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Aanleiding en kader
Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg oktober 2010
De provincie Limburg is voornemens de Buitenring Parkstad Limburg (hierna ook wel Buitenring of BPL genoemd) te
realiseren. Het is de bedoeling door de BPL één hoogwaardige, regionale verbinding ontstaat voor Parkstad. In het
kader van de plan- en besluitvorming rond de BPL zijn in de periode 1999 t/m 2010 diverse onderzoeken uitgevoerd
en procedures doorlopen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad
Limburg dat op 8 oktober 2010 door Provinciale Staten van Limburg is vastgesteld.
Uitspraak Raad van State 7 december 2011
De Raad van State heeft bij uitspraak van 7 december 2011 het PIP vernietigd. De Raad van State is van oordeel dat er
geen 'toereikend inzicht bestaat in de gevolgen van de weg voor de beschermde natuurgebieden 'Brunssummerheide'
en 'Geleenbeekdal'. Daarnaast is een aantal andere beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard.. Ook zijn na
vaststelling van het PIP in 2010 en tijdens de zitting bij de Raad van State door de provincie een aantal toezeggingen
gedaan aan appellanten.
Provinciaal Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg opnieuw vastgesteld
Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 6 maart 2012, in reactie op de uitspraak van de Raad van State,
besloten een nieuw Inpassingsplan voor de BPL voor te bereiden en dit in juni 2012 aan Provinciale Staten ter
vaststelling aan te bieden. Het Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 zal rekening houden met de uitspraak
van de Raad van State, de gegrond verklaarde beroepen en de gedane toezeggingen. Tevens zijn enkele ambtshalve
wijzigingen doorgevoerd. De doorgevoerde wijzigingen leiden er niet toe dat naar aard en omvang sprake is van een
wezenlijk ander plan
Wijzigingen PIP 2012 ten opzichte van 2010
In een Nota van Verantwoording is beschreven hoe is omgegaan met de aanpassing van het PIP 2012 ten opzichte van
het PIP 2010 en is een leeswijzer bij het PIP 2012. Basis voor het PIP 2012 is het PIP 2010, aangepast en aangevuld op
de volgende onderdelen:
• Verbeelding: aangepast aan de wijzigingen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State, gegrond
verklaarde beroepen, toezeggingen en ambtshalve wijzigingen.
• Regels: aangepast op enkele onderdelen.
• Toelichting: aangepast en geactualiseerd.
• Nota van Wijzigingen: overzicht van de wijzigingen aangevuld met kaart met locaties en overzicht resulterende
wijzigingen op de Verbeelding.
• Aanvullende Nota van Zienswijzen: aanvulling en actualisatie van de Nota van Zienswijzen bij het PIP 2010.
• Oplegnotities bij deelrapporten van het PIP 2010.
Oplegnotities
De provincie heeft ervoor gekozen de deelrapporten bij het PIP 2010 zoveel als mogelijk te handhaven en de
aanpassingen / actualisaties te beschrijven in oplegnotities per deelrapport. Hiervoor is gekozen, omdat de meeste
deelrapporten nog voldoende actueel zijn om de keuze in het PIP te kunnen onderbouwen. Bij een aantal
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deelonderzoeken is het aantal wijzigingen dusdanig groot, dat is besloten het deelrapport geheel of gedeeltelijk te
vervangen. Dit geldt bijvoorbeeld voor Natuur (nieuwe Passende Beoordelingen voor Geleenbeekdal en
Brunssummerheide, nieuw natuurrapport), Archeologie (definitieve archeologische rapporten) en Geluid (nieuwe
analyse ten behoeve van Hogere Waarde besluit).
Actualiteit onderzoeken
Het Omgevingsplan Buitenring Parkstad Limburg dateert van 8 oktober 2010. In de periode tot nu (juni 2012) is het
ruimtelijk beleidskader geactualiseerd. De Nota Ruimte is vervangen door Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De
Nationale landschappen in de Nota Ruimte zijn komen te vervallen in de Structuurvisie en vervangen door een
algemener gesteld nationaal belang: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische
kwaliteiten. Het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor het cultureel Unesco Werelderfgoed, kenmerkende stads- en
dorpsgezichten en rijksmonumenten. Het beleid ten aanzien van landschap wordt niet langer als rijksverantwoordelijkheid gezien en overgelaten aan de provincie. In het cultuurhistorische beleidskader is de werkingstermijn van de
Nota Belvedere afgelopen. Wel is het in het kader van Modernisering Monumentenzorg (MoMo) verankering van het
cultuurhistorisch belang in plan- en besluitvorming versterkt. In het Besluit ruimtelijke ordening is per 1 januari 2012
opgenomen dat in de toelichting van een ruimtelijk besluit expliciet aandacht moet worden besteed aan
cultuurhistorie.
Het provinciaal beleid ten aanzien van landschap en cultuurhistorie is niet gewijzigd ten opzichte van het PIP 2010.
Het gewijzigde nationale beleidskader heeft geen consequenties voor het Omgevingsplan, in het Omgevingsplan is
ruimschoots aandacht besteed aan landschappelijke en cultuurhistorische waarden. De inventarisatie van waarden,
kansen en knelpunten in het Omgevingsplan is nog actueel.
Consequenties aanpassingen PIP 2012 ten opzichte van PIP 2010
Overzicht van aanpassingen
In de Nota van Wijzigingen is een overzicht opgenomen van maatregelen en wijzigingen in het PIP 2012 ten opzichte
van het PIP 2010. Voor het omgevingsplan zijn mogelijk van belang:
• (Aanvullende / gecorrigeerde) functiewijziging van landbouwgronden naar natuur.
• Extra ruimtebeslag door maatregelen:
- Verbreden ecoduct Brunssummerheide + scherm
- Aanpassing ontsluiting Manege de Groene Vallei op de Baamstraat
- Aanpassing ontsluiting Simrax
Consequenties aanpassingen algemeen
De maatregelen/wijzigingen in het PIP 2012 en 2010 hebben algemeen gesteld op het gebiedsniveau van de
Buitenring als geheel naar verwachting geen of geringe andere effecten op landschap en cultuurhistorie dan in het PIP
2010 gesteld. Lokaal kan wel sprake zijn van een ander effect. Dit leidt echter niet tot andere afwegingen in het kader
van de Buitenring als geheel.
Overzicht aanpassingen PIP (input voor Nota van Wijzigingen)
Deelrapport 9 Omgevingsplan
Bovenstaande leidt niet tot aanpassing van deelrapport 9 Omgevingsplan. Het Omgevingsplan wordt in een later
stadium op basis van het definitieve ontwerp voor de Buitenring geactualiseerd. Het geactualiseerde Omgevingsplan
zal worden voorgelegd aan de Gemeenschappelijke Welstandscommissie.
PIP Verbeelding
Geen aanpassingen.
PIP Regels
Geen aanpassingen.
PIP Toelichting
Geen aanpassingen.
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