/ 
Ail\ isering 

Toetsingsadvies 
('nier 

Provinciaal Tracébesluit 

Termi jnen IN/BG 

4 w 

Tracé 
uitwerking 

( )psicllcn 

ontwerpbesluit 

Bekendmaldng 
ontwerpbeshni 

Anderen 

Inspraak 
advisering Sc 

Advies PCO 

Vaststelling 

besluit 

Evaluatie 
Milieugevolgen 
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Bijlage 4: 

Woordenlijst 

abiotisch 

alternatief 

amlihiccn 

archeologie 

bevoegd gezag 

biotisch 

b iotoop 

(lommissie voor de tn.c.r, 

compenserende maatregel 

cultuurhistorie 

ecologie 

Ecologische Hoofdstructuur 

1 lis 

behorend tol de niet-levende 
natuur (vergelijk: biotisch); 

mogelijke oplossing: meestal 

een samenhangend pakket 

\.u\ maatregelen; 

koudbloedige, gewervelde 

dieren die zowel op het land 

als in het water leven (kikkers, 

padden, salamanders); 

kennis en studie \.m de culturele 

overblijfselen uit oude tijden; 

een o f meer overheidsinstanties 

die bevoegd zijn om over de 

activiteit van de initiatiefnemer 

het besluit te nemen waarvoor 

het milieu effectrapport wordt 

opgesteld: in du geval 

Gedeputeerde Staten van de 
provincie L imburg , bureau 

Mil ieubeleid, 

tot de levende natuur 

behorend (planten, dieren); 

het gebied dat een bepaalde 

levensgemeenschap inneemt; 

( ommissic voor de Mi l ieu 

effectrapportage: een landelijke 

commissie van onafhankelijke 

milieudeskundigen uit diverse 

disciplines. Deze commissie 

geelt advies ovei de richtl i jnen 

aan het bevoegd gezag en 

toetst het Tracé M E R op 

juistheid en vol ledigheid; 

maatregel om de nadelige 

invloeden \.>n de voorgenomen 

activiteit (op een andere plaats) 

ie compenseren; 

wetenschap du- zich bezig 

houdt met het ontslaan van het 

cultuurlandschap en met de 

overblijfselen afkomstig v.m 

vroeger menselijk grondgebruik; 

tak van wetenschap die zich 

bezig houdl met eigenschap 

pen en relaties lussen levende 

systemen (planten, vlieren, 
levensgemeenschappen, e.d. i 

en hun omgeving; 

netwerk \.m kerngebieden, 

natuurontwikkelingsgebieden 

en verbindingszoncs waar 

binnen flora en fauna zich 

kunnen handhaven en 

fauna 
tlora 

gcohvdrologisch 

geologie 

geomorfölogie 

grondwater 
beschermingsgebied 

hydrologie 

infrastructuur 

init iatiefnemer 

kwel 

landschap 

Meest Mil ieuvriendeli jk 

Alternatief ( M M A ) 

ui lbreiden. D i l netwerk kri jgt 

pi lonten in hel natuur en 

landschapsbclcid van de 
. ivei heul. 

dierenwereld; 

plantenwereld; 
het grondwater betreffend; 

wetenschap die liet ontstaan en 

de samenstelling en structuur 

\\\n de aardkorst bestudeert; 

wetenschap die zich 

bezighoudt met de 

ontstaanswijze, vorm en 

opbouw van het landoppervlak; 

gebied bestaande uit 

60 dagenzonc, waterwingebied 
en grondwaterbeschermings 
zone (en eventueel boringsvrijc 

zone |; 

wetenschap die zich bezig 

houdt met het voorkomen, 

gedrag en fysische en 

chemische eigenschappen van 
hel water op de aarde; 

systeem van voorzieningen en 

verbindingen als autowegen, 

spoorwegen, vaarwegen, 

hoogspanningsleidingcn, 
waterleidingen, e d . 

een natuurli jk dan wel 

privaat o f publiekrechteli jk 

rechtspersoon (particulier, 

bedrijf, instell ing ol overhetds 

orgaan l die een bepaalde-

activiteit wi l (doen) 

ondernemen en daarover een 

besluit vraagt: in dit geval 

afdeling Mobi l i tei t van de 

Cicdeputeerde Staten van de 

provincie L imburg ; 

het .\.m de oppervlakte komen 

\.\n grondwater; 

een complex van relatiestelsels, 

tezamen een herkenbaar deel 

aardoppervlak vormend, dat 

gemaakt is en in si.nul 

gehouden wordt door de 

wederzijdse beïnvloeding en 

onderlinge samenhang van 
levende en niet levende natuur 

alsmede de wisselwerking met 

de mens; 

alternatief opgesteld met hei 

doel zo min mogelijk schade aan 
het milieu toe te brengen, dan 

wel zo veel mogelijk verbetering 

te realiseren ( uitgaande van de 

probleemstelling); 
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M l K 

m.c.r.i -procedure) 

milieu 

mitigerende maatregel 

multifunctioneel hos 

morfologie 

natuurgebied 

nul alternaticl 

reptielen 

startnotitie 

steilrand 

studiegebied 

miheu-effcctrapport: rapport 

waarin de belangrijkste 

milieugevolgen van een 

voorgenomen activiteit en 

reële alternatieven in hun 

onderlinge samenhang op een 

systematische en /.o objectief 

mogelijke wijze worden 

beschreven; 

procedure die bestaat uit het 

maken, beoordelen en 

gebruiken \m een M E R en 

achteraf hel evalueren van de 

werkelijke effecten op liet 

milieu bij ui tvoering van de 

mede op basis van dat M E R 

genomen besluit; 

het geheel van en de relaties 

tussen water, bodem, lucht, 

mensen, planten, dieren en 

goederen (volgens de Wet 

Algemene bepalingen 

milieuhygiëne I; 

maatregel om de nadelige 

gevolgen \Mt de voorgenomen 

activiteit voor hel milieu te 

voorkomen ol te beperken; 

bos dat naasi houtproduct ie 

andere functies (recreatie, 

natuur) krijgt toebedeeld; 

leer en beschrijving van de 

vormen van de 

aardoppervlakte; 

een gebied met duideli jke 

natuur en landschapswaarden 

die in hun planologische 

functie-aanduiding (mede) tol 

u i t ing komen, 

alternatieI waarbij niets op o l 

.\.u\ de bestaande infrastructuur 

wordt gedaan. Di t alternatief 

dient als referentiekader voor 

de effectbcschrijvingen; 

op het land levende, koudbloe

dige gewervelde vlieren (slangen, 

hagedissen i; 

een notit ie waarin het wat ' , 

'waar', "waarom" en 'hoe' van 

de plannen is beschreven, 

vormt de formele start van de 

m.e.r.-procedure; 
een sterk hellend element in 

het landschap; 

het gebied waarbinnen ellecten 

te verwachten zi jn bij aanleg 

van een \.m de alternatieven 

De omvang van dit gebied kan 

verschillen per aspect; 

terrassen 

tracé 

Tracé M I K 

t racé /m e r pn icedure 

t racé /m e r studie 

vegetatie 

versnippering 

w aardering 

(vegetatie en launai 

wettelijke adviseurs 

hoger gelegen grondlagen; 

aanduiding van het verloop van 

een aan te leggen weg; 

Tracénota Mi l ieu -effectrapport 

rapport waarin alternatieve 

oplossingen worden bc 

schreven en de belangrijkste 

mil ieugevolgen en ellecten op 

verkeer en vervoer en eco 

nomie \,\i\ de verschillende 

oplossingen geïnventariseerd, 

tevens beslu i tvorming: 

document ten behoeve van de 

traccv.isi stell ing. 

besluitvormingsprocedure voor 

wegenprojecten. De m.e.r.-

procedure is hierin 

opgenomen, 

studie waarin \.m alternatieve 

oplossingen de milieu effecten 

en andere ellecten als verkeer 

en vervoer en economie 

worden onderzocht. Du wordt 

uitgevoerd als onderdeel van 

de tracé/m.e.r.-procedure; 

de ruimteli jke verschijnings

vorm van planten in samen 

hang met de plaatsen waar / i j 

groeien en in de rangschikking 

die zij in zichzelf hebben 

aangenomen; 

proces waarbij eerder aaneen 

gesloten gebieden worden 

verkleind en de onderl inge 

afstand lussen de/e gebieden 

wordt vergroot (bi jvoorbeeld 

als gevolg v.\n de aanleg \.\n 

nieuwe infrastructuur); 

inschatting van de waarde van 

een soort, gebaseerd op 

zeldzaamheid, plaatsing op de 

rode li|si ili]st van in Nederland 

verdwenen o f bedreigde 

planten en diersoorten) en de 

betekenis van hel gebied per 

soort; 

de regionale inspecteur s.\n de 

Volksgezondheid en Mi l ieu 

hygiëne van het ministerie van 

VRO.M, de regionale directeur 

I.andbouw. Natuur en 

Openluchtrecreatie van het 

ministerie van Landbouw, 

Natuur en Visserij en de 

adviseurs in het kader van het 

besluit waarvoor het milieu 

effectrapport wordt gemaakt. 
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