
 
 
 
 
 
Aan het College van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Leudal 
 
 
 
Leudal, 12 mei 2015  
 
 
Geacht College, 
 
De fractie Samen Verder vraagt graag uw aandacht voor onderstaande punten en de daaraan te 
verbinden vervolgstap(pen): 
 
1. In een artikel verleden week vermeldde dagblad de Limburger dat het nieuwe plan voor het 
wegdeel van de N280 in en nabij Weert sterk afwijkt van eerdere ontwerpen. Zo zou uit 
kostenoverwegingen de N280 in Weert aanzienlijk minder breed worden door wijzigingen in de 
uitvoering van de middenberm en het laten vervallen van parallelwegen.  
 
2. Deze voorgenomen kwalitatieve inperking van de planuitvoering vanwege kostenbesparing bij het 
tracé in en nabij Weert roept bij onze fractie vragen op. Immers, de Provincie heeft in onze gemeente 
Leudal, wegvak Baexem, een voorlopige voorkeursvariant aangewezen (3C) die vele miljoenen euro’s 
duurder is dan de door de gemeenten Leudal en Maasgouw gewenste variant 5

e
. Daarbij verschenen 

ná het uitspreken van de provinciale voorkeur forse wijzigingen op de tekentafel. De gedachte dringt 
zich trouwens op of en zo ja in hoeverre wijzigingen in de planuitvoering achteraf, de primaire 
uitkomsten van de varianten in de eerste Milieu Effect Reportage beïnvloeden c.q. ondergraven.  
 
3. We weten voorts dat de Provincie zelf inmiddels aanzienlijk aangescherpte veiligheidseisen 
aanhoudt voor N-wegen door het criterium ‘maximaal duurzaam veilig’ als richtlijn te gaan hanteren. 
Dit naar aanleiding van verontrustende rapporten die over veiligheid van wegen in Limburg zijn 
gepubliceerd.  
 
4. Het laat zich aanzien dat de Provincie, als het zo uitkomt, de eigen richtlijn ‘maximaal duurzaam 
veilig’ op een aantal onderdelen van de N280-as Weert-A2-Roermond flexibel interpreteert en naar 
beneden bijstelt. 
 
5. Er bestaat een zekere discrepantie hoe de Provincie zich op afzonderlijke tracégedeeltes opstelt 
ten aanzien van het fenomeen ‘natuurbehoud’. In Weert worden 400 monumentale bomen geofferd 
waar behoud hiervan mogelijk is mits parallelwegen worden gerealiseerd; in Baexem wordt voor –
onder de streep geringe natuurwinst- een vele miljoenen euro’s duurdere 3c variant gekozen, 
bovendien onveiliger, slechtere doorstroming voor transitieverkeer, niet toekomstbestendig, en meer 
belastend voor de inwoners van het dorp. 
 
Let wel: de fractie Samen Verder is stellig van mening dat een snelle en optimaal veilige 
wegverbinding op de as Weert–A2-Roermond van bijzonder belang is voor een gezonde verdere 



economische ontplooiing van de Midden-Limburgse regio en een adequate afwikkeling van 
transitieverkeer. 
 
Gezien bovenaangehaalde overwegingen roept onze fractie het College derhalve op te initiëren dat de 
gemeenten Weert, Maasgouw, Leudal en Roermond concreet en op zeer korte termijn samen in 
gesprek gaan. Doel van dit gesprek is een krachtenbundeling richting Provincie van de grond te 
krijgen die voldoet aan de volgende criteria: 
 

 Het gehele N280 tracé voldoet aan het predicaat ‘maximaal duurzaam veilig’. 

 Snelle doorstroming over het gehele traject is gewaarborgd opdat de regio en het transitieverkeer 
ook in economische zin optimaal profijt zal hebben van de te verrichten infrastructurele 
investeringen. 

 De door Provinciale Staten uitgesproken wens tot mogelijke opwaardering naar een 4-baans weg 
zal in de toekomst realiseerbaar zijn zonder flessenhalzen of overige vertragende factoren.   

 
Vanzelfsprekend is de insteek van onze fractie gericht op de instandhouding van een ‘level playing 
field’ met de Provincie. Wij dringen er bij het College op aan om samen met collega-gemeentes 
richting Provincie vanuit dit uitgangspunt constructief te blijven communiceren met de provinciale 
gesprekspartners. Wij zijn van mening dat ten principale heroverweging van keuzes slechts op deze 
wijze bij de Provincie bespreekbaar kunnen worden. 
 
 
 
 
Namens de fractie Samen Verder, 
Hen Sleven, fractievoorzitter (h.sleven@leudal.nl) 
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