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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 12 het Explosievenonderzoek d.d. oktober 2010 opgenomen. Het explosievenonderzoek bestaat uit een quick-scan en historisch onderzoek naar Niet Gesprongen Explosieven (NGE), beide
conform de BRL-OCE (Beoordelingsrichtlijn Opsporing van Conventionele Explosieven).Er is tussen 2010 en 2012 niets
veranderd aan wet-en regelgeving en onderzoeksmethodieken ten aanzien van explosievenonderzoek. Het
explosievenonderzoek is daarmee 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 explosieven zijn de wijzigingen met nieuw ruimtebeslag ten opzichte van het PIP 2010 van
belang:
• Extra gronden en functiewijziging landbouw naar natuur ten behoeve van vermindering stikstofdepositie;
• Extra en correctie gronden en functiewijziging landbouw naar natuur ten behoeve van compensatie;
• 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 explosievenonderzoek
uitgevoerd te worden. Voor de extra gronden is historisch onderzoek gestart, maar zijn de resultaten nog niet
beschikbaar. Op basis van de conclusies van het explosievenonderzoek bij het PIP 2010 is echter de verwachting dat
het aanvullende onderzoek geen wezenlijke aandachtspunten ten aanzien van explosieven gaat opleveren:
Door de verkregen informatie te combineren met het geplande tracé van de nieuwe Ring Parkstad Limburg is gebleken
dat het (nieuw) aan te leggen tracé van de Ring Parkstad Limburg, geen grondstukken doorkruist waar ten tijde van de
Tweede Wereldoorlog (zware) oorlogshandelingen hebben plaats gevonden.Het door de opdrachtgever aangewezen
onderzoeksgebied, wordt binnen de aangegeven werkgrenzen..als zijnde niet verdacht*) beschouwd, op explosieven
uit de Tweede Wereldoorlog.*) De kans op aantreffen van explosieven wordt niet groter geacht dan elders in
Nederland.
Overzicht aanpassingen PIP (input voor Nota van Wijzigingen)
Deelrapport 12 Explosieven
Geen aanpassingen.
PIP Verbeelding
Geen aanpassingen.
PIP Regels
Geen aanpassingen.
PIP Toelichting
Geen aanpassingen.

blad 2 van 2

