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ONDERWERP 
 

Instemmen met de zienswijze met betrekking tot de verkenning van de verkeersproblematiek 
aangaande de N280 tussen Weert en Roermond (07 05 085). 
 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
 
In opdracht van de provincie Limburg is samen met de betrokken gemeenten een 
verkenning uitgevoerd naar de toekomstige functionaliteit van de provinciale weg tussen 
Weert en Roermond. Aanleiding voor deze studie is de huidige en de te verwachten 
verkeersafwikkelingproblematiek op de N280 Weert – Roermond. Naast de 
verkeersafwikkeling zijn de verkeersveiligheid en de leefbaarheid belangrijke 
aandachtspunten binnen het onderzoek voor zover deze in verband staan met de N280. 
Deze verkenning is als bijlage 1 op de gebruikelijke wijze voor u ter inzage gelegd. 
 
De studie toont aan dat de provinciale weg in de komende jaren op onderdelen 
ontoereikend zal zijn. De N280 wordt als oost-westverbinding geconfronteerd met hogere 
verkeersintensiteiten. Uit de diverse onderzochte scenario’s kunnen de volgende 
conclusies worden getrokken voor het grondgebied van de gemeente Weert: 
• De N280 (Roermondseweg) in Weert (binnen de bebouwde kom) loopt vol tot de 

maximale capaciteit. Meer concreet worden er capaciteitsproblemen voorzien bij de 
aansluiting van de N280 op de Ringbaan Oost; de rotonde Middelstestraat en de 
spoorwegovergang; 

• Op de N280 tussen Weert en de A2 (buiten de bebouwde kom) treden geen 
capaciteitsproblemen op; 

• Op de N280 tussen Weert en de A2 (buiten de bebouwde kom) komen knelpunten voor 
op het gebied van de verkeersveiligheid. Meer concreet betreft dit 
verkeersveiligheidsproblemen als gevolg van landbouwverkeer en de kruisingen met 
Ittervoorterweg en Molenbrugweg. 

 
De studie gaat niet expliciet in op de knelpunten van de N280 ter hoogte van de 
Trumpertweg. In de zienswijze van de gemeente Weert zal de problematiek van deze 
aansluiting en in het bijzonder de risico´s van kop-staart aanrijdingen bij afslaand 
verkeer, worden meegenomen. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 

In het traject van de vaststelling van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP) is 
door de provincie geconstateerd dat het opwaarderen van de N280 een evenwichtige 
oplossing biedt. Voor het grondgebied van Weert is deze opwaardering voorzien in de 
vorm van: 
 



 

• Verbeteren verkeersveiligheid (door aanleg van rotondes en parallelwegen) op de 
bestaande N280 tussen Weert en de A2; 

• Het verlenen van medewerking aan het verleggen van de N280 in Weert indien dit door 
Weert wordt gewenst. 

 
De voorlopige grove financiële indicatie voor het opwaarderen van de totale N280 is circa. 
€ 104 miljoen. Voor wat betreft het Weerter grondgebied betreft dit een bedrag van circa 
€ 17 miljoen. Na de standpuntbepaling door de betrokken gemeenten wordt een 
referentieontwerp opgesteld met bijbehorende kostenraming. De provincie Limburg wil de 
nadere uitwerking en onderbouwing alleen dan oppakken als de regio aangeeft de aanpak 
van de N280 inhoudelijk procedureel en financieel te willen ondersteunen.  
Het gemeentebestuur van Weert (zie bijlage 2) heeft op 26 maart 2007 aan Gedeputeerde 
Staten van Limburg kenbaar gemaakt de aanname van de provincie op het gebied van 
kostentoerekening, zoals aangegeven in het verzoek tot het kenbaar maken van 
zienswijzen, niet te delen. 
 
Aan de gemeente Weert wordt de zienswijze gevraagd over de toekomstige functionaliteit 
van de N280 (bijlage 3). Het verzoek van de provincie voor het uitbrengen van zienswijze 
treft u aan als bijlage 2 van dit raadsvoorstel. Met de provincie is overeengekomen deze 
zienswijze niet voor of op 31 maart 2007 maar per eind mei 2007 aan de provincie 
Limburg kenbaar te maken. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
De N280 wordt in de studie ter hoogte van Weert opgeknipt in 4 secties (van west naar 
oost): 
 
1. Ringbaan-Oost – Begijnenpeelweg; 
2. Begijnenpeelweg – Ittervoorterweg; 
3. Ittervoorterweg – Molenbrugweg; 
4. Molenbrugweg – Aansluiting A2. 
 
Voor de secties 1 en 2 is de overweging relevant of het huidige tracé van de N280 wel een 
duurzame oplossing kan bieden voor de toekomstige capaciteitsbehoefte, respectievelijk 
de gewenste bereikbaarheid van Weert via de N280. De ruimtelijke (on)mogelijkheden 
spelen hierbij een belangrijke rol. Om deze reden is een meer toekomstgerichte 
gemeentelijke afweging in een ruimer kader dan het bestaande tracé aan de orde.  
Er zijn, in overleg met belanghebbenden, vier oplossingsvarianten in beeld gekomen om 
de gewenste verbinding tussen de Ittervoorterweg en de Ringbaan Oost te beschouwen.  
 
Voor de secties 3 en 4 is de overweging relevant of de kwaliteit van de voorgestelde 
oplossingsrichting uit de studie de gewenste verkeersveiligheid met zich mee brengt.  
Op dit onderdeel is de vraagstelling van de provincie Limburg eenvoudiger van aard. 
 
TRACÉGEDEELTE TUSSEN DE RINGBAAN OOST EN ITTERVOORTERWEG 
Op basis van berekeningsresultaten maakt de studie duidelijk dat de kruising  
N280 – Ringbaan-Oost in 2020 in de spitsen volbelast en geregeld overbelast zal raken. 
De gelijkvloerse spoorwegovergang vormt een probleem door het toenemen van het 
aantal treinbewegingen. De leefbaarheid zal verslechteren (overschrijding grenswaarde 
geluid en luchtkwaliteit) en de capaciteit van enkelstrooks rotondes op de N280 is in 2020 
onvoldoende. De studie geeft aan dat het reconstrueren van de huidige N280 tussen de 
Ringbaan Oost en de Ittervoorterweg de knelpunten met betrekking tot doorstroming niet 
of slechts ten delen kan oplossen. Een structurele oplossing vergt een ruimer 
uitgangskader. 
 
Bovenstaande notie heeft er toe geleid dat door de gemeente Weert een 4 tracévarianten 
nader zijn onderzocht. Het betreft hier de volgende varianten: 
 
 



 

Variant 1 Noordtracé, N280 via de Trumpertweg naar de Graafschap Hornelaan ter 
hoogte van de AWZI. 

Variant 2 Roermondseweg, reconstructie van de N280 van Ittervoorterweg tot en met 
de aansluiting Ringbaan Oost waarbij de knelpunten worden gereduceerd. 

Variant 3 Moesdijk, de N280 verleggen naar het bestaande industrieterrein ter 
plaatse van de Moesdijk. 

Variant 4 Zuidtracé, aansluiting ten zuiden van de spoorwegovergang richting 
Breijbaan, Gebleektesteeg, Tinnegietersweg en aansluitend op de Ringbaan 
Oost 

 
 
Om te kunnen komen tot een eerste verkennende afweging zijn de opgesomde varianten 
met elkaar vergeleken op de volgende aspecten: invloed op omwonenden, bedrijven, 
natuur, milieu, archeologie, planologie, stedenbouwkundige ontwikkeling, 
verkeersveiligheid, duurzaamheid, realisatietijd en draagvlak. Deze variantenvergelijking 
is in februari 2007 afgerond door ingenieursbureau VORMTECH en treft u aan als bijlage 4 
van dit raadsvoorstel. Deze variantenvergelijking voldoet aan de vraag van de provincie 
om een verkeerskundig standpunt te kunnen bepalen maar is nog géén basis voor een 
integrale planologische afweging. In deze fase van het proces (zienswijze op uitkomsten 
van de provinciale studie) is dit ook niet mogelijk omdat de daarvoor benodigde 
onderzoeken nog niet beschikbaar zijn. De variantenvergelijking moet dan ook gezien 
worden als een eerste verkenning welke variant, als onderzoeksvariant, de voorkeur 
geniet. De verkenning is dan ook vooral verkeerskundig van aard. Een integrale afweging 
van alle planologische facetten en de daarbij behorende besluitvorming, zal in een latere 
fase in het proces aan de orde komen. 
 
Aanbevelingen Klankbordgroep N280 
Gezien de potentiële impact van de vier verschillende varianten is een klankbordgroep in 
het leven geroepen om de standpunten van directe belanghebbenden / betrokkenen in het 
aangrenzende gebied vroegtijdig in beeld te brengen en bij de afwegingen te betrekken. 
Naar aanleiding van de klankbordbijeenkomsten zijn de belangen in de varianten-
vergelijking op hoofdlijnen in kaart gebracht en afgewogen (zie bijlage 4). De meerderheid 
van de belanghebbenden (zoals vertegenwoordigd in de Klankbordgroep N280) hebben 
een voorkeur om zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur te gebruiken. De bedrijven 
en bewoners in de nabijheid van de Roermondseweg hebben wel opmerkingen over het 
huidige aangezicht en de overlast, maar waarderen wel de goede bereikbaarheid.  
De bomenstructuur langs de N280 wordt door bedrijven en omwonenden als waardevol en 
te handhaven gezien. 
 
In het kader van het overleg met betrokkenen is er een initiatief geweest van 
ondernemers van bedrijventerrein Moesdijk over de inrichting van het bestaande tracé en 
de Moesdijk. Daarbij stelt men voor het bestemmingsverkeer en doorgaande 
verkeersstromen te ontkoppelen door het bedrijventerrein Moesdijk aan beide zijden 
(Gamma en Intratuin) te voorzien van een rotonde en de rotonde Middelstestraat af te 
koppelen van het bedrijventerrein. Dit voorstel kon rekenen op een breed draagvlak uit de 
Klankbordgroep N280. Zonder een nadere verkeerskundige onderbouwing lijkt dit initiatief 
met de drie rotondes de verkeersveiligheid te dienen maar daartegenover de doorstroming 
te beperken. De studie van de provincie Limburg maakt duidelijk dat enkelstrookse 
rotondes onvoldoende mogelijkheden bieden om het verkeersaanbod op langere termijn 
aan te kunnen. Dubbelstrookse rotondes zijn, gezien de beschikbare ruimte op het wegvak 
binnen de bebouwde kom, ruimtelijk niet inpasbaar. De suggestie van de ondernemers 
van het bedrijventerrein Moesdijk om in de stroomweg N280 drie (enkelstrookse) rotondes 
op te nemen in het gedeelte binnen de bebouwde kom zal leiden tot het vergroten van de 
bereikbaarheidsproblematiek. 
 
Opgemerkt dient te worden dat bij de integrale planologische beoordeling de 
ontwikkelingen en plannen over de perifere detailhandel nabij de Moesdijk betrokken 
moeten worden. 
 



 

De gedachtegang dat de afslag van de A2 ter hoogte van Nederweert – Randweg-Noord 
een oplossing kan bieden voor de toename van het verkeersaanbod op de N280 richting 
Weert is onjuist. In het kader van de Hoge Dunk constateren de deelnemende gemeenten 
dat binnen zeer afzienbare termijn aanzienlijke bereikbaarheidsproblemen ontstaat op de 
A2 ter hoogte van de afslag Weert – Nederweert alsook bij de Zuidelijke randweg in 
Nederweert en de Randweg Noord in Weert. Dit als gevolg van het snel groeiende 
verkeersaanbod en de toename van functies langs deze randwegen. 
 
De inhoudelijke beoordeling van de vier varianten 
Om het probleemoplossende vermogen te bekijken zijn de vier varianten vanuit diverse 
aspecten beoordeeld. De vier varianten wegen daarbij als volgt:  
• Vanuit doorstroming/bereikbaarheid heeft de zuidelijke variant (variant 4) de voorkeur, 

gezien de mogelijke snelheden en vanwege het (relatief) geringe aantal kruisingen. 
Tevens wordt het doorgaand verkeer gescheiden van het huidige bestemmingsverkeer 
voor de woongebieden en bedrijven langs de Roermondseweg; 

• Met betrekking tot de verkeersveiligheid lijken de noordelijke variant (variant 1) en de 
zuidelijke variant het veiligst, door het geringe aantal kruisingen, minder 
attractiepunten en minder verkeersaanbod op de huidige Roermondseweg; 

• Planologisch/stedenbouwkundig gezien bieden de twee nieuwe tracés (noordelijke 
variant alsmede zuidelijke variant) de meeste mogelijkheden. Voor het bestaande tracé 
worden er overigens ook planologische verbeteringen mogelijk in relatie tot 
woningbouw/sportzone; 

• De zuidelijke variant zorgt voor een verbetering van het milieu bij de woongebieden in 
Leuken (vermindering geluidsbelasting en verbetering luchtkwaliteit). 

• De realisatietermijn van de nieuwe infrastructuur (zowel de noordelijke variant als de 
zuidelijke variant) wordt geschat op minimaal 2015, mede door de noodzakelijke studie-
, verwervings-, ontwerp-, procedure- en vergunningstijd; 

• Gezien de vrij globale ontwerpen van de varianten zijn de kosten nog niet goed in 
beeld te brengen.  

 
De samenvattende conclusies uit het onderzoek varianten 
1. Uit de bovengenoemde aspecten komt naar voren dat een N280-tracé via de Moesdijk 

weinig tot geen voordelen biedt en dat de noordelijke variant qua probleemoplossend 
vermogen voor de doorstroming/bereikbaarheid achterblijft. De Graafschap Hornelaan 
is qua inrichting niet geschikt voor de doorstroming en recente ontwikkelingen maken 
de koppeling met de noordelijke variant problematisch; 

2. Op de lange termijn heeft de zuidelijke variant voordelen ten opzichte van het huidige 
tracé op het gebied van de doorstroming, vermindering van de overlast en de 
verkeersveiligheid. Daarnaast biedt deze variant mogelijkheden voor woningbouw in 
Leuken-Sportzone. Bij de zuidelijke variant dient er aanvullend aandacht te zijn voor 
de bereikbaarheid van de ondernemers in de nabijheid van de Roermondseweg. 

 
Duidelijk is dat in het stedelijke gebied van Weert onvoldoende ruimtelijke mogelijkheden 
bestaan om de N280 structureel te verbeteren en geschikt te maken voor de toekomstige 
gebruiksintensiteiten. Naar verwachting kan de zuidelijke variant niet voor 2015 
gerealiseerd worden en zijn tussentijdse maatregelen nodig om de belangrijkste 
knelpunten op dit moment te verbeteren. Hierbij te denken aan de aansluiting N280 – 
Trumpertweg. Daarnaast is het zeer wenselijk de beoogde dubbelstrookse rotonde ter 
hoogte van de aansluiting Ittervoorterweg, vooruitlopend op de totale opwaardering, te 
realiseren. 
 
Advies 
De oplossing voor de verkeersproblematiek van de N280 in Weert zijn in de tijd gezien 
verschillend: 
1. Op langere termijn (vanaf 2015) is de zuidelijke variant meer duurzaam, lost de 

toekomstige bereikbaarheidsproblemen ook daadwerkelijk op, maar heeft naar 
verwachting procedureel ruim tijd nodig om ontwikkeld te worden. Een zuidelijke 
variant vergt aanvullende studie en naar verwachting een ruimer budget.  



 

2. Op korte termijn oplossen van het bestaande verkeersveiligheidknelpunt N280 – 
Trumpertweg en een versnelde uitvoering van de dubbelstrookse rotonde ter hoogte 
van de Ittervoorterweg. 

 
TRACÉGEDEELTE TUSSEN DE ITTERVOORTERWEG EN A2. 
 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid op dit tracégedeelte wordt voorzien in een 
tweetal dubbelstrookse rotondes, twee ongelijkvloerse kruisingen en een parallelweg voor 
langzaam verkeer en landbouwverkeer tussen de Ittervoorterweg en de Molenbrugweg.  
 
Advies 
In ruimtelijke zin hebben de opwaarderingmaatregelen aanzienlijke gevolgen voor de 
aanliggende percelen. De opwaarderingmaatregelen zelf worden verkeerskundig als 
adequaat beoordeeld. Geadviseerd wordt om in de zienswijze de aanbevelingen uit de 
provinciale studie N280 te ondersteunen. 
 
De mate waarin de gemeente Weert kan/wil bijdragen in de uiteindelijke kosten 
In de brief van de provincie Limburg wordt impliciet gewag gemaakt van het provinciale 
uitgangspunt dat de kosten voor het weer op orde maken van de provinciale weg N280 
voor 50 % voor rekening moet komen van de regionale/lokale overheden. De vraagstelling 
is daarmee impliciet aan de orde of, vanuit het perspectief van de betrokken gemeenten, 
dit een redelijk uitgangspunt is. Duidelijk is dat de provincie de zorgplicht heeft voor het 
hebben en instandhouden van een adequaat regionaal verbindend wegennet. De provincie 
beschikt ook over de financiële middelen vanuit heffingsstelsels om aan deze zorgplicht te 
kunnen voldoen. De lokale overheid heeft een gelijke zorgplicht voor haar eigen 
wegennet. Dit voorlopige standpunt van de provincie Limburg vraagt dan ook om 
opheldering. Het provinciebestuur is door de gemeente Weert op 26 maart 2007 
geïnformeerd dat de aanname van de provincie op het vlak van kostenverdeling niet door 
het gemeentebestuur van Weert wordt gedeeld (bijlage 2). 
 
Advies 
De zorgplicht voor het regionaal verbindend wegennet berust bij de provincie.  
Deze zorgplicht wordt gefinancierd met een heffingstelsel van o.a. provinciale opcenten. 
De provincie heeft daarmee de leidende rol in de totstandkoming van plannen alsook ten 
aanzien van het dragen van kosten. Daarom is het logisch om gezamenlijk met de 
betrokken gemeenten langs de N280 in overleg te treden met de provincie Limburg over 
een eventuele kostenverdeelsleutel anders dan gangbaar.  
 
Vervolg van de procedure 
De besluitvorming van gemeente Weert zal aan de provincie Limburg kenbaar worden 
gemaakt voor 31 mei 2007. Vervolgens is de provincie Limburg voornemens om samen 
met de regio (Weert, Leudal en Roermond) tot een gezamenlijk standpunt met een breed 
draagvlak te komen. Hierna zal de provincie over het gehele tracé van de N280-west een 
MER (Milieu Effecten Rapportage) uitvoeren. Onder andere op het gebied van water, 
natuur, ecologie en archeologie dienen er daartoe nog verdere studies plaats te vinden.  
In dit ingewikkelde procespas zullen de gemeenten geregeld worden geïnformeerd en 
zullen relevante beslispunten aan betreffende gemeenten ter besluitvorming worden 
voorgelegd. Ten slotte is het aan de gemeenten langs de N280 om gerelateerd aan elk 
beslismoment een goede terugkoppeling met de belanghebbenden te waarborgen.  
De klankbordgroep kan daarin een belangrijke rol vervullen. 

 
 

COMMUNICATIE 
 

Klankbordgroep N280 
Gezien de omvang van de ingreep bij tracéverandering en de maatschappelijke belangen 
die daarbij spelen is gekozen voor een tijdelijke klankbordgroep, waarin de verschillende 
belangengroepen (bewoners, ondernemers, MKB etc.) zijn vertegenwoordigd. Op 5 maart  
2007 is er een bijeenkomst geweest met de Klankbordgroep N280. Daaruit kwam duidelijk 
naar voren dat het draagvlak en het probleemoplossende vermogen van de Noordelijke 



 

variant afwezig zijn. Voorts kwam het al besproken initiatief van de ondernemers 
bedrijventerrein Moesdijk aan de orde. Het verslag van de Klankbordgroep treft u aan als 
bijlage 4 van dit raadsvoorstel. Afhankelijk van het besluit zal mogelijk de samenstelling 
van de Klankbordgroep N280 aangevuld moeten worden. 
 
College adviescommissie Verkeer 
Voorts zijn de plannen rond de N280 besproken in de Collegeadviescommissie Verkeer. 
Het advies van de College adviescommissie Verkeer wordt u separaat toegezonden en 
wordt betrokken in de bespreking van dit raadsvoorstel in de relevante commissies. 
 
Provincie Limburg 
De provincie Limburg zal in kennis worden gesteld van de zienswijze van de gemeente 
Weert.  
 
 

EVALUATIE 
 

Niet van toepassing. 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 

VOORSTEL COLLEGE 
 

A. Akkoord te gaan met de gemeentelijke zienswijze om het Zuidtracé als onderzoeks-
variant in procedure te nemen en de voorgestelde maatregelen nader in onderzoek te 
nemen. Een definitieve besluitvorming zal moeten plaatsvinden door de gemeenteraad 
van Weert op grond van een integrale planologische afweging van alle relevante 
gezichtspunten. Mede kaderstellend hierbij is dat de bereikbaarheid van de 
ondernemingen langs de N280 ten noorden van het spoor in de verdere uitwerking 
voldoende wordt gewaarborgd; 

B. Akkoord te gaan met de gemeentelijke zienswijze om de voorgestelde maatregelen 
vanaf de A2 tot en met de kruising Ittervoorterweg nader in onderzoek te nemen; 

C. Aandringen bij de provincie op het nemen van tussentijdse verbetermaatregelen 
tussen de Ittervoorterweg en Ringbaan-Oost; 

D. Als regio nader in overleg te treden met de provincie Limburg over de financiële 
ondersteuning van de opwaardering van de N280. 

 
 

Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris,               de burgemeester, 


