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Persbericht MER Buitenring Parkstad Limburg 
 
Voor onmiddellijke publicatie 
 
 

MER voldoende? Voor tracékeuze: ja, voor de-
tailplan: nog niet 

Het MER Buitenring bevat samen met aanvullende informatie voldoende milieu-
informatie om een tracé te kiezen. Over de precieze uitvoering ontbreekt nog 
belangrijke informatie, vooral over de effecten op natuurgebieden. Dit schrijft de 
Commissie voor de m.e.r. in haar advies dat zij op 11 november 2008 uitbracht 
aan  Provinciale Staten van Limburg.   
 
Het MER beschrijft de milieugevolgen van de aan te leggen Buitenring Parkstad Lim-
burg (BPL). In het MER zijn de gevolgen van verschillende routes (tracéalternatieven) 
naast elkaar gezet. Op basis van het MER heeft de provincie een voorkeurstracé be-
paald. Hoe de Buitenring er precies gaat uitzien wordt vastgelegd in een gedetailleerd 
inpassingsplan.   
 
In het MER ontbrak aanvankelijk informatie over de geluidsbelasting, de gevolgen op 
natuurgebieden en informatie over cultuurhistorische waarden. Uit de aanvullende 
informatie blijkt dat de effecten op een aantal tracédelen negatiever uitvallen dan in 
het MER beschreven was. Echter de verschillen van de totaaltracés ten opzichte van 
elkaar blijven hetzelfde. Een keuze voor een tracé is dus nu mogelijk. 
 
Voor een besluit over het inpassingsplan ontbreekt nog de volgende informatie: 
• de onderbouwing van het project gegeven de bevolkingsafname en de mate waar-

in de Buitenring voldoet aan de doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en 
groene omgeving; 

• de gevolgen voor natuurgebieden, zoals de Brunssummerheide, waar alle tracéal-
ternatieven op dezelfde manier doorheen lopen; 

• de manier waarop aantasting van natuur gecompenseerd wordt.  
 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie.  
(www.commissiemer.nl).  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de perscoördinator,  
• Veronica ten Holder, (030) 234 76 27 of mobiel: 06 - 22198830 
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