Provinciale mededeling
Voornemen tot het opstellen van een wijzigingsplan voor een verdiepte ligging
van de Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van de Rozenstraat te Vaesrade
Ingevolge artikel 7.9 Wet milieubeheer geven Gedeputeerde Staten van Limburg hierbij kennis van hun voornemen om een
wijzigingsplan als bedoeld in art. 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening op te stellen ten behoeve van de verdiepte ligging van de
Buitenring Parkstad Limburg ter hoogte van de Rozenstraat te Vaesrade (gemeente Nuth). Op basis van het Inpassingsplan
Buitenring Parkstad Limburg 2012 komt Gedeputeerde Staten deze bevoegdheid toe.
Milieueffectrapport en Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Omdat significante effecten op het Natura 2000-gebied Geleenbeekdal vanwege een verdiepte ligging van de Buitenring
niet op voorhand kunnen worden uitgesloten, wordt er een passende beoordeling opgesteld. Ingevolge artikel 7.2a
van de Wet milieubeheer moet in dat geval tevens een plan-MER (plan-milieueffectrapport) worden gemaakt. De passende
beoordeling wordt opgenomen het plan-MER.
Het plan-MER beschrijft met name de voorgenomen activiteit, de toestand van het milieu en de gevolgen van de voorgenomen
activiteit voor het milieu. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt voorafgaand opgesteld en beschrijft onder meer de
kaders en onderzoeksmethodiek voor het plan-MER.
Inzage stukken
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau plan-MER Verdiepte ligging Vaesrade ligt vanaf donderdag 22 november tot en met
woensdag 19 december 2012 voor een ieder ter inzage in:
- in de bibliotheek van het Gouvernement, Limburglaan 10, Maastricht op werkdagen van 08.30-12.00 uur en van 13.00-16.30 uur;
- in de gemeentehuizen te Nuth, Heerlen en Schinnen op de aldaar gebruikelijke plaats en tijden;
- op het kantoor van regio Parkstad Limburg, CBS-weg 2 te Heerlen, op de aldaar gebruikelijke wijze en tijden.
Alle relevante informatie is ook digitaal te raadplegen via www.buitenring.nl.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau vormt tevens de basis voor de raadpleging van de adviseurs en de bestuursorganen die
op grond van de wet bij de voorbereiding van het wijzigingsplan moeten worden betrokken.
Aangezien vorenbedoelde verdiepte ligging van de Buitenring slechts een geringe aanpassing van de (uitvoering van de)
Buitenring betreft, is ervoor gekozen om de Commissie voor de m.e.r. niet vrijwillig om advies te vragen omtrent het plan
voornemen en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het uiteindelijke plan-MER zal wel ter advisering aan de Commissie
voor de m.e.r. worden voorgelegd.
Zienswijze indienen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen kenbaar maken over het planvoornemen
en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan:
College van Gedeputeerde Staten van Limburg,
t.a.v. mr. L.H.M. Vorstermans
inzake: Zienswijze Verdiepte ligging Vaesrade
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Nadere informatie
Voor nadere informatie over het planvoornemen en de Notitie Reikwijdte en Detail
niveau kunt u tijdens kantooruren
contact opnemen met dhr. M. Jansen Schoonhoven (tel. 043-389 7625, m.jansenschoonhoven@prvlimburg.nl) of
dhr. L. Vorstermans (tel. 043-389 7405, lhm.vorstermans@prvlimburg.nl). Deze bekendmaking is tevens geplaatst op
www.limburg.nl/actueel/bekendmakingen, onder ‘November 2012’.
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