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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
In het PIP 2010 is in deelrapport 7a het Evaluatierapport Inventariserend Archeologisch Onderzoek en in deelrapport
7b de Adviesnota verder archeologisch (voor-)onderzoek opgenomen, beide d.d. oktober 2010. Op basis hiervan
hebben op de verbeelding van het PIP 2010 percelen wel of niet een dubbelbestemming WR-A (Waarde-Archeologie)
gekregen. Op een groot aantal percelen is in 2009 inventariserend veldonderzoek uitgevoerd d.m.v. boringen en
oppervlaktekartering of de aanleg van proefsleuven. Inmiddels is het rapport van deze eerste reeks inventariserende
veldonderzoeken, gereed (ARCADIS, 2012). Dit complete rapport is aan het PIP 2012 toegevoegd ter vervanging van
de deelrapporten 7a en 7b van het PIP 2010. De conclusies van het rapport zijn hetzelfde gebleven en leiden niet tot
een andere afweging en/of besluitvorming in het kader van het PIP.
Wet- en regelgeving ten aanzien van archeologie zijn niet veranderd sinds oktober 2010. In die optiek is het onderzoek
nog actueel. Wel is de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA) geactualiseerd: het archeologisch onderzoek is uitgevoerd
conform de destijds vigerende KNA 3.1, inmiddels is KNA 3.2 actueel. De wijzigingen in KNA 3.2 ten opzichte van KNA
3.1 zijn echter niet van dien aard dat het aanpassing/actualisatie van het archeologisch onderzoek vereist. Daarmee
kan gesteld worden dat het archeologisch onderzoek nog actueel is.
In aanvulling op de eerder in 2009 uitgevoerde inventariserende veldonderzoeken heeft ArcheoPro in de periode juni
2010 - mei 2011 op nog eens 29 andere locaties een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. OP grond van de
resultaten is door ArcheoPro per locatie een advies ten aanzien van vervolgonderzoek geformuleerd. De rapportage
met deze onderzoeksresultaten en adviezen is toegevoegd aan deelrapport 7 van het PIP 2012. Door het bevoegd
gezag is op grond van deze rapportage per onderzochte locatie een selectiebesluit genomen. Op die locatie waar,
volgens dit selectiebeleid, de noodzaak voor vervolgonderzoek niet zinvol wordt geacht, wordt op de verbeelding
behorende tot het PIP, de dubbelbestemming WR-A (Waarde Archeologie) verwijderd. In onderstaande tabel zijn van
de 29 locaties de conclusies van het inventariserend veldonderzoek weergegeven.
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Tabel 1 Overzicht conclusies inventariserend veldonderzoek 2010-2011 (de locaties zijn weergegeven in figuur 1)
Gebied
Locatie
Conclusie (ArcheoPro)
1
N14, N17
Geen vervolgonderzoek
2
N28
Proefsleuven aan de voet van de zuidelijke droogdalhelling in combinatie met profielsleuf
door de dalbodem.
N30
Proefsleuven op de hellingen aan weerszijde van de droogdalbodem in combinatie met
profielsleuf door de dalbodem.
N89
Geen vervolgonderzoek indien de bodemingrepen niet dieper gaan dan 50 cm -mv
3
A177, N26
Geen vervolgonderzoek
A125
Proefsleuven op het plateau ter plaatse
N31, N91
Geen vervolgonderzoek
N90
Proefsleuven op de helling ter plaatse van de boringen 990, 991, 993 en 995
4
N42
Archeologische begeleiding of geofysisch onderzoek in verband met eventuele
pottenbakkersovens.
5
N43
Geen vervolgonderzoek
6
N47
Proefsleuvenonderzoek of karterend/waarderend booronderzoek gericht op
steentijdnederzettingen op de kaap ten zuidwesten van het droogdal.
N48
Geen vervolgonderzoek
7
A113, N50,
Geen vervolgonderzoek
A113, N49
8
N57
Geen vervolgonderzoek
9
A7
Proefsleuvenonderzoek met speciale aandacht voor middeleeuwse potenbakkersovens en
voor steentijd kampementen.
10
N66
Proefsleuvenonderzoek halverwege de helling ter plaatse van de boringen 1042, 1043,
1044, 1046, 1047 en 1051
11
N78
Geen vervolgonderzoek
12
A164
Geen vervolgonderzoek onderin het beekdal/hellingvoet indien bodemverstoring ter
A165
plaatse minder dan 1 meter –mv bedraagt. Indien bodemverstoring meer dan 1 meter –mv
uitvoeren
proefsleuvenonderzoek of archeologische begeleiding i.v.m. bijzondere datasets en losse
offside vondsten, eventueel voorafgegaan door aanvullend (mechanisch) booronderzoek
A147 zuid
Proefsleuvenonderzoek
A147 noord,
Geen vervolgonderzoek
A102
13
A101, A3
Geen vervolgonderzoek
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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 archeologie zijn de wijzigingen met nieuw ruimtebeslag en/of functiewijziging ten opzichte van
het PIP 2010 van belang:
• Extra gronden en functiewijziging van landbouw naar natuur ten behoeve van vermindering stikstofdepositie
• Extra en correctie gronden en functiewijziging van landbouw naar natuur ten behoeve van
natuurcompensatie
• Correctie van functiewijziging van overige gronden naar natuur
- Manege Brunssummerheide
- Sportveld Onderbanken
• Extra ruimtebeslag door maatregelen:
- Verruiming ruimtebeslag kruising Patersweg-Allee-Akerstraat-Trichterweg
- Aanpassing ontsluiting Manege de Groene Vallei op de Baamstraat
- Aanpassing ontsluiting Simrax op de Hopelerweg
- Correctie ligging faunapassage / vleermuizenhopover Jansen-Niemandsverdriet
Consequenties aanpassingen
Conform provinciaal beleid dient voor de nieuwe, nog niet onderzochte gronden/locaties bureauonderzoek en als
nodig aanvullend archeologische onderzoek uitgevoerd te worden.
Voor een deel van de extra gronden ten behoeve van natuurcompensatie is reeds onderzoek verricht. Voor die
gronden waar nog geen onderzoek is verricht of het reeds verrichte onderzoek niet heeft geleid tot de conclusie "geen
vervolgonderzoek nodig" wordt op de Verbeelding van het PIP 2012 de dubbelbestemming WR-A (WaardeArcheologie) opgenomen.
Overzicht aanpassingen PIP (input voor Nota van Wijzigingen)
Deelrapport 7 Archeologie
De deelrapporten 7a en 7b worden vervangen door respectievelijk het definitieve archeologische rapport en het
aanvullende archeologische rapport van ArcheoPro.
PIP Verbeelding
Voor die gronden waar het aanvullende onderzoek van ArcheoPro de conclusie "geen vervolgonderzoek" geeft wordt
de dubbelbestemming WR-A (Waarde Archeologie) verwijderd.
Voor die aanvullende gronden waar nog geen onderzoek is verricht of het reeds verrichte onderzoek niet heeft geleid
tot de conclusie "geen vervolgonderzoek" wordt de dubbelbestemming WR-A (Waarde Archeologie) opgenomen.
PIP Regels
Geen aanpassingen.
PIP Toelichting
De tekst van paragraaf 6.7 is aangepast en geactualiseerd.

blad 5 van 7

Bijlage Selectiebesluit dd 25 maart 2011 over zes vindplaatsen
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