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I hfdst Inleiding 

* V~~r u ligt hpt rapport waarin het P.A.B. verslag 

doet van een onderzoek in opdracht van de Stichting 

Werkgroep Milieu Moet. 

De werkgroep heeft een bproepsprocedure aanges pannen 

bij de Raad van State tegen de aanleg van de z.g.n. 

Middenweg-Westelijke Randweg Sittard (hierna verder 

Middenweg-'NRS geno emd ) . ( z i e fig. 1. 1) Ook had de 

groep bezwaren gemaakt tegen een Ontwerp Verkeers

Cirkulatieplan voor de gemeente Geleen. Het PAP heeft 

ter eventuele nnderbouwing van deze bezwaren de ver

keers- en vervoersproblematiek in het betrokken gebied 

( Westelijke Mi jnstreek , Gemeente Geleen ) onderzoc ht. 

~. "; . :i. " ,,j ." . •• ~ ;::: 1 ... 
. ~ . . 

.f' •• 

fig. 1. 1 

Alvorens aan te geven hoe dit onderzoek is o pge zet 

moeten we een opmerking maken over de relatie tussen 

het antwerp Verkeerscirkulatieplan Geleen en het be

stemmingsplan ~iddenweg-WRS. De noodzaak van nieuwe 

*) Het Planologisch Advies Bureau ( PAB ) is €len groep 
die bestaat uit studenten en med€lwerkers van de afde
ling Bouwkunde van de TH-Eindhoven. Ret PAB heeft de 
vOlgende doelstellingen: a) Het door middel van onaf
hankelijke adviezen steunen van bevolkingsgroepen bij 
hun aktiviteiten tot behoud van een goed leefmilieu, 
b) Het vergroten van inzicht bij de studenten in de 
praktijk van de planning. 



wegen wordt doorgaans in algeme ne studies zoa~s ver kpers 

cirkulatiP ' lan nen aangetoond en vastgelegd in een bestem

mingsplan . In het best emmingsplan Middenweg-~2S wordt dan 

ook geste ld dat de nieuwe vprbinding is o pgenomen in 

het v erkeers cirkulatieplan van de gemeente Geleen. TIit 

verkeerscir kulati p~'lan bicdt echter g PF l1 f=T:>21 c (',.~~:c-

meld wordt slechts dat men bij het opstellen van net 

verkeerscirkulatieplan is uitgegaan van de aanw ez i gheid 

van de Mi dden~ eg-WRS . 

Van hpt vprkeprscirkulatie plan is pen nipuwP versip 0 1' 

komst. Dit omdat de eerstp vprsie op hevig e kr itiek 

stuitte. Ook voldeed het niet aan de richtli~nen dip 

h et Ministerip van Vprkeer en Waterstaat inmiddels had 

vervaardigd voor bet opste llen van verkperscirkulatie

~ lannen. Omdat nog onbekend is wat er in het nieuwe , 

~aars chijn lijk sterk gewijzigde plan zal staan en o~dat 

te,sen he t besterr.mingsplan [.iiidden',',: eg-WRS een op roe pschrif-;; 

is inged iend , tebben wij ons voornameli jk op di t l aatste 

plan gericht bij ons ondprzoek. 

Behalve als PAn-rapport fungeerde dit onderzoek als 

projekt in het kader van onze kandidaa tsstudie aan de 

afdeling Bouwkunde van de TH-Eindhove n. Baarom is ta

me lijk veel aandacht besteed aan het bele i d m. b .t. 

verkeer en vervoer van de verschillende ovprheidsniveaus. 

Na een korte schets van de situering en achtergronden 

van het bestemmingsplan Middenweg-~2S in hoofdstuk 2 

komt dat beleid in hoofdstuk 3 uitvoer:g aan de orde. 

Hiertoe hebben we wat betreft het rijksoverheidsbeleid 

gebruik gemaakt van de volgende stukken: 

- Orienterin gsno~a 

- Verstedelijkingsnota 

- Nota Landelijke Gebieden 

- Struktuurschema Verkeer en Vervoer 

- Meer jar pnp lan Pe rson enve rvoer 

- Pers pektievenn ota Zuid-Limburg 

Het : rovinciale beleid was in het Streekplan Zuid-Limburg 

terug te vinden en voor het beleid van de gemeente Geleen 

zijn het Ontwerp Struktuurplan Westelijke Mijnstreek, 

het Globale Bestemmingsplan Middengebied en h et ver-
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keerscirkulatiep l an geraadpleegd. 

In hoofdstuk 4 is d p consistentie ~ussen het beleid op 

de verschillende niveaus bestudeerd. 

Nadat we ons aldus een beeld hadden gevormd van de visies 

m.b.t. verkeer en vervoer bij de overheden onderzochten 

we hoe het bestemmingsplan Mi dd enweg-'?iRS in deze visips 

past. Dit is in hoofdstuk 5 uitgewerkt. 

De volgende stap in ons onderzopk betrof de inhoud van 

het bestemmingsplan zplf. Vooral argumenten dip gpbruikt 

zijn om de aanleg van de weg te motiveren met hun tech

nische onderbouwing werden gekont roleerd en beoordeeld. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgpnde ra pp ort en : 

- Str eekplan Zuid-Limburg 

- Ontwer p S~ruktuurplan Wpstplijke Mijns t rpek 

- Ra pport omtrent de resultaten van het verkeers-

onder zoek ~e s ~elijke Mijnstreek 

- Globaal Bestemm ingsplan Mi ddeugebied Sittard-

Geleen 

- Verkeersstudie U~monderbaan 

- DHV rapport:Effecten aanleg Midden~eg Si ttard -

Gpleen ~ esteli jke Randweg Sittard en b este~

mings plan Kem l er~oul op de interne hoo fdw egpn-

struktuur va n Si~tard 

Sen verslag hiervan is in hoofdstuk 6 ce vinden. 

~et de technische gegevPDs die in de verkeersstudie s 

werden aangetroffen is door ons gezocht naar mngelijke 

aiternatieven voor de aanieg van de Middenwpg-WR S. Enige 

van zulke alternatieven staan in hoofdstuk 7 aan geduid. 

Tenslotte komen we in hoofdstuk 8 tot een aantal conclu

sies t.a.v. de aanleg van de Middenweg-WRS. 

3 



hfdst 2 Situering en g e s ehiedenis 

Deze studie is voornamelijk g erieht op de 

Mid d enweg-Westelijke randweg Sittard. Om een 

en ander i n het juiste perspektief te kunnen 

bezien lijkt het nuttig een, weliswaar zeer 

summiere, besehrijving te geven van Zuid-Limburg. 

Er is hierbij uitgegaen van de grenzen va n 

het streekplan Zuid-Li~burg 

(voor kaart zie bijlage 1 ). 

Zuid-Limburg wordt geleed ~edaeht in drie 

stedeli jke gebieden, te weten - Maastricht 

- Oostelijke Mij n

streek 

- Westeli"ke Mijn-

stre ek 

De gebieden tussen de stedelijke zanes worden 

gekenmerkt als bufferz~nes, terwijl in het 

midden een groeD hart overblijft (zie bijlage1 ) 

In het vervolg van dit r apport z u llen we ons 

vooral bezighouden ~et de wes t elijke Mijnstreek 

en de re latie tussen de Oostelijke en de Wes

teli jke Mi jns treek. 

De westelijke Mi~nstreek omvat vonral de ker

nen Sittard en Geleen, waa r de ~iddenweg pre

eie s tussen gepland is. Wat betref t de indus

trie wordt de Westelijke Mijnstreek in zeer 

sterke mate bepaald door deehemisehe indus

trie DSM. Het gebied wordt doorsneden door twee 

spoorlijnen, de lijn Roermond-Maastrieht en de 

lijn Roermond-Heerlen (zie bijlage 2 ) . 

Op bijlage 2 zijn de voornaamste wegen aan

gegeven die het gebied ontsluiten. Tevens is 

daarop he~ trajekt van de geplande Mi ddenweg

Westeli~ke randweg aangegeven. 
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Deze Middenweg-Westeli jke randv.'eg komt reeds 

betrekkelijk lang voor i~ ve~schillende over~ 

heids p lannen. Al 09 het Streekplan S~adsgF-

wes~ Sittard-Ge ~_een van 1969 is de weg opge

nomen. Sinds die tijd zijn vele nota's en plan

nen gemaakt voor het gebied, waarvan sommige weI 

en andere niet in de beleidsui~voerjng tot 

Lli tdru _~L~ ing leomen. Ben overzicht van deze 

nota's i ~e~even OD bijlage 3, waarop ook de 

v an b elang zi~nd ~ rijkBno ~a'3 zijn aangegeven. 

is va 3' t gesteld is het "Ontwerp}gemeente-

lijk Struk tuurplan 'Hestelijke Mijnstreek" waar-

in als onderdeel van de verkeersstruktuur in de 

Westeli~ke mijnstreek ook de Middemveg- Westelijke 

randweg Sittard genoemd staat. Dit plan is niet 

in gebruik ~enomen oIDdat de ge meenten het niet 

eens konden worden over de verdeling van de 

woningen. Eerst 1Cl jaar later is een nieuw 

zoeken gepubliceerd aie betr~K~ing hebben op 

de Weste l i j ke Mijnstreek. De meeste daarvan 

zijn puur technisch van-aard en de vooruit

bprekeningen zijn gebaseerd op extrapolaties. 

In 1977 werd het Streekplan Zuid-Limburg vast

gesteld, waarin onk de Middenweg-Westelijke 

ranSweg is opgenomen. Verdere onderzoeken die 

min of meer betrekking hebben op de middeweg 

zijn vermeld op bij lage 3 • Hier moet nog 

slechts worden genoemd dat het bestemmings

plan Middenweg, dat in 19S n is vastgesteld 

door de gemeente ~eleen, nu in 

de Raad Yan state. 

, . d 1- . o·? t:an e lng 1.8 bij 
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hfds t. 3 Het beleid t.a.v. Verkeer en 7ervoer in het alge-

In dit hoofdstuk wordt in kort bestek de visie 

weergegeven van verschillende overheden op 

het gebied van verkeer en vervoer. Hierbij 

valt op dat de rijksoverheid veel aandacht 

schenkt aan het zoeken van alterr.atieven. 

Ook is nog gekeken naar het meer algeme-

ne p~anologische beleid van de verschil-

lende overheden. TIit werd nodig geacht om 

de visies op het gebied van verkeer en ver

voer in het juiste perspe~tief te kunnen 

plaatsen 0 De weergave hiervan is bijge

voegd als bijlage 4. 

6 



ove .r>n eid 

Om een beeld te krijgen van het beleid van de 

rijksoverheid zij ~ de volgende nota's bestu-

d eerd : 1- Orienteringsnota (onderdeel van 

de derde nota Ruimtelijke Ordening) 

(1975)0 

2- Struktuurschema Verkeer en Vervoer 

(1980). 

3- Meerjarenplan Personenvervoer 

1 98~-1 S8 4 (1980). 

4- Ferspektievennota Zuid-Limb~rg 

(1978). 

lid 1 In de Oriente~ingnota geeft het Rijk doelstel

lingen aan v~~r drie verschillende gebieden 

ten aanzien van verkeer en vervoer: 

- Soci aal-cul turee l gebied 

Hierin staat dat op veilige en c~ m fortabele 

wijze moet worden voorzien in de vraag naar 

verpl ~a tsing va n personen en goederen. Werk, 

woning en recreatieplaatsen moeten goed bereik

baar zijn en er moet een billijke pn evenre-

nadelen zijn tUBsen de verkeersdeelnemers. 

De ontwikkelinge n mogen de toekomstige gene

raties niet schaden met betrekking tot grond

stoffen en energiebronnen. 

- Financieel-economisch gebied 

Tot doel wordt gesteld dat verkeer en vervoer 

een bijdrage dienen te leveren aan gewenste 

nationale en regionale economische on~wikkeling

en. Hierbij dient het beslag dat wordt gelegd 

op de overheidsmiddelen zo beperkt mogelijk 

te worden gehouden. De beschikbare infrastruk

tuur, de vervoermiddelen en financiele midde

len zullen zo e ffici~nt mogelijk gebruikt moe

ten worden. 
'7 
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- Ruimtelijk gebied 

Aantasting van het natuurlijk milieu moet ver

meden worden. Verkeers- en vervoersvoorziening

en moeten harmonisch in het landschap ingepast 

~orden en het verkeers- en vervoersbeleid 

moet een bijdrage leveren ~~ .l het bereiken 

van de maatschappelijk gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling 

ad 2 Een en ander is uitgewerkt in het Struktuur

schema Verkeer en Vervoero Hierin geeft het 

Rijk een celeid aan dat is gericht op: 

a- vermindering van de verplaatsingsafstanden 

b- bepprken van h et au~ogebruik, waar en 

wannepr dit teveel hinder geeft 

c- treffen van voorzien i ngen voor openbaar 

vervoer en langgaam verkeer waar nodig 

De overheid rechtvaardigt haar ingrij pen door 

te wijzen op de negatieve gevolgen die voort

vloeien uit het huidige verkeer- en vervoers

patroon zoals geluidhinder, milieubederf, on

gewenste suburbanisatie etc •• 

Het ingrij penbestaat dan uit het beinvloeden 

van de wijze van verplaatsing, het tijdstip 

waarop en de Kosten van zo'n verplaatsing. 

Bij deze gedragsbe~nvloeding van het individu 

staat voorop dat de vrijheid van de een niet 

meer da n nodig begrensd mag worden ten behoeve 

van de ander. 

Het proces van afweging van belangen kan er

toe leiden dat niet op aIle plaatsen en tij

den kan worden voldaan aan de optredende ver

plaatsingsbehoefte. Derhalve kunnen in het 
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verkeer- en vervoerstel s el congesties tijdens 

spitsuren niet altijd en overal worden voor

komen en zullen derhalve moeten worden aan

vaard. 

Met be trekking tot de besluitvorming over 

projekten ste l t d~ s truk t uurs chets: 

"Alvorens een beslissing wordt genomen over 

een belangrijke uitbreiding van een bestaande 

of de aanleg van een nieuwe verbinding van 

het openbaar vervoernet of wege nnet zal- wan

neer de rijksoverheid hierbi j de gehele of 

gedeelteli j ke (financi~le) verantwoordelijk

heid draagt- een zorgvuldige ai'weging plaat;s

vinden v an de be hoeft aan capac i tei t en k:'a

liteit en de te verwachten v~~r en nadelen 

van de verschillende oplossin gen. Deze oplos

singen zijn sebaseerd op een intpgraal ver

kcers- en vervoersbeleid. Bij ~lannen voor 

aanleg of uitbreiding va n wege n dienen de ver

plaats i ngmogelijkheden via alterna tieve ver

voerswijzen alsmede het verbeteren van het 

onderliggende wegennet als afzonder~ijke op

lossingen of in combinatie te worden afgewogen 

tegen andere oplossingeno Bij de afweging van 

voor- en nadelen zal worden gelet op de behoef

te aan en de effecten van de capaciteit en de 

kwaliteit van aIle vervoersnetten. 

De v~rvoersvraag wordt geraamd op basis van 

een vervoerprognose e n de verwerkingscapaci

teit van de netten bij de verschillende op

lossingen. Gelet wordt eveneens op de voor

delen op het gebied van verkeersveiligheid, 

op effekten op de sociaal-economische, cul

turele en ruimtelijke ontwikkelthg, op de voor

en nadelen met be trekking tot het leef- en 

woonmilieu en op de nadelen voor de landbotJ.1;v, 
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het landschap en het natuurlijk milieu. 

TIeze voor- en nadelen zullen inzichtelijk 

worden gemaakt in het Kader van de t~acepro

cedure. In de projektnota zullen de milieu

effek t en worden ge~valueerd overeenkomstig 

de toekomstige wettelijke re geling voar mi

lieu- efi ~~trapportage ..... 

Een en ander leidt tot bevordering van het 

openbaar vervoer en langzaam verkeer en tot 

terughoudendheid bij de aanleg en uitbreiding 

van wegen. Oo k bij beslissingen waarvoor an

der~ overheidsinstanties verantwoordeli j kheid 

dragen zal bovenstaande wijze van beslu i tvor

ming worden bevorderd." 

ac; 3 In he t ~:Vle er ,j are nplan Pers onen ve rvoer 198 ()-1984" 

zijn de vOlgende hoofdpunten van het beleid 

ten aanzien van verkeer en vervoer in stads-

g ewesten en middelgrote steden aangegeven: 

Het stimuleren van een herindeling van 

het stedelijk gebied in verblijfsgebieden 

en verkeersruimten 

Verhogen van de verkeersveiligheid in 

de verkeersruimten en het verhogen van 

de verkeersveiligheid en leefbaarheid 

in de verblijfsgebieden 

Bevorderen van een beter gebruik van 

de bestaande infrastruktuur door spreiding 

van de spits en bevordering van "carpooling" 

en openbaar vervoer 

Tijdig bieden van nieuwe openbaar vervoer

diensten ter ontsluiting van nieuwe ver

stedelijkte gebieden 

Instandhouden en in kwaliteit verbeteren 

van de bestaande openbaar vervoervoor

zieningen door verbetering van doorstro

ming en regelmaat in het kader van ver

keerscirculatieplannen 

-j n 



- Aanlpg van e en randweg ter ontlasting 

waar nodig van interlokaal verkeer 

- 'lJerbetering van het instrumentarium ten 

aanzien van de parkeerordening 

- Stimuleren en veiliger maken van de be

staande fietsvoorzieningen 

- Aanleg van andere fietsroutes om te ko

men tot een samenhangend netwerk 

- Stimuleren van veiligere voetga ngersvoor

zieningen 

ad 4 In .F e~ s De t:1: i ev ec: ':C) : ::-, Zu i d -

Limburg over het herstruktureringsgebied staat 

over het wegennet: "Het g ebied is middels een 

toereikend net van wegen op omliggende gebie-

den aangesloten. • ...• Bij voortgaande groei 

van het ~erke p r zu llen problemen ontstaan 

met betrekking tot: - de verbinding tu s sen de 

oosteli.~k e ~i~ ijnstreek en de ", eS1:eIij~e 

~ ijnstreek. De plannen voor een der~ 

geIijke weg verkeren in . een vergaand 

stadium van voorbereiding 

- de voormalige rijksweg 

in de westelijke mijnstre~k 11 

De nota konstateert verder een grotere con

currentie van het partikulier vervoer ten op

zichte van het openba a r vervoer. De nota ver

wacht daardoor een beperking van de verplaat

singsmogelijkheden en ziet met nam e de bereik

baarheid van de kleine kernen afnemen. 

Aanbevolen wordt de binnengewestelijke wegen

struktuur aan te passen aan de regionale weg

verbindingen teneinde die optimaal tot hun 

rp.c ~t te Id~ '~ D ~(Cl:le :"j ei} tevens om de verkeers-

afwikkeling tussen de regio's te bevorderen. 

Met name de voortzetting van de struktuurweg 21 

(SW 21) in het stadsgewest Oostelijke Mijnstreek 

en naar het stadsgewest westelijke Mijnstreek 

1 1 



wordt bepleit. Fondsen zouden door het rijk 

beschikbaar fuoeten worden gesteld. De Midden

weg staat begroot op f23 milj. en de Westelijke 

Randweg-Sittard op f13 miljoen. 

Speciaal t e n aanzien van de mijnstreken wordt 

in het Struktuurschema Verkeer en Vervoer aan

gegeven dat in beide mijnstreken moet worden 

gestreefd naar een intern evenwicht van wo~e~ 

en werken, waarbij de beperking 

v~n de groei van de mobiliteit van belang is. 

De Verstedelijkingsnota geeft aan hoe dit kan 

worden bewerkstelligd. In dit verba~ j de volgen de 

punte n . • bevordering van het gebruik van 

de (brom-)fiets, verbetering 

van het stadsgewestelijk open

baar vervoer en mede daardoor 

het stimuleren van een selek

tief gebruik van de auto 

• een (re)lokatie, inrichting en 

beheer van de verkeersinfra

struktuur en een inrichting en 

beheer van het stedelijk gebied 

die gericht zijn op pen beper

king van de hinder van het ver

keer 

Op de Struktuurschets van de Verstedelijking 

van 1977 staat Sittard/Geleen aangegeven als 

zijnde een stadsgewest gebaseerd op openbaar 

vervoer. Van belang is nog dat in het ontwerp 

Rijkswegenplan van Rijkswaterstaat een ver

breding van 4 naar 6 rijstroken van de rijks

weg E3 tussen Born en Kerensheide, en van 

rijksweg E39 tussen Kerensheide en Heerlen 

op het programma staat 

12 



3.2 Het beleid v~n de provincie Limburg 

In het Streekpls n Zuid-Limburg wordt het verkeers

stelsel afhankelijk geste l d van de ontwi~keling van 

de stade Sterk naa r vorpn komt de vraag naar ver

keers- en vervoersmiddelen met een grote capaciteit 

en sne!lle afwikkelingsmogeli 2kheden. In het streek

plan wordt hiervan gezegd dat ait aus da~i g ~os~ 0are 

voorzieningen zou vragen, dat aIleen al uit dien 

hoofde een zeer bewuste keuze van transportmiddelen 

noodzakelijk is of opgelegd moet worden. De plaats 

van de verbindingen wordt sterk afhankelijk gedacht 

van d e funktie die eraa n is toegedacht. 

Er wordt in het Streekplan gestree ~d naar een COD

cpntra t i e van de verb i ndingslijnen, t erwi j l versc hil

leDde ~aaswijdten nodig zijn voor de verschillende 

nivo's. Tevens wordt bijzondere aandacht gevraagd 

voor het openb a ar vervoer. In d i t kader wordt opge

merkt dat krachtige bevordering van vrije bushanen 

op zijn plaats is. Om openbaar vervoer goed mo

gelij k te maken moet gestreefd worden naar een 

Ook zal men aandacht moeten blijven schenken aan 

het partikulier vervoer o mdat dit voor veel men

sen de enige verplaatsingsmogelijkheid is. Het 

(brom- ) fietsverkeer moet aandacht krijgen, terwijl 

scheiding van verkeerssoorten, vooral bij grote 

kwantiteiten, wenseli j k wordt geacht. 

Het buitengebied zal Diet meer dan noodzakelijk 

moe ten worden doorsneden en de noodzakelijk geach

te doorsnijdingen moeten worden ingepast in de be

staande struktuur van het gebied. Er moet gestreefd 

worden naar een bundeling van de verKeeFslijnen en 

andere verbindingsstrukturen. 



3 .3 Het beleid van de gemeente Geleen 

Ter analyse van het gemeentebeleid ten aanzien van 

verkeer en vervoer is het "Voorontwerp Intergemeen

telijk Struktuurplan IN'estlijke Mijnstreek" niet 

geschikt. Dit omdat het plan al dateert uit 1972 

en er in het denken over verkeer en vervoer sinds

dien duidelijke verschuivingen hebben plaatsgevon

den. Met name de 3e Nota Ruimtelijke Orden~ng en 

het 2truktuurschema Verkeer en Vervoer zijn hier 

duidelijke uitingen van. Tpvens staat van vprs&hil

lende weg'ierbindingen die zijn genoemd in het voor

ontwerp al vast dat deze niet zullen worden uit

gevoerd. Te denken valt hierbij aan de oostelijke 

randweg om Geleen en Bpek die in het definitieve 

streekplan v~n 1976 niet meer voorkomto 

In een "On twer p verkeers c ircula ti eplan 11 (V .c · P. ) 

van de gemeente Geleen ( 1980) worden vooral ver

keerstechnische aspekten behandeld. Het V.C~P. kenmerkt 

zich door een "laissez-faire" gedachte; als er nu 

ee~s geen enkele sturing p~2ats vindt op het gebied 

van verkeer en vervoer, hoeveel nieuwe wegen zijn 

dan nodig? Het plan bevat eea zeer algemene doel

stelling, die door zijn algpmeenheid pn immanente 

tegenstrijdigheid weinig waardevol is. 

Het bpleid is voornamelijk gerich t op ontlasting 

van de knelpunten in de wegenstruktuur, met name 

de oude rijksweg en de Julianatunnel. 
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hf~lt 4 Consistentie van het teleid van de verschil

lende overheden m.b.t. verkeer en vervoer I 

Bij een beschouwing over de consistentie 

tussen het beleid van de verschillende over

heidsnivo's speelt het tijdsa2pekt een grote 

role Streekplannen moeten gewijzigd worden door 

nieuwe en vaak scherper gedefinieerde beleids

lijnen van de rijksoverheid zoals die staan 

weergegeven in nieuw uitkomende nota's en 

planologische kernbeslissingen (P.K.B.'s). 

Dergelijke wijzigingen vragen echter weer ~i jd 

of soms zijn er voor bepaalde gebieden nog 

geen streekplannen gemaakt. Di~ heeft tot gevolg 

dat de gemeenten vaak in grate onzekerheid verkeren 

Geb ie d eLl 
klaagt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) dan ook over net gebrek aan duidelijk

heid wat betreft de vertikale coBrdinatie. 
Onder vertikale co~rjinatie moet worden verstaan 

Men n i s t eeD ba si3v i s ~e o ver d2 f unktiever de-

ling over de drie nivo's. De steeds hogere 

eisen die gesteld worden aan bestemmingsplan

nen worden als een last ervaren door de lange 

duur van de totstandkoming en de Kosten van 

onderzoek. Veel eisen ten aanzien van alle~lei 

bijdrageregelingen vindt men overbodig en 

ziet men als een aantasting van de gemeente

lijke autonornie. Oak te gedetailleerde streek

plannen worden verafschuwd. 

Ten aanzien van struktuurschema's en -schet

sen merkt de VNG op: " .•.. De spanningsrelatie 

tussen beleid en praktijk is onvermijdelijk. 

Het is dan oak geen oplossing de gemeenten 

in een keursli j f te dwingen. Bet ad hoc in

spelen op onverw~chte ontwikkelingen zou door 

provincies en rijk geinitieerd en gerealiseerd 
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moeten worden, en daartoe zijn zij niet g oed in 

staat. Ri j k en provineies dienen zich meer te 

riehten op strukturele oorzaken dan op het 

bestrijden van de -noodzakelijke- gevolgen 

daarvan" 

Het is duidelijk dat de rol van de provincie 

van groot belang is in het spanningsveld tus

sen het beleid van de rijksoverheid en de prak

tij k van de gemee n ten. Doordat Zuid-Limburg 

we g ens de mijnsluitingen tot herstrukturerings

gebied is verklaard is de invloed van de rij ks

overheid via de Perspektievennota en de daar

bij behorende financiple impulsen eehter ta

melijk direkt. Deze invloed staat vrijwel los 

van de invloed die het in 198~ verschenen 

"Struktuursehema Verkeer en Vervoer" kan heb

ben. Laarnaast is in Limburg de band tussen de 

gemeentelijke besturen en het provinciebestuur 

in verband met de politie~e machtsverdeling 

no ga l he cht. Dit kan de g rote consist2ntie 

verklaren die bestaat tussen het beleid van de 

gemeenten en de in kaart gebrachte plannen 

m.b.t. verkeer en vervoer in het streekplano 

De perspektievennota Zuid-Limburg is een veel 

concretere nota dan het struktuurschema verkeer 

en vervoer. In de perspektievennota staan con

crete projekten met financiering aangegeven. 

Door de perspektievennota en de daarin aangege

yen infrastrukturele werken wordt het struktuur

schema verkeer en vervoer van een gedeelte van 

zijn zeggingskracht ontdaan. Dit geldt met name 

v~~r wegen die in het streekplan van 1977 vermeld 

staan. Een van de wegen die het betreft is de 

S.W. 21. Hoewel het streekplan zich conformeert 

aan het overheidsLeleid zoals dat is neergelegd 

in de orienteringsnota en de nota Landelijke 

gebieden is men bij het uitwerken op de plankaart 

bepaald niet karig geweest met het aangeven van 

aan te leggen wegen. 
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Bet intergemeentelijk Struktuurplan Westelijke 

Mijnstreek zal in 1982 in ontwerp gereedkomen 

en lijkt in grotere harmonie tussen de betrok

ken gemeenten tot stand te zijn gekomen als het 

voorontwerp van 1972. Ie paragraaf Verkeer en 

Vervoer van dit plan zal voornaoelijk gericht 

~ijn op de besteding van de P.N.L.- gelden 

(perspektievennota Zuid-Limb~rg) voor de a a nleg 
van wegen. 
Ret beleid van de gemeente Geleen kenmerkt zich 

door het duidelijk volgende karakter. In tegen

stelling tot de Rijksoverheid en ~n mindere 

mate de provincie, onderneemt de geme ente Geleen 

g~en stappen om de vervoermiddelenkeuze te be

invloeden. Met name het verkeerscirculatieplan 

besteed aan deze materie geen aandachto 

Samenvattend kan worden gesteld dat de beleids

visie van de Rijksoverheid met betrekking tnt 

de vermindering van de mobiliteit, aandacht voor 

alternatieven en dergelijke zeker nog geen ge~een

geed is bij de provincie Limburg en de gemeente 

}eleen. Ook binnen de verschillende Rijksnota's 

zijn duidelijke verschi: ]en te onde rke ~neno 
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hfdst 5 Toetsing van het bestemmingsplan Middenweg

Westelijke Randweg Sittard aan het beleid van 

de verschillende overheidsnivo's 

Bij de b800rdeling van een bestemmingsplan 

speelt de tijdsfaktoT mee. De voorbereiding en 

procedure van een plan vragen vaak veel tijd, 

soms oplopend tot enige jarpn. De normen en 

inzichten met betrekking tot de rui~telijke 

ordening kunnen gedurende deze periode belang

rijke wijzigingen ondergasn. 

Toch zal men altijd een projekt, zolang het niet 

in uitvoering is moeten toetsen aan de laatste 

inzichten. De schade die ontstaat door vetlies 

aan tijd, geld en energie die gebruikt zijn 

bij het voorbereiden van een projekt, weegt 

niet op tegen de schade die ontstaat door 

het ui tvoeren van een a c tltJ2 rhE·a ld ::Tc1j e tt . 
Scha de lli oe~ i n di~ v=rb an~ r~i~ , en ze ker ni et 

allpen financieel gpzien worden. 

Bij het beoordelen van het bestpmmingsplan 

Middenweg-Westelijke randweg Sittard zullen de 

meest aktuele beleidslijnen van de diverse 

overheden dan ook rnaa tgevend zi j n. 
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hfdst 5.1 Toetsing aan het beleid ven de Rijksoverheid 

De meest recente weergave van het beleid van 

het beleid van de rijksnverheid met betrekking 

tot verkeer en vervoer is te vi~den in de 

planologische kernbeslissing PKB 3 van het 

Struktuurschema Verkeer en Vervoer zoals die 

door het parlement is goedgekeurd in het zit

tingsjaar 198~-1981. Voor een uitgp.breide be

handeling van de toetsing wordt verwezen naar 

bijlage LtA. In dit hoofdstuk wordt een en 

ander verkort weergegeven. 

De hoofddoelstelling van PKB 3luidt: 

Het tegemoet komen aan de vraag naar vervoer 

van personen en goederen uitsluitend voor 

zover de bijdrage aan het welzijn van de 

gemeenschap per saldo positief is, en weI op 

een zodanige wijze dat: 

de totstandkoming va ~ een gewenste ruimte

lijke struktuur wordt bevorderd en schade 

aan landbouw, het natuurlijk milieu en het 

landschap zoveel mogelijk wordt vermeden 

- het belang van dp verkeersveiligheid wordt 

vooropgesteld 

zoveel mogelijk wordt voldaan aan de eisen 

die aan het woon- en leefmilieu worden ge

steld, onder meer met betrekking tot par

keerhinder, uitworp van luchtverontreini

gende stoffen, geluidhinder en visuele hin

der 

- een gewenste sociaal-culturele en sociaal

economische ontwikkeling wordt bevorderd 

- het gebruik van schaarse grodstoffen wordt 

beperkt 

- het beslag op de overheidsmiddelen wordt 

beperkt tot een nivo dat verantwoord is 

binnen het totale regeringsbeleid 
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V~~r elk aspekt van deze doelstelling worden 

richtlijnen gegeven over c.e wijze waa rop :nen 

er aan tege~oet kan komen. De hoofddoelstel

ling en de richtlijnen worden zowel gehanteerd 

b i j de uitwerking van het beleid van de rijks

overheid zelf als bij de onderlinge afstemoing 

van het rijksbeleid en het beleid van de lagere 

overheden. V~~r een uitgebreide toetsing aan 

de richtli j nen wordt verwezen naar de bijlage, 

in dit verband zal slechts een Korte bespre

king plaatsvindenQ 

De richtlijnen t.a.v. het tegemoet ~omen aan 

de vraag naar vervo er stel l en vooro p dat de 

capaciteit van het verkeers- en vervoersstelsel 

moet voldoen aan de vraag. Nadruk wordt gelegd 

op een samenhangend verkeers- en vervoersstel

sel waarbij het openbaar vervoer speciale aan

da ch t krijgt. Met b etrekking tot de inrich ting 

van de verkeersru imte wordt een evenwichtige 

ve ~ deli~g voor gesta an over de vervoerswijzen, 

ook met betrekking tot de parkeerruimte. Het 

veiligheidsaspekt moet steeds in de afweging 

betrokken worden. Aan het goederentransport 

over de weg moet recht gedaan worden. 

Zowel in het bQstemmingsplan Westelijke Randweg 

Sittard-Middenweg (M-WRS) als in het bestemmings

plan Middengebied wordt slech ts gesproken over 

verkeer. Dat verkeer voortkomt uit de behoefte 

aan verplaatsing en dat daarom, gezien de be

perkte ruimte, verkeer slechts in samenhang 

kan en mag worden bekeken met het rui Dere 

begrip vervoer, heeft in deze plannen geen 

plaats gekregen. Ook in de onderliggende 

stukken ontbreekt dit. De ondersteunence 

verkeersonderzoeken baseren hun uitkomsten 

op prognoses waarin ingrijpen door de overheid 

buiten beschouwing wordt gelaten. 



De riehtlijnen t.a.v. afstemming op de totstand

korning van een gewenste ruirntelij ke ontwik

keling geven aan dat bij een stedelijke ont

wikkeling zoals voor Geleen/Sittard, tijdig 

v~~r de nodige verkeersvoorzieningen moet wor

den gezorgd. De ruimtelijke struktuur moet 

zo ingedeeld worden dat de verplaatsingsbe

hoefte zo gering ffi0gelijk zal zijn. De ruimte 

moet zuinig gebruikt worden door o.a. bunde-

ling van de infrastruktuur, aanpassing van de 

bestaande verkeers- en vervoerssys t e 2 pn en 

u itbreiding van bestaande verbindingen in plaats 

van het aanleggen van nieuwe. IHlieuvriendelij~e, 

weinig plaats in beslag nemende voorzieningen 

moeten worden bevorderd. 

Aan deze riehtlijnen is in het bestemmings

plan geen aandaeht besteed. Zr is geen onder

zoek geweest naar alternatieven of verbetering 

van bestaande wegen. 

~iehtlijnen t.a.v. de afstemming op de bevor

dering van de verkeersveiligheid zi~n o.a. 

het geven van een centrale plaats van de vei

ligheid in verkeers- en vervoersplannen-en 

het tprugdringen van het aantal verkeersslaeht

offers o.a. door hot doorvoeren van een schei

ding tussen doorgaand verkeer en bestemmings

verkeep. 

Het betrokken bestemmingsplan is veeleer een 

verkeersplan en waarschijnlijk omdat het plan 

slechts een weg bevat is aan het veiligheids

aspekt geen aanda~ht besteed~ Doordat de weg 

de, naar verhouding geringe, hoeveelheid door

gaand vprkeer rond Sittard leidt zou dit de 

veiligheid voor de weggebruikers in Sittard 

enigszins kunnen bevorderen. De weg zelf eehter 

vergroot de verkeersruimte en daarmee de kans 

op ongelukken. 
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Ten aanzien van de richtlijn met betrekking tot 

de afstemm1ng op de bevordering van een goed 

leef- en ~atuurlijk milieu moet worden opge

merkt dat de aanleg van de Middenweg-~~S 
een aantasting beteKent voor het natuurlijk mi-

lieu en landbouw gr onden. ~e gpluidshinder binnen 

Sittard zou door de aan l eg van de nieuwe weg iets 

af kunnen nemen. 

Ook t.a.v. de bevordering van een gewenste 

sociaal-~conomische ontwikkeling worden richt

lijnen gegeven. De openbare middelen moeten 

zuinig gebruikt worden en de vervoermiddelen 

en infrastruktuur moeten doelmatig benut wor

den. Beschikbaarheid en gebruik van verkeers

voorzieningen moetpn onderling afgewogen wor

den gelet op de maatschcppelijke rentabili

te it en het effekt op de betalingsbalans. 

Afweging van de kostpn tussen verschillende 

vervoerswijzen he eft niet plaatsgpvor:~~",. 

Waarschijnlijk hpeft hpt beschikbaar zijn van 
*) 

PNL-gelden een grote rol gespeeld bij de 

totstandkoming van hat wegenprojekt. 

Richtli :nen t.a.v. afstemming op huidige en 

toekomstige beschikbaarheid van energie be

pleiten een grotere effektiviteit van energie

en grondstofverbruik ~n verkeer en vervoe~ 

Tevens vvordt, bij het aanleggen van nieuwe ver

bindingen of het uitbreiden van de bestaande, 

geoleit voor een keuze voor de struktuur met 

h~t laags ts e nergieverbruik. 

gebruik van de auto en daarmee het gebruik van 

energie. De probleemstelling t.a.v. het energie

verbruik is niet genoemd in de plannen voor de 

Middenweg-WRS. 

'Gelden ter beschikking gesteld door de Rijks-
ove r he id t.b.v. r ro j~~ten ia hp~ kade r van ~e 
Fe r s~e~tieve~no~a :uid-lim our3 . . => 
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Het bestemmingsplan M-WnS heeft zeker niet een 

zorgvuldige afweging gekend zoals die in het 

Struktuurschema Verkeer en Vervoer staat be

schreven. Ook is hier van een integrale bena

dering geen s prake. Het bestemmingsplan en de 

onderliggende stukkpD zi j n voornamelijk ver

keerstechnisch pn van duidelijke be leidsuit

gangspunten is geen s prake. 
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hfdst 5.2 Toetsing aan het beleid van de provinde Limburg 

In hoofdstuk 4 is een beeld gegeven van de 

verhouding tussen gemeente en provincie en 

tussen provincie en rijk. Daar is ook al ge

Bchetst dat er een discrepantie bestaat tUBBen 

het beleid van de verschillende overheden. 

In deze paragraaf wordt deze prob1ematiek 

voor wat betreft de provincie toegespitst op 

de Middenweg-Westelijke Randweg Sittard. 

Daar de Middenweg-Westelijke Randweg Sittard 

(M-"iRS)vermeld staat in het Streekplan Zuid

Limburg zou men verwachten dat de aanleg van 

de w~g in overeenstemming is met de visie van 

de provincie. Uit het voorgenoemde zal al 

duidelijk zijn dat dit niet zonder meer het 

geval is. We hebben hier feitelijk te maken 

met een tegenspraak binnen het streekplan. 

Bet strcekplan noemt o.a. de volgende beleids

voornemens. (streekplan bIz. 107 e.a.): 

- stimulering openbaar vervoer en langzaam 

verkeer 

- in eerste instantie moet worden gekeken 

naar verbetering van de bestaande verbindingen 

- zo min mogelijk doorsnijding va~ het open 
gebied 

- bundeling van de verbindingslijnen 

Aan de hand van onige kenmerken van de middenweg 

zal worden aangetoond dat deze weg zeker niet 

volledig past in de beleidslijnen ~oals ge

noemd in het streekplan 

a- Uit de toedeling van ver keer aan de Middenweg

WRS tlijkt dat een deel ervan bestaat uit ver

keer vanuit de Oostelijke Mi~nstreek naar ~id

den-Limburg en verder noordelijk. Voor deze 
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verbinding zijn eehter reeds enige lijnen aanwezig . 

. (zie bijlage 6) Met name de 339 -E9 zou in deze een 

funktie moeten vervullen . 

Een andere noord-zuid verbinding is de SW 26 . Deze 

weg kan beter ontsloten en verbreed worden. 

De nieU'vve verkeersader :.Tiddenweg- 'NJ.S moet dan ook 

in strijd worden geaeht met de in het streekplan 

genoe mde doelstelling van bunde l ing van de verkeers

aders. 

b - I n hpt streekplan 'Hordt gesteld dat:" ... de E39 en 

het gedeelte van de 39 ~ussen Kerens heide en Born 

ov croelast zullen raken. Dit leidt eehter niet 

noodzakelijk tot de conclusie dat verbreding of 

verdu~beling aan de orde is. De andere verbinding 

tUBsen de stads g ewpsten Hperlen-Kerkrade en Sittard-

Geleen ( ..-'. provl nc la.l e weg 21 ) immers verliest zieh in 

moeilijke passages door he t stadsgebied, waar sl?2nt s 

een zeer be perkte snelheid moge li jk is. lndion door 

ornle iding pen snellere aansluiting mogelij~ znu z~j~ 

kan een bptere benutting van deze route ontstaan, 

waardoor de perder genoe2de trac~ls een bpla~grij~e 

verli c~ting zouden verkrijgen . ... ". 

In het streekplan wordt dus gesteld dat een nieuwp 

noord-zuid verbinding moet worden aangelegd om de 

be staande noord - zuid verbinding te ontlasteD. Oo~ 

dit is in strijd mpt de doelstelli~gen. 

25 



hfdst 6 Beoordeling van het bestemmir:.gsplan IYIiddenweg

Westelijke Randweg Sittard 
-----------------~ 

Na een toetsing van het bestemmingsplan aan h et 

beleid van de ve r schillende overhede n wordt nu 

het bestemmingsplan ~elf bezien.De hoofdvra ag bij 

deze beschouwing is waarom de Mi ddenweg-Westelijke 

Randweg aangelegd zou moe ten worden. Er is gezocht 

naar argumenten die de aan1l.eg van de weg motiveren. 

Bij dit onderzoek bleak dat er nauwelijks doku

menten bestaan die dergelijke argumenten bevatten. 

De motiveringen die bestaan hebben aJle slechts 

verkeerstechnischB achtergronden en zijn te vinden 

in nudere verkeersstudips. Latere varkeersstudies, 

zoals studie Urmonderbaan (1979), Effekten Middenweg

west elijke Randweg op Sittard (1979) en het ontwerp 

verkeerscirculatieplan Geleen, gaan reeds uit van 

de aanleg van de Middenweg. Deze rapporten zijn 

vaak gericht op een andere weg of op het verkeer 

binnen de bebouwde korn. De prognoses in de genoem-

de onderzoeken spreker.. elkaar tegen en lijken daar

om onbetrouwb aar. V~~r het bestemmingsplan zelf 

is geen verkeersonderzoek verricht dat de relatie 

Westelijke Mijnstreek - Oostelijke Mijnstreek en 

de relatie Oostelijke Mijnstreek - rest van Neder

land in samenhang met de E 9-E 39 in het onderzoek 

b etrekt. 

Van een duidelijke probleemanalyse,die tot het be

sluit de Middenweg aan te leggen zou kunnen leiden 

is geen sprake. Slechts vage kreten als "zware be

lastin,g , congestie" e.d. worden gebruikt om de aan

leg van de weg te motiveren. E~n goed onderzoek 

naar hUidige pn toekomstige knelpunten, waar-

in aspekten als wegcapaciteiten, kruispunten, 

veiligheid, lawaai en andere overlast cijfer

matig worden onderzocht, en waarin de verschil

lende gemeenten zijn betrokken, ontbreekt. 
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Men heeft weI metingen gedaan (b.v. in Geleen 

t.b.v. het verkeerscirculatieplan) maar een goede 

en integrale analyse daarvan ontbreekt. Het is te 

betreuren dat een analyse van de vervoersproble

matiek in wijder verband ontbreek0. 

Een ander belangrijk bezwaar is dat een onderzoek 

naar oplossingen van eventueel geconstateerde problemen 

steeds direkt gericht is op de aanleg of aanwe-

zigheid van nieuwe wegen. Juist op dit punt g~at 

men volledig voorbij aan het rijksoverheidsbeleid 

dat een zorgvuldige afweging van de verschillende 

oplossingen voorstaat. Oplossingen die zeker niet 

aIleen in de zin van verschillende wegtrac~'s 

moeten worden gez ien. Pas na zo'n afweging kan 

men de 
~~ .. 

voorkeur voor een van de Oplosslngen Ult-

spreken. 

Een voorbeeld van de gebrekkige onderbouwing van 

de motivatie van de aanleg van de Middenweg be

treft het aspekt natuurlijk milieu. In het bestem

mingsplan Middenweg staat dat de gemeenten eerst 

het trace hebben vast5~steld en daarna gepoogd 

hebben de weg zo goed mogelijk in het landschap 

in te pas sen. Men bBroept zich verder op een 

landschapsonderzoek dat in het globaal bestem

mingsplan Midd engebied is o pgenomen. Dit ond erzoek 

is echter slechts een beschrijving van het milieu. 

Onvoldoende is bekeken welke invloed de aanleg 

van een weg op dit milieu kan hebbeu (ecologisch 

evenwicht, waterhuishouding e.d.). Pas na dit 

onderzoek kan men een onderzoe k instellen naar 

de inpas si ng van de weg in dit milieu. ladrjLj 

zal ~te~ niet slechts aandacht moeten besteden 

aan visuele aspekten maar zeker ook aan zaken 

als kleinschalig ecologisch milieu van b.v. he t 

Geleenbeekdal. 
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en ondprzoek en die g ebruikt zijn bij de afwe g ing van 

alternatievpn Deeft ons gpnoodzaakt ons direct ~e 
* \ 

richte~ op het bestemmingsplan zplf. I We nefien de tekst 

van het bestemm ingsolan zin voar zin door en plaatsen 

er kanttekeningen bij . 3ij de beoordpling van het bp

st p 2mingsplan is gebruik gemaakt van o.a. de verkeers 

onderzoeken t.b.v. de Urmon derbaan, ~psteli j ke hlijn

streek ( 1974 ) , ontwerp Verkeerscirkulatie p lan Geleen , 

de nota "~f f ecten aanleg r,< iddenweg- "'[d.S en bes~emmings 

pla n l( 9mperkoul () p de i rn ern e hoo fd'/} pgens truktuur" 

en a pt Glo bale Eestemmingsplan ~iddpng etied . 

Als bijlagp 5 is het oesteC1I!lin gsplan van de ::;em ,,· ente 

Geleen bijgevoegd. De beoordeling spitst zich toe 

o p de toelichting . De toelichting van de g emeenten 

Munst ergeleen en Sitt a rd zijn vrij wpl iden"Ciek. 

De onderdeleD van de ~oeli6hting waarover opmer

Kingen noodzakelijk worden geacnt zijn genummerd . 

Aan de hand van deze numme ring zal het bestem

mings plan worden behandeld. 

1- "bedoeJde weg is o ~g enomen in het s treekplan 

Zuid-Limburg en in hpt ontwerp-Struktu~rplan 

iNestelijke Mijnstreek" 

Omdat in het bestemmingsplan (verder aangeduid 

met BP)verwezen wo r dt naar het streekplan zou 

men verwachten daarin een afweging te vinden 

met be trekking tot de Middenweg. Dit is e chter 

niet het geval. Bet wordt slpchts genoemd als 

een onderdeel van de nieuwe wegenstruktuur van 

ZUid-Limburg. Verder wordt t.a.v. het streek

plan kortheidshalve verwezen naar de hoofd

stukken 3 en 5 waar ingegaan wordt op het 

planologisch beleid van de provincie resp. 

de plaats daarin van het plan Middenweg . 

Deze m9t hod e s niet i deaa l ~aar 
a~dere mogeli khei en on~ t rekpn . 
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Met betrekking tot het ontwerp struktuurplan 

Westelijke M~jnstreek moet worden opgemerkt 

dat dit al dateert van 1972. Sindsdien zijn 

de inzichten in verkeer en vervoer drastisch 

veranderd. Verder is dit ontwerp struktuurplan 

nooit goedgekeurd door de desbetreffende ge

meenten. 

2- "Tussen de Oostelijke en 'Nestelijke Mijnstreek 

is vee 1 verkecr dat voor een belangrijk deel 

de bestemming Sittard-Geleen heeft" 

Het be grip"veel verkeer" is onduidelijk. Vol

g ens metingen die ver~7l.eld zijn in de nota "effek

ten Middenweg ... " is de verl{eersintensiteit 

in 1978 op de Heerlenerweg in de avondspi~s 

135~ mvt. per uur. Dezelfde nota geeft aan da t 

o p een enkelba~nsweg een capaciteit van 180.0 

motervoertuigen mogelijk is. 

De bestaande prognoses biedeD weinig houvast . 

In 1979 was de etmaalintensiteit ap de Heer

lenerweg 11.900. De prov inciale Waterstaat g~f 

in 1974 in het verkeersonderzoek Westeli jke 

Mi jns tppek eenprognose voor het jaar 1985 
van 22.000. mvt per etmaal. Vijf jaar later 

werd in het rapport Urmonderbaan voor 199 n 

een prognosp gegeven van 21 .349 op de Heerlener

weg. Het zou zinvol zijn gegevens van recente 

metingen te hebben omdat in het algemeen de 

groei van het verkeer belangrijk minder is ge

weest dan enige jaren geleden werd verwacht. 

3- " ..•• , terwijl voorts een belangrijke verkeers

stroom vanuit het naordeli ~ k deel van de Oos

telijke Mijnstreek met bestemming Geleen, Beek 

e.o. door de bebouwde kom va :1 Munstergpleen 

vloeit" 
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Een precisering van de uitdrukking "belangrijke 

verkeersstroom" ontbreekt. Uit het rapport 

"Urmonderbaan" zou men In.1.nnpn opmaken da t hpt 

hier een te verwachtpn intensiteit van rond 

sn00 mvt. per etmaal betreft. Er is niet onder

zoeht of deze vprkeersstronm niet binnen Mun

stergeleen in betere banen geleid kan worden. 

4- "Het drukke vprkeer uit de Kernen ten noorden 

van Sittard stroomt voor het ovprgrnte deel 

naar Sittard en Gelpen via de rijksweg door de 

bebouwde kom. Omgekeerd geldt dit voor de ker

nen ten zuiden van Gelpen" 

Het voortdurend gpbruik van adjektieven als 

"drukk e", "zeer drukke" en "belangrijke" m.b.t. 

de verkeersstroom is overbodig en verwarrend. 

TIe hoogste intensiteit gemeten in 1978 gedu

rende het spitsuur is 156 n terwijl een capa

eiteit van 1snn haalbaar is. 

5- "Een en ander betekent een zeer zware bplasting 

voor de hUidige hoofdwegen van Geleen, Munster

geleen en Sittard" 

Er wordt gesteld dat de huidige hoofwegenstruk

tuur zeer zwaar is ~ elast. De v2r mpe nd p z ee r 

zware overlast wordt eehter nergens gek'N8.nti

fieeerd. Dit betekent dat een duidelijke pro

bleemstelling on tbreekt. Vit de verschillende 

nota's blijkt niet of er sprake is van over

last 'en zo ja of die moet worden gezocht in 

het slecht bereikbaar zijn van winkelvoorzie

ningen, lawaaioverlast,vprkeersonveiligheid 

of andere vormen van overlast. TIit zou eerst 

nader onderzoeht moeten worden. 
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6- "Dezedienen te worden ontlast van met name het 

doorgaand verkeer alsmede een groot deel van 

het bestemmingsverkeer" 

De bestaande hoofdwegenstruktuur zal volgens 

het BP word-en ontlast van een "groot gedeelte" 

van het bestemmingsverkeer. V~~r de kernen 

Geleen en Munstergeleen is deze redenering 

niet steekhoudend. Er is nameli jk sprake van 

een weg die langs de kernen loopt en niet 

er omheen. Ret is niet goed voor te stellen 

h ne deze weg de kernen zal ontlasten van het 

bestemmingsverkeer (zie ook punt 7). 
Voor Sittard is weI sprake van een weg die min 

of meer rond de kern h eenloopt. Uit de nota 

"Effekt en Mid 2. enwe g ••• 0" blij~t eehter dat 

de groot~te afname ter plaatse van de Heerle

nerweg 13,7 % bedraagt. Het is dan ook nogal 

overdreven te spreken over een "groot gedeelte" 

van het bestemmingsverkeer. 

7- "De nieuwe weg heeft derhalve de bedoeling 

bovenstaande verkeersstromen op te vangen en 

betpr te verdelen" 

In deze zin en in het voorafgaande wordt ge steld 

dat de aanleg van de Middenweg de verkeers

struktuur van Sittard, Geleen en Mun stergeleen 

zal ontlasten. V~~r de afzonderlijke gemeenten 

zal dit nu worden nagegaan 

Geleen 

De middenweg is gesitueerd ten noorden van 

Geleen en snijdt de oude rijksweg loodreeht 
(ziefig6.1) 
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STEIN 

• • 

TRACE" MIDDENIAIZ:c,,- WY<S 

fig 6.1 

De voornaamste doorstrorningsrichtingen van ver

keer door geleen zijn noord-zuid en oost-west. 

Den 0 0 r d - z 1)i ::J. v e r bin din g, d e 0 u d e r i,~' k SIN e g , 

staat zoals gezegd loodrecht op de geplande 

Middenweg zodat het zeer onwaarschijnlijk is 

dat de rniddenweg verkeer zal onttrekken aan de

ze weg. Deze weg zal eerder drukker worden 

door de verkeersaantrekkende werking va n de 

middenW'eg. Aanleg van de rnid!ienweg zal, zeker 

in comb ina tie met verbetering van de SW 21, 

verkeer aa~trekken dat nu nog gebruik maakt 

van de E 9 en E 39. Een en ander moet los ge

zien worden van de aanleg van een westeli~ke 

randweg in Geleen (zie ook punt 13). 

Een andere belangrijke doorstromingsrichting 

is de oes t-west richting met als drukste punt 

de Julianatunnel. Omdat het overgrote deel van 

dit verkeer de bestemrning of herkomst heeft op 

het DSM-complex moet het eveneens onwaarschi j n

lijk geacht worden dat hier een noemenswaardige 

ontlasting optreed. Een alternatieve route 

over de middenweg is namelijk moeilijk denkbaar. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de aanleg 

van de middenwpg een verwaarloosbare invloed 

zal hebben op de verkeerscirculatie binnen 
Geleen. 
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Munstergeleen 

De verkeersafwikkeling in Munstergeleen is dGor 

de nauwe straten en boehten moeilijk. Door

gaand verkeer moet daar dan ook zoveel moge

lijk worden ver T!eden. Ook hier geldt eehter 

weer dat dit probleem niet gequantifieeerd is. 

Het valt eehter te ve~waehten dat het verkeers

aanbod niet zo groot zal zijn omdat dit aIleen 

verkeer van Geleen naar n e t noordelijke deel 

van de oosteli j ke mi jnstreek omvat. Het overige 
~ ~~_ .. ~~,, ___ INor ,jt vi g. ?~~ :. g '3 ~ eid ( z ie f ') 2 ) 

GELEE~~ 

3i : aa nleg va n de m~dd e nweg 3a l net doo~gaacd e 

verkeer door Munstergeleen kunnen worden afge

l} ' :'~- >-e Jt1 vis rni ddenwe~-oranje J aan of via midden-

, SlTTARJ 
-./"vt/OO ~ 

••• i~~e;' G.............. 

I 

I 

.-._- ; 

f :' g 

-. •••••• 
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STEIN 

WeI dient hierbij te worden aangetekend dat 

de aanleg van een verlengde Oranjelaan onze

ker is geworden door de veranderde inzichten 

over de verkeersafwikkeling binnen Geleen 

( z i e ook punt 13) 

Sittard 

De geprojekteerde middenweg sluit aan op de 

Heerlenerweg ten zUidoosten van Sittard. Van

daar loopt de weg tussen Sittard en Munster

g eleen en maakt een fraaie bocht rand de zuid

westkant van ~ittard. Tenslotte gaat het tra

ce tussen Limbricht en Sittard door en sluit 

aan op de ri jksweg noord (zie fig 6·4. 

_ ..... ~I; i die l1 '/-i eg 
-t;ms 

fig. 6.4 

De Mid d enweg-Westelijke randweg Sittard zal 

vrijwel a1 het doorgaande verkeer om de be

bouwde kom van Sittard heenleiden.Het door

gaand verkeer maakt echter slechts 25 % uit 

van het totale verkeer dat de grens van ~it

tard passeert. 
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De afname van het herkomst-bestemmingsverkeer 

is op de drukke punten veel geringer. Door aan

leg van de Middenweg zou op de Heerlenerweg 

13,7 % van het verkeer anders afgewikkeld wor

den. V~~r de Rijksweg-noord is dit getel 11,9 % 
en voor de ~ij ksweg-zuid 2,5 %. 
Het effekt van de Middenweg-Westelijke randweg 

zou zijn een vermindering van h et verkeers

aanbod op de Heerlenerweg van35 %, bij de Rijks

weg-noord van 4() % ( gedeelte ~U.ssen randweg 

en Sittard) en voor de Rij ks weg Zuid van 21%. ~ 
De vraag blijft eehter of de ontlasting van he t 

wegenstelsel ~inn en Sittard we I noodzakelijk is. 

De President Kennedysingel hac in 1978 een in

tensiteit van 135!1 mv t gedurende het spits

uur. De aansluitine; van het nieuwe uitbreidings

plan Kem~erkoul zou deze intensiteit kunnen ver

hogen tot 17()n mvt • De Middenweg zou dit weer 

terugbrengen tot 13 1J () mvt (zie ook "Effekten 

Middenweg •••• ) . De topeapaeiteit van 18 n O ~vt 

zou eenter nog nipt bereikt zijn en uit dat 

oogpunt lijkt de aanleg van de ~iddenweg-Wes

telijke randweg Sittard, mede gezien de snelle 

veranderingen van de prognoses, voorbarig. 

8- "Zodoende wordt het verdeeld over de versehil

lende toegangswegen ,waardoor overbelasting en 

de daarmee gepaard gaande eongesties kunnen 

worden voorkomen" 

Zoals reeds aangetoond bij punt 6 is de her

verde ling van het herkomst-bestemmingsverkeer 

voor Munstergpleen en Geleen te verwaarlozen. 

Voor de kern Sittard zal het verkeer op de 

Li mb richter,;,:eg toP Ue ,.2 foil , Het verl\:eer op de 

Heerlenerweg en de Rijksweg-noord zal afnemen. 

Verder blijft de verde ling ongeveer gelijk. 

* )DHVrapport: "Effecten aanleg ;ilid denweg 8i ttard
Geleen Westelijke Randwpg Sittard en bpstemmings
plan Kemp erkoul op de interne hoofdwpgenstrukt~~r 
van Sittard (1979)". 
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9- "In eer s te instantif? is het trace van de weg 

in h pt overleg tussen de Provinciale Waterstaat 

en de betrokken gemeenten in hoofdlijnen be

paald. Daarna is beke~en hoe dittrac~ zo 

goed mogelijk in het landschap met name van 

het middengpbied kan 'Norden ingepast" 

De procedure van het vaststellen van het trac~ 

van de Middenweg is ge ~eel onduidelijk. Er 

wordt gesproken van een zo goed mogeli"ke in

passing in het landschap, terwijl dit in de 

toelichting niet nader wordt ui t gewerkt. 

In de vaststelling van het BP op pagina 8 

wordt gestel~ ~at deze afweging heef~ plaats 

gevonden bij de opstelling van het globale 

bestemmingsplan Middengebied.In het globale 

bestemmingsplan wordt weer niet meer gedaan dan 

te stellan dat deze afwpging heeft plaatsge

vonden. 

Hela as m~ et worden vastgesteld dat deze af

weging niet toetsbaar is gemaakt. Men zou ver

wachten dat burgers de kans zou worden gege

ven overheidsplannen op hun merites te beoor

delen. Dat dit hier niet mogelijL blijkt moet 

worden gezien als een tekor~koming van het 

plan. 

1n-"Uitgangspunt is evenwel dat in eerste instan

tie de middenweg loodrecht wordt aangesloten 

op de Heerlenerweg, omdat deze Heerlenerweg 

zeker in eerste f~ se de belangrijkste verbin

ding zal blijven" 

Volgens het rapport "Effekten aanleg Middenweg" 

zal ook in een later stadium de Heerlenerweg 

de belangrijkste verbinding blijven. Het rap

port spreekt over een afname van ~5 % van het 
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verkeer op de Heer1enerweg na aans1uiting van 

de Middenweg. Dit getal za1 worden be-nv1oed 

door de manier van aans1uiten~~zip fig 6.5). 

CENT~UM 

S ITTA,:!.O 
c.ENTeUt\!l 

SITTAR-D 

MIDD£NWEGr 
MIODENWE.6 

SE 21 SE 2.1 
fig 6.5 

11-IIDe weg is zodanig getraceerd dat het Ge1een

beekda1 met aanwezige 1andschappe1ijke e1e

iIlen~en zoves1 moge1ijk wordt gespa3..y d" 

Hpt a1 dan niet aan1eggen van de weg heeft 

niet ter diskussie gestaan. Ook in het glo

baal bestem~ingsplan middengebied wordt de 

aanwezigheid v a n de weg niet tar disku ssie 

gesteld (pag 12 globaa1 bestem~in5splan mid

dengebied). 

Er had eerst onderzoek moeten p1aatsvinden 

naar de schade die het aan1eggen van een weg 

in dat gebied aanricht. Dit onderzoek zou dan 

moeten meespe1en in de besluitvorming en a1-

ternatievenafweging.:Na derge1ijk onderzoek pas 
moet bekeken worden hoe de weg het beste ingepast 

kan worden. Infor2atie over de aard van Get onder

zoek ontbreekt. In de bestemmingsplannen staat 

slp.ch~s dat het heef~ p1aatsgevonden. Toetsing is 

dus niet mogelijk. 

*)zie Dhv rapport IIEffecten aanleg .. etc." 
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12~" De weg zal in het middengebied beide spoor

Iijnen kruisen door middel van een onderdoor

gang, hetgeen niet aIleen uit technische maar 

ook uit landschappelijke overwegingen de 

voorkeur verdient." 

Een uitgraving met een breedte van rninimaal 

50 meter vermindert weI de "visuele veront

reiniging" maar de aantasting van het ecolo

gisch milipu kan sterker zijn en zal uit on

derzoek mopten bIijken. 

13- Uln Geleen zijn twee belangrijke verbindings

wegen met de middenweg in hat plan opgenomen, 

te weten: "de verlengde Oranjelaan " via welke 

tevens een nieuwe verbinding met Munsterge

leen totstandkomt alsmede een verbinding l'laar 

de geprojekteerde tweede tunnel onder de 

spoor lij n Sittard-Maastricht in de richting 

Lindenheuve l." 

Om deze alinea te behandelen is het nodig 

iets nader in te gaan op de situatie in 

Geleen. De gemeente Geleen wordt doorsneden 

door een tweestrooks rijksweg die vroeger de 

enige noord-zuidvprbinding vormde. Bij de 

gemeentelijke overheid wordt ernaar gestreefd 

deze weg te ontlasten. De visie over de manier 

van ontla~ten is, mede onder invloed van de 

provincie, nogal eens bijgesteld. 

In eerste instantie wilde men ontlasting be

werkstelligen door een oostlijke en een wes

telijke randweg *) • Vervolgens was het beleid 

erop gericht de oostelijke omle~ding te be

nadrukken. Tegenwoordig neigt men ertoe de 

oostelijke omleiding verkeersluw te willen 

maken en een nieuwe "Nest e lijke randweg 

*) , f' 6 6 Zl8 19. • 
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aan te leggen (verkeerscirculatieplan Geleen) 

.. /of '"-.... ,1G~t£:'c.~.- .-._ .... '. ..-. . 
-I ... 

-/ 
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. ~ .. . . . -
f .-1·· ': , 
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::'ig. 6.6 

\ /' \'L / SfrjTA' D (I 
- ,-y 

I 

fig. 6.7 

C:: c i t d e in 

dit verband niet aan de orde_ ~el van belang 

is dat door het verkeersluw maken van de 

oostelijke omleiding de doortrekking van de 

Oranjelaan overbodig wordt. De verlenging 

hiervan naar de middenweg zal teveel verkeer 

naar de oostelijke route trekken. 

Verder moet het eventueel aanleggen van een 

westelijke randweg-Geleen los gezien worden 

van het aanleggen van de Middenweg. Dit ont

lasten van de rijksweg kan geschieden onaf

hankelijk van de aanwezigheid van de middenweg 

door de randweg terug tel leiden naar de 

rij ksweg (zie fig 6.8 ) <> 
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fig. 6.8 

14-"Bij de opstelliYlg van het plE.n is er van uit

gegaan dat de kruising van de rniddenweg met 

de rijksweg zowel gelijkvloers als ongelijk

vloers kan worden uitgevoerd." 

Het ge meentebeleid is ero~ gericht de Rij ksweg 

door Geleen te ontlasten. (zie punt 13). 

Hiervoor wordt dan een alternatieve route 

aangedragen. In deze visie zou de rijksweg 

alleen dienen v oor het verkeer tussen Geleen 

en Sittard. Vanuit deze visie zou het logisch 

zijn geen op- of afritten te projekteren 

ter plaatse van de kruising Rijksw~g-Middenweg. 

Op die manier wordt maximale ontlasting ver

kregen. 
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l~h_f_d __ s_t __ 7 ____ A_l_t_ernatieven l 
In het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven 

dat een dui~el" ~ke probleemstelling ontbreekt. 

In het bestemmingsplan Middenweg-Westelijke 

ran dweg Sittard stond dat overbelasting en 

congesties in de kernen van Geleen, Munster

geleen en Sittard als problematisch wordt er

varen of in de toekomst ervarpn zal worden. 

Dit is da~r niet verder uitgewerkt en als eni

ge oplossing werd de Middenweg gegeven. 

In dit hoofdstak willen we aangeven welke 

mogelijkheden er zoal zijn eventuele proble

~en te ondervangen. Doordat onderzoeksgegevens 

met ~etrekk'ng totbijvoorbeeld geluidhinder, 

vervoerbehoeften e.d. ontbreken kunnen we 

slechts aangeven in welke rich t ingen oplos

singen kunnen wor den gezocht. 

De alternatieven die hierna bescireven zullen 

worden zijn vaak in combinatie toe te passen. 

Een integrale aanpak van de verkeer en vervoers

problematiek kan voorkomen dat onnodig beslag 

wordt gelegd op de steeds schaarser wordende 

vrije ruim t e in het betrokken gebied. 

Mogeli j ke op lossingen z ijn ingedeeld twee ca

tegori~n: allereerst maatregelen ter be~nvloe

ding van de vprvoermiddelenkeuze en ten tweede 

het aanbrengen van vprkeerstechnische verande

ringen zoals het be~nvl oeden van de routekeu

ze en verandering van het wegprofiel. 
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7.1 Befnvloeding vervoermiddelenkeuze 

Indien de drukte ten gevolge van h~t gemoto

riseerde wegverkeer problemen gaa t veroorza

ken, kan men de verkeersruimte uitbreiden. 

Men zal echter eerst moeten onderzoeken of de 

keuze van het vervoermiddel niet kan en moet 

worden beinvloed. 

Hoewel er ongetwijfeld meer mogeli j kheden 

zijn geven we van enkele maatregelen die die 

keuze kunnen beinvloeden een indruk. De maat

regelen die we hier behandelen ~ijn: - het ver

bet~ren van het openbaar vervoe~, - bedrijfs

vervoer, - "car-pooling", - parkeerbeleid en 

het accept~ren van congesties. 

In net vprkeerscirculatieplan van GeIsen 

wordt over het openbaar vervoer slechts ge

sproken ala drager van een regionale funktie. 

In het kader van de verstedelijking van Sit

tard / Geleen zou openbaar vervoer in de vorm 

van een stadsbusdienst levensvatbaar kunnen 

zijn. M2n denke aan het gebruik van kleine 

busjes met een frequentie die is aangepast 

aan de behoefte. Juist met be trekking tot 

het openbaar vervopr is lef, initiatief en 

creativiteit nodig. De gemeenten moeten dit 

~iet aIleen aan de vervoersbedrijven overlaten. 

In de Westelijke Nijnstreek bevinden zich e~

kele grote bedrijven w~ar een aanzienlijk deel 

van de beroepsbevolking werkzaam is. Wanneer 

de werkgelegenheid geconcentreerd is op een 

beperkt aantal plaatsen zoals de D.S.M. dan 

zal bedrij fsvervoer r er bus verder gpstimuleerd 

moeten worden, hetgeen kan leiden tot een grotere 

teruggang van de verkeersdrukte in het spitsuur. 
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Onderhandelingen met bedrijvpn en co~rdi natie van het 

~ e dr i jfstransport zijn dan, eventueel ~e~ steun van 

net rijk, nodig. 

Bij enqu~tes ten behoeve van het ontwerp ver

keerscirculatieplan van Geleen bleek dat bij 

de groep woon-werkverkeer (25-3 0 % van het 

verkeer in middag- en avondspits) een auto

beze~ting van rond 1 ,2 0 personen per auto 

werd waargenomen. Dit zou door afspraken met 

bedrijven over een premiestelsel met betrekking 

tot de autobezetting kunnen worden verbeterd. 

Een oevorderen van het "car-pooling" systeem 
d"(.;.s. 

Via een goed parkeerbeleid zou men langpar

keerders uit de kernen kennen weren en daarmee 

de keuze van al te rnatieve vervoerswijzen kunnen 

s~imuleren. Veilige en direkte fietsroutes 

moeten een andere keuze aantre~kelijk maken. 

Tenslotte kan men wanneer er voldoende goede 

al t ernatieven voorhanden zijn, congesties 

tijdens het spitsuur accepteren. Dit kan au

tomobilisten doen besluiten een andere ver-

voerswijze te kiezen. 

Tevens kan nog gedacht worden aan een georga

niseerde spreiding van de spits in overleg 

met de grote bedrijven. Is het in deze tijd 

nog weI redelijk dat de automobilist op zijn 

wenken wordt be d iend? 

7.2 Verandering van de wegenstruktuur en wegprofielen 

Naast de verlaging van de verkeersintensiteit 

door een belnvloeding van de vervoermiddelen

keuze kan men de verkeersoverlast verminderen 

door een aantal verkeerstechnische maatregelen. 
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OGk hier hebben we geenszins de pretentie vol

ledig te zijn. We geven eenter een aantal za

ken aan waarnaar ten behoeve van het bestem

mingsplan Middenweg-Westel ij~e randweg geen 

onderzoek is gepleegd. Zaken die hier aan de 

orde kornen zijn: het stimuleren v~n het ge

bruik van andere routes, het veranderen van de 

wegprofielen en een be~ere regulatie va n de 

v erkeersstroom met behulp van verkeersliehten 

en dergelijke. 

Ten aanzien van het stimuleren van het gebruik 

van andere routes moet worden opgemerkt dat 

het gebruik van de Egis 39 en de S''y 26 a18 

alteFnatieve routes voor het verkeer tussen 

de 00 s tel i j k e ~.Ti j n s t r e eke n :!! i d den L i:n bur g e n 
de r es t van ~ed erland verder niet of nauwelij k s 

be keken zijn in de verkeersond erzoeken tar onder
steuning van het bestemmingsplan. 

Door verbetering van de aansluiting van de 

SW 26 op de E 9 bij Echt en eventueel aan-

passing van het profiel kan de 3'N2 1 ontlas t 

worden. Oak een verbetering van het profif'l 

van de E 9-E 39 verdient de voorkeur Gaven een 

gereconstrueerde SV" 21 en nieuw aan te leggen 

r'iIiddenweg- Westelijke randweg (z ie bijlage 6 ) It 

Behalve deze alternatieve routes voor het door

gaand verkeer zal voor het herkomst-bestemmings

verkeer, wat het grootste deel van de verkeers

stroom veroorzaakt, gezocht moeten worden naar 

een betere benutting van de bestaande verbin

dingen. 

Met name het dwarsprofiel va n de oude Rijksweg 

door Geleen en Sittard kan verbeterd worden 

( zie bijlage 7 ). In de Kernen is deze be

grensd door diverse winkels en zaken in de 

horecasektor. Het parkeren en vertrek van deze 

auto's belemmert een goede doorstroming van het 

verkeer. Over grote delen van de weg zou een 
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indeling met ventwegen naast de centraal gele

gen weg mogelijk zijn. TIit in combinatie met 

parkeerterreintjes op daarvoo~ geschikte plaat

sen kan een behoorlijke verbetering van de weg

ca paciteit betekenen. V~~r stadsstraten als 

de ~ijksweg zal de capaciteit komen te liggen 
op 180(\ a 200(\ mvt per uur. Maatgevend voor de 

ca paciteit is eehter binnen stedelijke gebie

den de capaciteit van de kruispunten. Ook op 

dit punt zouden verbeteringen aangebracht kun

nen worden. Vooral de Rijksweg lijkt zich uit

stekend te lenen voar toepassing van een 

"groene golf" illet verkeerslichter:. 

Een centrale regeling van de verkaerslichten 

met behulp van camera's o p de kruispunten is in 

Sittard en Geleen het overwegen waard vanwe ge 

het kleine aantal kruispunten 

Er zijn hjer slechts enkele mogelijkheden a a n

geduid die betrokken hadden moeten worden 

bij de afweging van de noodzaak van de Midden-

weg. 
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\hfdst 8 Conclusie 

Bij het Rijk is de laatste jaren een beleid 

naar voren geko~en dat ulting geeft aan het 

besef dat we in Nederland zuinig moeten Oill

springen met de ruimte en onze ene~giebronnen. 

Nota's als de 3e Nota Ruimt?lijke Ordening 

en het Struktuursehema Verkeer en Vervoer 

zijn duidelijke exponen t en van zo'n visie. 

Zo bepleit men ten aanzien van verkeer en 

vervoer het terugdringen van de behoefte aan 

mobiliteit en het bevorderen van alternatieve 

vervoerswijzen. Me n is zeer terrghoudenci ten 

aanzien van de aanleg van nieuwe wegen. 

Deze veranciering van inzieht van de beleids

makers op rijksnivo is voor hun eollega's 

op de lagere nivo's vaak moeilijk te aeeep

teren. Het loskomen van de bestaande benade-

ringen e Y1 .. rout ines vraagt per slot van rekening 

nogal wat goede wil en doorzettingsver~ogen. 

De provineie Limburg neemt weI de doelstellingen 

van het rijk over maar als ~et op de uitvoe

ring aankomt blijft Den vaak bij de oude plan

nen. Bij de gemeente Geleen voert men een 

sterk vOlgend beleid, hetgRen betekent dat men 

beinvloeding van vervoerswijzen en dergelijke 

niet als gemeentetaak ziet. Men is niet door

drongen van de noodzaak het verkeer en vervoer 

beleid drastiseh te wijzigen. 

De totstandkoming van ~et bestemmingsplan 

Middenweg-Westelijke Randweg Sittard toont 

dit laatste duideIijk aan. Het plan dat een 

deelinvulling is van het globale bestemmings

pl an Middengebied blinkt uit door vaagheden 

pn gemeenplaatsen. De weg is niet ontwor~\'"" ~~ 

in samenhang met de verkeerseireulatieplannen 
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van Sittard en Geleen maar deze plannen zijn 

reeds uitgegaan van de aanleg van de weg. 

Er blij Kt dat van een integrale aanpak van 

de verkeers- en vervoersproblematiek in de 

Westelijke Mijnstreek geen sprake is geweest. 

Tevens ontbreekt een duidelijke probleemstel

ling. De analyse was voornamelijk gericht op 

verkeerstechnische aspekten. Tenslotte ontbreekt 

onderzoek naar alternatieve oplossingen of 

deeloplossingen. In dit rapport zijn daarvoor 

enige mogelijkheden aangeduid. 

De onzorgvuldigp manier van totstandkoming van oit 

wegenprojekt is onzes inziens in hoge mate veroor

zaakt door het beschi kb2ar zi j:1 ·v2 1.'1 '~ -' ~ ' ~~= - C ;o l c"!~ . 

nota Zu ic. - LL:-:'J :l._·· ~ : "f' :'" ; _ et ri j k b esc hikbaar is 

g estpId voor de hers~ruk~~rering van 3uid-Li mburg. 

H e~ is a anv echtbaar of de Middenweg-~RS pen rol 

ka n spplan in de verbetering van de soc1aal-eco-
., ~. 1 + ,. r'l Z 1 -"-, , d . t noa1.lscne sLruct.uu r van OF'" geoleu.. P_l.S a.LS ,::. 

h et geval zou z ijn dan mag dat geen reden zijn 

om af te zi en van een b ehoorlijk vooron Cerz oek. 

Le PNL-gela en hadden juist a a ng ewend moeten worden 

voor pen goed onderzoek naar de structuur van het 

verkeers- en vervoersysteem in ZUid-Limburg. 

Wij menen dat de noodzaak van aanleg van de ~id

denwpg-~estplijke Randweg Sittard onvoldoende is 

aangetoond en dat van onderzoek naar alternatieven 

geen sprake is geweest. De aanleg van de weg zou 

o~ \geschort di enen te worden tot pen en ander wel 
is gpopurd. 
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BIJLAGE 4. 

bijl. 4 Het planologisch beleid ten aanzi~n van Zuid

Limburg, de Mijnstreek en Geleen 

1.1 Het beleid van de Rijksoverheid 

Bij het bestuderen van het rijksbeleid is ge

bruik gemaakt van: 1. Perspektievennota Zuid

Limburg 

2. 3e Nota Ruio telijke Or

dening 

a- Orienteringsnota 

b- Verstedelijkingsnota 

c- Not~ Landelijke Gebieden 

Beleidsvoor~emens en aanbevelingen met betret 

king tot de ruimtelijke ordening van ~uid-Limburg 

zlJn vooral te vinden in de Perspektievennota 

ZUid-Limburg. Deze nota is opgesteld omdat door 

het afbouwen van de steenkoolwinning en de gelijk

tijdig optre dende maats chappel ijke veranderingen, 

die zich in het gehele la~d voltrokken, ingrijpen

de wijzig~ngen in de bestaande strukturen optraden. 

Verder zijn nationale beleidsvoorneoens, summier 

uitgewerkt voor Zuid-Limburg, in de derde Nota 

Ruimtelijke Ordening terug te vinden. 

De algemene lijnen van het regeringsbeleid inzake 

inrichting en spreiding, zoals die blijken uit de 

derde nota, zij~ gericht op: 

a- het voorkomen v a n congestie en onevenwichtige 

stedelijke opbouw met name in sterk verstede

li j kte gebieden ( tegengaan van suburbanisatie 

en uitholling van de steden; concentratie van 

voorzieningen in de steden). 

b- de bescherming van de openneid en van ecolo

gische en landschappelijke waarden, met name 

in de grote open ruimten tussen de stedelijke 

z~nes en in natuurresprvate~, (potenti~le) 

nationale parken en (potenti~le) nationale 

landschapsparken. 
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c- het verminderen van de regionale achterstanden 

en ongel ijkheden op het gebied van de sociaal

economische ont~ikkeling met name in gebieden 

waar de economische groeikracht op wat langere t eroi j n 

niet voldoende is om een gewenste stedelijke 

ontwikkeling te steunen. 

d- het verminderen van regionale achterstanden 

en ongeli j kheden op het gebied van het regionale 

voorzieningennivo. 

e- he~ verminder en van de groei van de mobiliteit, 

ook tussen stadsgewesten en landsdelen onder

ling (zoveel mogelijk streven naar gesloten woon

\-verk b0 lan1:l: en). 

f- verbetering van de landbouwstruktuur en land-
• . j,,+' lnrlcuvlng. 

, 
In de ori~nteringsnota wordt de Westelijke Mijn-

streek gezien als onderdeel van een stedelijke 

zone, het stedelijk hoefijzer Aken-Oostelijke Mijn

streek-Westelijke mijnstreek-~aastricht-Luik. 

Dit wordt gezien als het hoogste nivo van geled i ng 

van de ru:mte. Een lager nivo betreft dan de ste

deli jke Kernen binnen de grote stedelijke zones 

met daartussen open ruimten, zogenaamde buffer

zones. Bet laagste geledingsnivo is binnen de stad 

zelf met buurten en wijken en daartussen plant

soenen en stadsparken. In haar beslissing ~an 

1975 richt de regering zich op reservering en rea

lisering van een groenstruktuur als tegenhanger van 

de stedelijke struktuur. De regering verleent fi

nanci~le medewerking aan de veiligstelling van 

bepaalde bufferzones. 

De bufferz~nes tussen Maastricht en de Westelijke 

Mijnstreek en tussen de Oostelijke en de Westelijke 

Mijnstreek zijn in procedure. 
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Volgens de Verstedelijkingsnota moet de struktuur 

van de stedehrand Maastricht-Westelijke Mijnstreek

Oostelijke Mijnstreek worden verbeterd onder andere 

door stedeli j ke uitbreidingen welke aan de centrum

functies van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen 

ten goede kunnen komen. Dit zou ook ten goede kunnen 

komen aan het handhaven van de open ruimten tussen 

de stads g ewesten. 

De nota Landelijke Gebieden deelt de Westelijke 

Mijnstreek in als een C-z~ne; gedefinieerd als een 

gebied met af~isselend landbouw, natuur en andere 

functies in kleinere ruimtelijke eenheden. Tevens 

valt het gebied binnen de stedelijk invloedssfeer. 

Het beleid voor een dergelijk gebied is gericht 

op het bieden van mogeli j kheden tot een veelzijdige 

verweving van de funkties van landbouw en na~~ur. 

Sommi g e delen worden zoveel mogeli j k van stedelij ~e 

d r uk ge vrij ~a2 r ti . Waar een achterstand op het ge

bied van recreatievoorzieningen bestaat wordt aan 

d ~ vergroting van deze funktie prioriteit gegevang 

De Perspektievennota Zuid-Limburg ben~dert de her

struktureringspolitiek vanuit drie aspekten: 

sociaal-economisch 

- sociaal-cultureel 

- ruimtelijk 

Nadruk wordt hier gelegd op de onderlinge samen

hang en verbanden met het fina£lcieel-bestuurlijke 

aspekte Bij de afweging van strijdige doelstelling

en van de verschillende aspekten moeten de econo

mische arg~menten zwaar wegen. De perspektieven

nota is ontstaan uit de grote economische proble

men in het gebied en de daarmee samenhangende pro

blemen op het sociaal-culturele vlak (bIz. 16 

eonceptnota)0 

Uitgangspunten van het beleid moeten volgens de 

nota zijn: - versterking van de industri~le funk-

tie van de westelijke Mijnstreek 

- aeeeptatie van de pendel, eehter een 

grote toename daarvan tegengaan 

- het uitbouwen van de eentrumfunktie 

van Sittard-Geleen 
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Beleidsaanbevelingen ter bevordering van een guns

tig leefkliffiruat op het gebied van de ruimtelijke 

ordening zijn, voor het gebied van de Westelijke 

Mijnstreek: - sanering van mijnterreinen met fi-

nanci~le bijdragen van het rijk 

- uitbreiding van het industrieterrein 

in de Westelijke Mijnstreek 

- het onderschrijven van de beleids

uitgangspunten van het Streek91an 

Zuid-Limburg 

- de bufferzSnes open houden 

- onderzoek van de mogeli j kheden en 

financi~le consequen~ies van een 

vrije z~ne van snn m. rond het D.S.M. 
terrein 

- tegengaan van de suburbanisatie 

- herindeling van de gemeenten(inmid-

dels voltooid) 

Bij beleidsaanbevelingen met betrekking tot eco

nomische en sociale begeleiding van het herstruk

tureringsproces staan als voornaamste aktiviteiten 

grote infrastrukturele werken en uitbreiding van 

de Rijksuniversiteit alsmede de boyw van een aca

demisch ziekenhuis. 
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1.2 Ret beleid van de Provinciale Overheid 

In het Etreekplan Zuid-Limburg komen als algemene 

uitgangspunten de vOlgende welzijnsaspekten aan 

de orde: - welvaartbevordering 

- verzorging ( zowel commercieel als 

niet-commercieel) 

- milieubeheer 

Vanuit deze welzijnsaspekten zal een I'uimtelijk 

model moeten worden ontwikkeld dat overeenstemt 

met de bovenstaande punten. 

De beleidsachteI'gI'ond wordt nader uitgewerkt aan 

de ha nd van de volgende funkties: 

a- verzorgingsfunktie 

er zal een netwerk moeten zijn van hi~rarchisch 

geo:-dende veI'zoI'gingspunt e. l1 met het stadscentrum 

als duidelijk centraal punt. 

b- woonfunktie 

in hpt stedelij k gebied moet sprake zijn Vd n 

een compakt en gedifferentieerd woo nmilieu o 

He t bui t enge b i ed verVlJ.l tin we z en a l l een de 

woon!unktie voor diegenen die daar werkzaa m 

zijn. Eet beleid is gericht op het tegengaan 

V:ln suburbanisatie. 

c- werkfunktie 

binnen het stedelijk gebied moet zowel wonen 

als werken tot ontwikkeling komen. Voor de 

tertiaire sektor wordt concentratie van de 

aktiviteiten van dnorslaggevende betekenis 

geacht. Het scheppen van industri~le werkgele

genheid in het buitengebied is niet gewensto 

d- verkeers- en vervoersfunktie 

de inhoud van het verkeersstelsel wordt afhan

keli j k gesteld van de ontwikkeling van de stade 

Voor het buitengebied wordt gestreefd naar een 

concentratie van de vervoerslijnen am de ver-
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snippering zo klein mogelijk te maken. 

In eerste instantie ~oet verbetering van de 

bestaande verkeersaders onderzocht worden. 

e- milieufunktie 

voor het stedelijk gebied moet het milieu aan 

"bepaalde eisen" '1oldoen. Voor het landelijk 

gebied wordt milieu gezien als een van de hoofd

funkties. 

f- rekreatiefunktie 

in het stedelijk gebied zal de intensieve re

creatip moe ten plaats vinden terwijl de exte n

sieve recreatie in het buitengebied hoort. 

g- agrarische funktie 

in het stedelijk gebied zal de landbouw terug

lopen c.q. veriwijnen. V~~r het landeli j~ gebied 

wordt wel het conflikt met de natuurbelangen 

erkend maar een duidelijke opstelling in dit 

conflikt ontbrpekt 

h- bufferfunktie 

het buitengebied tussen de stedelijke Kernen 

wordt gezien als bufferzone tussen deze ker-

nen. 
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1.3 Ret beleid van de gemeente Geleen 

In 1972 is in opdraeht van het Samenwerkingsverband 

Westelijke Mijnstreek, waarvan de gerneente Geleen 

deel uitmaakt, het ~oorontwerp v~~r een intergerneen

telijk struktuurplan v?rvaardigd. Hierin worden 

algemene pIanologisch~ uitgangspunten besehreven. 

In kort bestek kunnen deze als voIgt worden weer

gegeven: - werken: minimaal een toename van het 

aantal arbeidsplaatsen gelijk 

aan de natuurlijke groei 

- wonen: coneentratie van de bevolkings

groei in de grote kernen (Sittard 

en Geleen) 

- verkeer:er wordt hier voortgeborduurd 

op de in 1972 vigerende verkeers

visie (o.a. 2e nota Ruimteli ~ ke 

Ordening) 

Zoals reeds gesteld dateert het genoemde rapport 

uit 1972. Tot op heden is aan het voorontwerp geen 

gevolg verbonden gew~ est. WeI is i ~ middels een ont

wprp struktuurplan op komst. 

Over het p l a n uit 1972 is tussen de versehillende 

gemeenten onenigheid ontstaan. Verder zijn enige 

van de genoemde uitgangspunten inmiddels bijgesteld, 

hetgeen met name geldt voor verkeer. Tevens kan men 

zich afvragen of er op het gebied van de werkge

Iegenheid onder de eeonomische ornstandigheden nog 

weI dergelijke wensen rea~is~iseh te noemen zijn. 

Het voorontwerp Intergemeente~ijk Struktuurplan 

blijkt eehter het enige dokument te zijn dat op 

(inter-)gemeentelijk nivo de gewenste ontwikkeling 

van de gemeente besehrijft. Daar dit rapport niet 

meer 20 goed bruikbaar blijkt, kan gesteld worden 

dat de gemeente Geleen zijn visie op de ontwikke

Iingen in de toekomst niet duideIijk op papier 

heeft staan. 
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BIJLAGE 4A. 

BIJLAGE L;A 

Toetsing van bestemmingsplan Middenweg-Westelijke Randweg 

Sittard aan in het Struktuurschema Verkeer en Vervoer 

genoemde richtlijnen 

1- Riahtlijnen t.a.v. het tege

moet komen aan de vraag aan 

vervoer: 

a- het afstemmen van de capa

citeit van het verkeers- en 

vervoerss telsel op de omvang 

van de vraag , onder verde

ling van de ver keers- en ver

voerbehoefte op een redelijke 

en verantwoorde wijze over de 

vervoers wijzen, zodat een goe

de bereikbaarheid van gewens

te bestemmingen zowel met het 

partikulier als met het open

baar vervoer gewaarborgd is 

b- het laten funktioneren van 

de vervcerswijzen binnen een 

s amenhangend vervoersstel

sel, onder gebruikmaking van 

de specifieke eigenschappen 

van elke vervoerswijze en 

van de mogelijkheden tot een 

goede onderlinge aansluiting 

c- de verdeling van de beschik

bare verkeersruimte over de 

in aanmerking komende ver

voerswijzen naar plaats en 

tijd op zodanig~· wijze dat 

het stelse l als geheel goed 

funktioneert 

In hoeverre past hat projekt 

M-WRS in Ben dergelijk beleid 

De omvang van de vraag lij k t 

inderdaad toe te nemen en 

door de aanleg van de nieuwe 

weg wordt het verkeer- en ver

voersstelsel hierop afgeste~d. 

Aan e en redelijke verdeling 

over verschillende vervoers

wijzen is geen aandacht be

steed. 

Wat betreft de samenhang zal 

door de aanleg van de M-~~S 

niet veel vpranderen m.b.t. 

het bestaande systeem. Een 

goed onderzo ek naar de samen

hang van de verkeers- en ver

voersstelsels ontbreekt 

niet van toepassing aange

zien de verkeersruimte wordt 

uitgebreid 
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0..- het onderling in evenwicht 

brengen van de capaciteit v~~r 

het rijden en het parkeren 

op de ter beschikking staande 

weg- en parkeerinfrastruktuur 

in de aktiviteitencentra, door 

mid del van een caarop gericht 

parkeerbeleid en tevens te 

voorzien in gunstige routes 

v~~r het langzaam verkeer van 

en naar de aktiviteitencentra 

en halteplaatsen van het open

baar vervoer. Mede te vaorzien 

in goede stallingsvoorzie

ningen in of bij de aktivitei

tencentra en halteplaatsen. 

niet direkt van toepassing op 

de aanleg van de M-WRS. Door 

de aanleg van de weg kan enige 

ontlasting binnen Sittard op

treden waardoor het parkeren 

meer ruimte zou kunnen krijgen 

e- een verdeling van de ver- de aanleg van de nieuwe weg 

plaatsingen over de vervoers- bevestigt de voorkeur voar het 

wijzen op een ~an ier die bevor- partikuliere vervoer per auto. 

j82 ij~ is v~~r de verkeers- Dit is niet bevordelijk voar de 

veiligteid verkeersveiligheid 

f- een aanpassing van de in- niet van toepassing 

richting van de wegen aan de 

mogeli j kheden en beperkingen 

van de mens waarbij rekening 

wordt gehouden met de ~unktie 

van het betreffende gebied 

g- het recht doen aan de be

langrij ke funktie van het goe

derenvervoer voor het gewens

te stedelijke aktiviteitenpa

troon en het vrijwel onver

vangbare karakter cvan het 

goederenvervoer over de weg 

voor de steden 

De aanleg van de M-WRS is voor 

het doorgaand vrachtvervoer op 

de weg een verbetering 
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h- een vergroting van het aan

deel van het openbaar vervoer 

en het lanzaam verkeer in het 

aantal verplaatsingen 

2- Richtlijnen t.a.v. de afstem

ming op de totstandkoming van 

een gewenste ruimtelijke struk

tuur 

a- het tijdig zorgen voor de 

nodige verkeers- en vervoers

voorzienin gen op plaatsen waar 

verstedelijki~g gewenst wordt, 

waarbij de ontwikkeling van 

woon- en werkgebieden en voor

zieningencentra zoveel moge

lijk wordt aangehaakt bij de 

bestaande infrastruktuur, in 

het bijzonder het openbaar 

vervoers net 

b- het ~ eperken van de verplaat

singsbehoefte door mee te wer

ken aan een adequate afstem

ming en integratie van de 

verschillende gebieden 

er zal door het aanleggen van 

de weg geen sprake zijn van 

een toename van het langzaam 

verkeer. De weg lijkt eerder 

initi~rend te werken o p het auto

gebruik 

De weg wordt niet vanuit di ~ 

gezichtspunt gemotiveerd. 

De weg zal eerder lawaai ver

oor zaken voor de nieuwe 'Noon-

wijk die er vlak bij gppland 

is 

niet van toepassing 

c- een zo zuinig mogelijk ruim- Het aanleggen van de wag legt 

tegebruik waarbij eerst een groot beslag op de ruimte, 

overgegaan wordt op uitbrei- zonder dat voldoende is aange -

ding v~n de infrastrQ~tuur als toond da: p.~ geen andere al

het verkeers- en vervoersstel- ternatieven zijn. 

sel als geheel niet in staat 

is de toegenomen verplaatsings

behoefte op redeli j ke en ver

antwoorde wijze te verwerken 



d- een bundeling van infra

stru :<: tuurnptten in een grof

mazig net va n hoofdwegen en 

spoorwegen 

e- de bevordering van gpbruik 

van milieuvriendelijke ver

voerswijzen, met een relatief 

bepprkt ruimtebeslag, zoals 

fiets en openbaar vervopr 

f - de voorkeur, die dp uit

breiding van bestaande vpr

bindingen geni et boven het 

aanleggpn van nieuwe 

3- Richtli~npn t.a.v. afstp~ming 

op de bsvordering van de vp~

kSf'rsvei :l. igheid 

a- het in aIle verkeers- en 

vervoer3p~annen t oekennen van 

een centrale plaats aan de 

verkeersveiligheid, toege

spits~ op de bescherming van 

die groepen vf'rkeers deelne

mers die een relatief gront 

risico lopen dodelijk te ver

ongelukken of ernstig gewond 

te raken 

b- het terugdringen van het 

aantal vprkeersslachtoffers, 

zowel absoluut als relatief, 

met daarbij bijzondere aandacht 

voor de meest kwetsbare ver

keersdeelnemers zoals kinderen 

bejaarsden en fietsers 

de M-W'RS voegt een nieuwe 

streng toe en werkt zeker 

niet mee aan een bundeling 

M- WRS bevordert niet het ge 

bruik van milieuvriendelijke 

vervoermiddelen, weI het ge 

bruik van de auto 

bestemrningsplan M-WRS voldoet 

hieraan niet 

er wordt g~en fiet sverkeer toe

gelat en op de M-WRS en er komen 

geen fietspaden langs, dus die 

groep loopt geen gevaar. I.v.m. 

hoge snelheden spreekt net 

bestemmingsplan van regulerende 

maatregelen 

het is moeilijk vast te stellecr 

of de weg hieraan een positieve 

bijdrage zal leveren door de 

ontlasting van Sittard 
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c- het doorvoeren van een schei

ding tussen doorgaand vprkeer 

en bestemmingsverkeer, waar-

bij in woon- en verblijfs

gebieden het autoverkeer on

de r geschikt wordt gemaakt aan 

de veiligheid en de bewegings

vrijheid van voetgangers, k in

deren en bejaarden 

d- een hoge prioriteit voor 

de be strijding van verkeers

ongevallenconcentra ties 

4- Richtli jnen t.a.v. de afstem

ming o n de bevordering van 

e en goed leef- en natuurlijk 

milieu 

a- het zoveel mo~eli ~k voor-
a " 

komen of beperken van de aan

tastin g van het natuurlijk 

milieu en zijn onderdelpn. 

het rekening houden met an

der bodemgebruik zoals ten 

behoe ve van de drinkwat2rvoor

ziening en de landbouw 

b- het verminderen van de 

geluidshinder in bestaande 

situaties alsmede het ver

hinderen van geluidshinder in 

nieuwe situaties 

c- het uitsluitend rijden en 

parkeren in vorblijfsgebie

den door bestemmings~prkeer 

op een wijze waardoor het 

leefmilieu niet wordt geschaad 

hoeweldit artikel meer slaat 

op 6 e veiligheid in woon-

wijken heeft de M-WRS een schei

dende werking 

niet van toepassing 

De aanleg van de M-WRS tast 

het natuurli jk milieu aan. 

In een reaktie op de bezwaar

schriften tegen het bestemmings

plan staat dat de aantasting 

zoveel mogelijk is beperkt door 

de tracekeuze, die gedaan is na 

een studie van het natuurlijk 

milieu 

de M-WRS zal het verkeer binnen 

Sittard doen afnemen en daarmee 

ook de geluidhinder. Voor de 

nieuwe ,,·reg zullen in het Kader 

van de wet op de geluidhinder 

voorzieningen worden getroffen 

niet van toepassing 
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d- een zodanige verkeersaf

wikk~ling dat mi lieuveront

reiniging zoveel mogelijk 

wordt 1!eperkt 

e- het beoordelea van de ge~ 

volgen voor het milieu over

eenkomstig de toekomstige 

wettelijke regeling voor de 

milieu9ffektrapportage 

5- Rich~lijnen t.a.v. bevordering 

van de gpwenste sociaal-eco

monische ontwikkeling 

a- een doelmatig gebruik van 

ve r voersmiddelen en infra

struktuur 

b- het on de rling afwpgPl1 van 

de bese hikbaarheid en het ge

bruik van verkeers- en ver

voersvoorzieningen en midde

len gelet op de maatsehappe

lijke rentabiliteit van de 

vprsehillende vervoerswijzen 

en op het effekt op de beta

lingsbalans 

e- een zuinig gebruik van 0-

penbare middelen binnen het 

verkeers- en vervoersstelsel, 

waarbij de Kosten in principe 

aan de gebruikers in rekening 

gebraeht worden 

de filevorming, voor zover 

daar sprake van is zal mis

sehien iets kunnen vermin

deren, dp weg wo rdt langer 

dat is niet gebeurd ( het 

bestemm:ngsplan is voor die 

tijd gereedgekomen 

er is geen onderzoek gedaan 

naar de ver voersinfrastruk

tuur i.v.m. de versehillende 

vervoersmiddelen, noeh naar 

een doelmatiger gebuik van 
bestaande voorzieningen 

van een goede afweging is geen 

sprake geweest. Kos t enverge

lijkingen van de aanleg van 

de M-WRS met ale tna tieve ver

voerssystemen ontbreken 

de weg zal worden aangelegd 

met overheidsgeld dat in het 

Kader van de PNL-nota ter be

sehikking gesteld is. Van een 

zorgvuldige financiele afwe

ging is daardoor niet eeht spra

ke geweest. Uitbreiding van 

het wegennet vergroot de in 

de toekomst op te brengen 

onderhoudskosten 



d- het in voldoende mate be

schikbaar zijn vanmogelijk

he d en van vervoer van perao

n en en goederen van en naar 

centra van economische akti

viteiten 

6- Richtlijnen t.a.v. afstemming 

op huidige en toekomstige be

schikbaarheid van energie en 

grondstoffen 
H 

a- een grot ere effektiviteit 

energie- en grondstoffenge

bruik in het ver k e er en ver-

voer 

b- een vermindering va n het 

energieverbruik in het Vpr

keer en vervoer onder meer 

door vermindering van de ver

plaatsingsbehoefte en door 

het bevorderen van een daarop 

afgestemde keuze van de ver

voers:wij ze 

c- bij noodzakeli j ke uitbrei

ding van bestaande verbinding

enof de aanleg van nieuwe ver

bindingen kiezen v~~r die in

frastruktuur die leidt tot 

zo weinig mogelijk energie

verbruik 

d- de opstelling en perio

dieke bijstelling van een 

programma over energiebe

sparing in het verkeer en 

vervoer 

voldoende mogelijkheden zijn 

reeds aanwezig. De M-?fRS draagt 

nauwelijks bij aan de bereik

baarheid van bedrijfsvestigingen 

De PNL-gelden ~ijn jUist be

doeld voor dit aspekt 

de effektiviteit zal vrijwel 

geli j k blijven al kost de 

aanleg van de weg zelf weI 

energie en grondsto f fen 

juist met betrekking tot de in 

de omgeving aanwezige industrie 

die veel en controleerbaar ver

keer aantrekken is weinig tot 

geen onderzoek g edaan naar al

ternatieven. Loor het sti~u

Ieren van de keuze voor de 

auto werkt de weg op dit punt 

negatief 

De noodzaak van uitbreiding 

staat nog ter diskussie. 

Het energieverbruik van het 

doorgaand verkeer zal door 

het iets langer worden van de 

verbinding nauweIijks worden 

beinvloed (stadsverkeer) 

niet van toepassing op dit nivo 
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e- de opstelling van pen plan 

OQ in geval van toenemende 

energieschaarste het noodza

kelijke verkeer en vervoer van 

per s onen e n goederen doorgang 

te laten vinden 

f- het stimulpren van onder

zoek naar toepassingsmogelijk

heden in verkeer en vervoer van 

andere energiebronnen en grond

stoffen en energiebesparende 

technieken 

7- Richtli j nen t.a.v. afstemming 

gericht op lhle bevordering van 

de gewenste sociaal-culturele 

ontwikkeling 

a- het treffen va n voorzie

ningen t.b.v. gehandicapten 

b- voldoen aan vervoer naar 

sociaal-culturele centra 

niet van toepassi ng op dit nivo 

niet van toepassing op dit nivo 

niet van toepassing 

niet va n toepassing 
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BIJIAGE 5. 

Toelichting behorende bij het bestemmingsplan 
"Middenweg-Westelijke Randweg Sittard" - -~-

~~-~ 

,. "., " .. . 

-. , 
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Algemeen. 
',- l , \~ C1 C L. '-- f 

. _C-

De gemeentebesturen van Geleen, Munstergeleen, Limbricht en 
Sittard hebben gezamenlijk en in samenwerking met het Samen
werkingsorgaan Streekbelangen Westelijke Mijnstreek het plan 
in voorbereiding genomen tot aanleg van een belcngrijke nieuwe 
weg door hun gemeenten, waarvan het gehele trace is aangegeven 
op een bij deze toelichting behorende overzichtstekening ( tek. 
nr. 5917). 

H~w~ deze weg nog geen officiele benaming heeft ge kregen 
staat hij bekend als "middenweg" wat betreft het gedeelte 
gelegen tussen de Heerlenerweg en de Bergerweg en veroer 
als "wes telijke rcndweg" voor het gedeelte tussen de Ber
gerweg en de Rijksweg Noord te Sittaro. 

Bedoelde weg is opgenomen in het streekplan voor Zuid Limburg 
en in het ontwerp-structuurplan voor de Westelijke Mijnstreek. 
In het kader van de voorbereiding van het streekplan voor Zuid 
Limburg is een uitgebreide inspraakprocedure gehouden. 
Tegen deze weg zijn geen offici~le bezwaren kenbaar ge-
maakt, 
Bij de voorbereiding van het plan hebben de genoemde gemeente
besturen overleg gep l eegd met het Provinciaal Bestuur met name 
de Provinciale Waterstaat en de Provinciale Planologische Com
m~SSle, 

Tussen de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek is veel verkeer 
dat voor een belangrijk deel de bestemming Sittard/Geleen heeft. 
Het verkeer uit de Oostelijke Mijnstreek met bestemming Sittard, 
Limbricht, Nieuwstadt e,o. komt over de Heerlenerweg de gemeen-
te Sittard binnen. Voor Geleen e.o. vindt dit hoofdzakelijk plaats 
via de E 39, de Rijksweg en de Spaubeeklaan, terwijl voorts een 
belangrijke verkeersstroom vanuit het noordelijk deel van de 
Oostelijke Mijnstreek met bestemming Geleen, Beek e.o. door de 
bebouwde kom van Munstergeleen vloeit. Het drukke verkeer uit 
de kernen ten noorden van Sittard stroomt voor het overgrote 
deel naar Sittard en Geleen via de Rijksweg door de bebouwde kom. 
Omgekeerd geldt dit voor de Kernen ten zuiden van Geleen. 

Een en ander betekent een zeer zware belasting voor de huidise 
hoofdwegen van Sittard, Geleen en Munstergeleen. Deze dienen 
te worden ontlast van met name het doorgaande verkeer alsmede 
van een groot gedeelte van het bestemmingsverkeer. De Rijksweg 
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vervult zowel in Geleen als in Sittard tevens de functie van 
woon- en winkelstraat, terwijl deze nu en in de toekomst de 
belangrijkste verbinding vormt voor het verkeer tussen beide 
hoofdcentra. 
De nieuwe weg heeft derhalve de bedoeling bovenbedoelde ver
keersstromen op te vangen en beter te verdelen. 
Zowel aan de zijde van Sittard als aan de Geleense kant z~Jn 
verschillende aansluitingen op de westelijke randweg c.q. mid
denweg gedocht. Op een van deze aansluitende wegen, te weten 
de vanuit Geleen door te trekken Oronjelaan komt een n~euwe 
verbinding voor Munstergeleen. 
Via bovenbedoelde aansluitingen op de nieuwe randweg kan het 
verkeer Sittard en Geleen van verschillende zijden binnenstro
men. Zodoende wordt het verdeeld over de verschillende toe
gangswegen, waardoor overbelasting en de dacrmee gepaard gaan
de verkeerscongesties in de centra kunnen worden voorkomen. 
De functie von de geprojecteerde nieuwe weg is dus duidelijk 
verdeelweg. 

Profielbreedte en kunstwerken. 

Het betreft hier een globoal plan waarin voor verkeersdoe l 
einden een grondst~ook is opgenomen welke voldoende is voor 
de aanleg van een 2· x 2 stroo k rijweg met vrijliggende r1J
wielpaden alsmede bijbehorende ( groen )voorzieningen en taluds. 
Het plan voorziet verder in een aantal weg- en spoorwegkruisin
gen. Daarbij is ervan uitgegaan dat deze zowel gelijkvloers 
als ongelijkvloers kunnen worden uitgevoerd. 
Daar waar het zulks ingevolge de "Wet geluidhinder" vereist lS 

zullen geluidwerende voorzieningen worden oangebracht. 
Tevens biedt het plan de mogelijkheid te voorz~en In een goede 
bereikbaarheid van de londbouwgronden. 

~:!_!~~:~_~~~_~:_~:2' 

In eerste instantie is het trac~ van de weg in het overleg tus
sen de Provinciale Waterstaat en de betrokken gemeenten in hoofd
lijnen bepaald. Daarno is bekeken hoe dit trace zo goed mogelijk 
in het landschap met name van het middengebied kan worden inge
past. 
Over de diverse tracegedeelten kan het volgende worden opgemerkt: 

aansluitinq 00 de Heerlenerweg. 
In het bestemmingsplan voor dit trocegedeelte is rekening ge
houden met de mogeli j kheid , de Middenweg vloeiend over te laten 
lopen ind: bestaonde S.I~. 21 (Heerlenerweg) in de richting 
Wintrakerberg. De Heerlenerweg kan dan loodrecht op de nieuwe 
weg worden aangesloten. 
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Uitgangspunt is evenwel dat in eerste instantie de middenweg 
loodrecht zal worden aangesloten op de Heerlenerweg, omdat deze 
Heerlenerweg zeker in de eerste fase de belangrijkste verbin
ding zal blijven. 

kruising met Sittarderweg/Leeuwerikstraat. 
Bij de opzet van het plan is ervan uitgegaan dot de Sittarder
weg/Leeuwerikstraat geen aansluiting zal krijgen met de mid
denweg. De nieuwe weg zal over de bestaande Sitta~derweg/Leeu
werikstraat geleid worden. 

kruising met Geleenbeek. 
De weg is zodanig getraceerd dat het Geleenbeekdal met acn
wezige landschappelijke elementen zoveel mogelijk wordt ge
spaard. 

kruising met spoorlijnen Sittard-Maastricht en Sittard-Heerlen. 
De weg zal in het middengebied beide spoorlijnen kruisen door 
middel van een onderdoorgang, hetgeen niet aileen uit techni
sche maar ook uit landschappelijke overwegingen de voorkeur 
verdient. 

verlenqde Oranjelcan en verbindingsweq naar de 2e tunnel 
richting Lindenheuvel. 
In Geleen zijn twee belangrijke verbindingswegen met de midden
weg in het plan opgenomen, te .... eten: "de verlengde Oranjelaan" 
via .... elke tevens een nieuwe verbinding met Munstergeleen tot 
stand zal komen alsmede een verbinding naar de geprojecteerde 
tweede tunnel onder de spoorlijn Sittard-Maastricht in de 
richting Lindenheuvel. 
Via deze verbindingen komt de verdeelfunctie van de midden .... eg 
tot uitdrukking en wordt de Rijksweg ontlast. 
Ook bij de bepaling van het trace van de verlengde Oranjelaan 
is zoveel mogelijk rekening gehouden met de landschappelijke 
aspecten. De weg laat het Geleenbeekdal en aanwezige holle 
wegen intakt. 

kruising met de Rijks .... eg Noord Geleen. 
Bij de opstelling van het plan is er van uit gegaan dat de 
kruising van de midden .... eg met de Rijksweg zowel gelijkvlaers 
als ongelijkvloers kan .... orden uitgevoerd. Een en ander is vocr
al afhankelijk van de verkeersintensiteiten op beide kruisen
de wegen. 

verbindingen ten weste~van de spoorlijn Sittard-Maastricht. 
In het gebied tussen de spoorlijn Sittard-Maastricht en de 
Berger .... eg .... ordt de vijfsprong gespaard, welke als aantrek
kelijk landschappelijk element kan worden beschouwd. De 68 
fietsverbinding tussen wijken van Sittard en Geleen via 
deze vijfsprong moet worden behouden. 
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Bij de kruising met de Egger~eg ~ordt ervan uit gegaan dot 
deze ongelijkvloers ~ordt uitgevoerd, de Egger~eg krijgt 
even~el geen aansluiting op de nieuwe weg. 
De verbinding van Sittard met Einighausen via het Fischer
pad zal moeten ~orden gehandhaafd. Dit kan betekenen dat 
deze kruising ongelijkvloers moet ~orden uitgevoerd. 

kruising met de Bergerweg. 
Zoals ook is gesteld bij de kruising met de Rijksweg is er 
in het bestemmingsplan mee rekening gehouden dat de krui
sing tussen de Bergerweg en de westelijke randweg zowel ge
lijkvloers als ongelijkvloers kan worden uitgevoerd, een en 
ander afhankelijk van optredende en nog te verwachten ver
keersintensiteiten. 

kruising met de Sittarderweg/Tunnelstraat. 
Ook bij deze kruising wordt ervan uitgegaan dat beide op
lossingen mogelijk moeten zijn. In het streven naar een zo 
optimaal mogelijke verkeersverbinding tussen Limbricht en 
Sittard wordt de voorkeur gegeven aan een oplossing welke 
met name het bestemmingsverkeer vlot kan verwerken. 

kruising spoorlijn Sittard-Born. 
De kruising met de goederenspoorlijn tussen Sittcrd en Born 
wordt gelijkvloers uitgevoerd en beveiligd door middel van 
een A.H.O.8.-installatie. Het aantcl Treinen dat per dag 
gebruik maakt van deze spoorlijn - maximaal 6 per dag -, 
is te gering om hier een ongelijkvloerse kruising te rea
liseren. 

aansluiting plan Hoogveld. 
het nieuw te realiseren woongebied ten noorden van de spoorlijn 
Sittard-Born zal een aansluiting krijgen op de westelijke rand
weg van Sittard. Het aansluitount is geprojecteerd ongeveer 
in het hart van het plangebied. De bestemmingsregeling van deze 
aanraking is geregeld in een apart bestemmingsplan Hoogveld 
v~~r zowel het Sittardse als het Limbrichtse grondgebied. 

aansluiting op de Rijksweq Noord Sittard. 
De westelijke randweg zal vloeiend aansluiten op het gedeelte 
Rijksweg Noord tussen de grens met Nieuwstcdt en het bestaande 
spoorwegviaduct. De Dr. Nolenslaan zal in haar verlengde worden 
doorgetrokken en gelijkvloers worden aangesloten op de weste
lijke randweg. 
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Leidingenstrook. 
Op enkele plaatsen in het plangebied komen kruisingen voor 
van de geprojeeteerde middenweg met bestcande transport
leidingen. Met deze kruisingen is in het plan rekening ge
houden. 

Eeonomisehe uitvoerbaarheid. 
Realisering van de aan de orde zijnde hoofdwegenstruktuur ~s 

niet mogelijk zonder omvcngrijke bijdragen van de rijks
en/ of provineiale overheid . De te verwaehten kosten gaan 
de finaneiele mogelijkheden van de gemeente ver te boven. 

(16 november 1979 ) 

afd: III / 4 
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