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Aanleiding en kader
Op 29 juni 2012 hebben Provinciale Staten van Limburg het provinciale Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg
2012 (hierna PIP BPL 2012 genoemd) vastgesteld. Dit inpassingsplan voorziet in de planologisch-juridische regeling van
de Buitenring Parkstad Limburg (hierna BPL genoemd).
In het PIP BPL 2012 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, welke het mogelijk maakt dat de BPL ter hoogte van de
Rozenstraat bij Vaesrade verdiept wordt aangelegd. Gedeputeerde Staten hebben op 28 augustus 2012 besloten dat
zij gebruik maken van deze wijzigingsbevoegdheid en een Wijzigingsplan zullen opstellen dat de verdiepte ligging van
de BPL bij de Rozenstraat in Vaesrade planologisch mogelijk maakt (hierna “verdiepte ligging” en/of “verdiepte ligging
Vaesrade" genoemd).
De verdiepte ligging Vaesrade beoogt met name verbetering van de leefbaarheid voor de inwoners van Vaesrade
(geluid, visueel, landschappelijk, ontsluiting). Concreet heeft de verdiepte ligging de volgende doelen:
•
Wegnemen van de visuele aanwezigheid van de BPL bij de Rozenstraat;
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•
Vermindering van het aantal geluidgehinderden in Vaesrade ;
•
Mogelijk maken dat de passage van de Rozenstraat over de BPL op de huidige locatie van de
Rozenstraat gerealiseerd kan worden.
Omdat niet kan worden uitgesloten dat de verdiepte ligging negatieve effecten heeft op het nabijgelegen Natura
2000-gebied Geleenbeekdal, wordt ten behoeve van het Wijzigingsplan een passende beoordeling opgesteld. De
noodzaak voor het opstellen van een passende beoordeling brengt ingevolge art. 7.2a Wet milieubeheer tevens de
verplichting met zich mee om een milieueffectrapport (plan-MER) op te stellen en de bijbehorende (plan-)m.e.r.
procedure te doorlopen. Het doel van een milieueffectrapportage is een volwaardige en vroegtijdige inbreng van het
milieubelang in de plan- en besluitvorming.
Van het voornemen tot het voorbereiden van een Wijzigingsplan en de bijbehorende plan-m.e.r.-procedure is op 22
november 2012 kennis gegeven. Na de kennisgeving heeft raadpleging van adviseurs en bestuurlijke organisaties
plaatsgevonden en is de mogelijkheid geboden voor inspraak. De reacties zijn beantwoord in de Nota Reacties Notitie
Reikwijdte en Detailniveau d.d. 30 januari 2013 en voor zover relevant verwerkt in het plan-MER en OntwerpWijzigingsplan.
Op 17 oktober 2013 is het Ontwerp-Wijzigingsplan en plan-MER Verdiepte Ligging Vaesrade gepubliceerd . Tevens is
het plan-MER ter advisering voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. Ontwerp-Wijzigingsplan en plan-MER
hebben gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Een ieder heeft in deze periode kunnen reageren op het OntwerpWijzigingsplan en het plan-MER. Op woensdag 6 november 2013 heeft een openbare informatiemiddag en -avond
plaatsgevonden. Op 11 februari 2014 heeft de Commissie m.e.r. een (positief) toetsingsadvies uitgebracht. In
paragraaf 7.3 van de Toelichting van het Wijzigingsplan en in de Nota Reacties Ontwerp-Wijzigingsplan en plan-MER
Verdiepte ligging Vaesrade d.d. 6 maart 2014 is antwoord gegeven op de inspraakreacties. In paragraaf 7.4 van de
Toelichting van het Wijzigingsplan is ingegaan op het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.
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geluidgehinderden is hierbij niet gedefinieerd conform de Wet geluidhinder, maar als aantal woningen met een bepaalde
geluidbelasting
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Ambtelijk, alsmede naar aanleiding van de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is het
Wijzigingsplan op een aantal aspecten aangepast. Daar waar relevant zijn ook overeenkomende teksten in het planMER aangepast. Deze Nota van Wijzigingen geeft een overzicht van de wijzigingen.
Wijzigingen vanwege toetsingsadvies Commissie m.e.r.
Verduidelijking geluidbelasting
De conclusies ten aanzien van geluidbelasting zijn gebaseerd op geluidniveaus rekening houdend met aftrek ex artikel
110g Wet geluidhinder. Dit was nog niet duidelijk aangegeven in de tekst in het plan-MER en het OntwerpWijzigingsplan. Dit is verduidelijkt, concreet in:
 Wijzigingsplan: paragraaf 5.1 Geluid;
 plan-MER: paragraaf 5.10 Geluid.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het totaalbeoordeling van de milieueffecten van de Verdiepte Ligging
Vaesrade en geen gevolgen op de besluitvorming.
Wijzigingen vanwege inspraakreacties
Aanscherping en aanvulling beschrijving effecten en maatregelen Vliegend hert
In een inspraakreactie is meer aandacht gevraagd voor de effecten op het Vliegend hert en maatregelen om deze
effecten te voorkomen / mitigeren. Naar aanleiding hiervan is betreffende tekstpassage in het Wijzigingsplan en planMER aangevuld en aangescherpt. Concreet heeft dit geleid tot aanpassing van:
 Wijzigingsplan: tekst paragraaf 5.6 Ecologie kopje beschermde soorten;
 plan-MER: paragraaf 5.6 Natuur, kopje beschermde soorten.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het totaalbeoordeling van de milieueffecten van de Verdiepte Ligging
Vaesrade en geen gevolgen op de besluitvorming.
Correctie figuur 3.18 plan-MER
In het plan-MER ontbrak een boring op figuur 3.18. Dit is gecorrigeerd.
Ambtelijke wijzigingen
Nuancering effectbeschrijving en beoordeling landschap
Landschap is een belangrijk aspect in het MER en Wijzigingsplan Verdiepte Ligging Vaesrade en vraagt om een zo
genuanceerd mogelijke effectbeschrijving en beoordeling. Herlezen van de teksten in het Ontwerp-Wijzigingsplan en
plan-MER heeft genoodzaakt tot nuancering van de effectbeschrijving op twee deelaspecten: "Ruimtelijk-visuele
kwaliteit (beleving) van de weg vanuit de omgeving"en Ruimtelijk-visuele kwaliteit (beleving) van de omgeving vanaf
de weg". Voor beide deelaspecten geldt dat er afhankelijk van de locatie langs de verdiepte ligging sprake is van
positieve of negatieve effecten. Een neutrale totaalbeoordeling ("0") wordt dan ook meer passend geacht dan een
enigszins negatieve beoordeling ("-"). Concreet heeft dit geleid tot aanpassing van:
 Wijzigingsplan: beoordeling in tabel 2.1, tekst paragraaf 5.7 Landschap;
 plan-MER: tekst en beoordeling in paragraaf 5.3 Landschap, tekst en beoordeling in Hoofdstuk 6 Conclusie ,
tekst en beoordeling in samenvatting.
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het totaalbeoordeling van de milieueffecten van de Verdiepte Ligging
Vaesrade en geen gevolgen op de besluitvorming.
Invulling paragraaf 7.3 en 7.4 Toelichting Wijzigingsplan
In paragraaf 7.3 van de Toelichting van het Wijzigingsplan is aangegeven hoe is omgegaan met de inspraakreacties op
het Ontwerp-Wijzigingsplan en plan-MER. In paragraaf 7.4 van de Toelichting van het Wijzigingsplan is aangegeven
hoe is omgegaan met het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. Deze teksten zijn ook overgenomen in paragraaf
1.3 "m.e.r.-procedure" in het plan-MER. Het toetsingsadvies zelf is als bijlage bij de Toelichting van het wijzigingsplan
gevoegd. Het in het kader van de toetsing opgestelde rapport met toelichtende informatie is als losse bijlage aan het
Wijzigingsplan en plan-MER toegevoegd.
Correctie spelling- en layoutfouten
Naast bovenstaande inhoudelijke aanpassingen is een aantal spelling- en layoputfouten gecorrigeerd in het
Wijzigingsplan en plan-MER.
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