
De Alliantie van stakeholders 
p/a Bosserstraat 31 
6031 NS Nederweert 

 
Aan de bestuurders en volksvertegenwoordigers van 
de gemeente Nederweert, en  
de provincie Limburg. 
 
 

Datum: 17 juni 2016 
 
Onderwerp: N266; 

mkba, kanaalparkzone, voortschrijdend inzicht. 
 
 
 
Geachte leden van de Colleges, de Raad en de Staten.  
 
Een verzoek van de burgemeester om te reageren op een samenvatting uit de m.e.r.  over de 
nadelige effecten voor het buitengebied geeft blijk van een schromelijke onderschatting en 
onderwaardering van de betrokkenheid en inzichten van de leden van de alliantie van stakeholders in 
het proces van de N266.  
En als de alliantie op de themaraad haar inzichten en standpunten al kenbaar zou willen maken, dan 
wordt een agenda zodanig opgemaakt  dat dit weer niet binnen de onderwerpen zal vallen (memo 
bijvoorbeeld de open brief van de Werkgroep Verontruste burgers Nederweert van 12 juni 2016).  
 
Wij willen met deze brief en aanhangende notitie via de openbare weg onze inzichten en standpunten 
kenbaar maken. Daarbij niet gehinderd door agenda een licht werpend op de stand van zaken in de 
procesgang (leren en voortschrijdend inzicht), op de MKBA en op de gang van zaken met de 
“kanaalparkzone”.  
 
Wij gebruiken de term “kanaalparkzone” omdat vanuit het college de aandacht is gericht op de 
invulling van een kanaalzone zonder de parallelle N266 (parkachtig). Een eenzijdige oproep vanuit 
een eenzijdige benadering. Volgens de alliantie is een zeer goede toekomstbestendige invulling van 
de kanaalzone met de parallelle N266 mogelijk. De term kanaalzone is dus niet onderscheidend; het 
kan zowel met en zonder N266 zijn. 
 
Wij hebben de vorm van een notitie gekozen.  
 
Leeswijzer. 
Voor de punten die wij onder de aandacht willen brengen, hebben we meer dan twee bladzijden 
nodig. Daarom een leeswijzer. De notitie is opgedeeld in drie delen: 1) een samenvatting, 2)een 
bredere uiteenzetting over de gang van zaken en het bedoeld of onbedoeld voor verwarring zorgend 
door elkaar halen van doel en gevolg, en 3) de informatie op onderdelen. 
De informatie op onderdelen staat grotendeels los van elkaar. De lezer kan de inhoud van de 
onderdelen afzonderlijk lezen. De samenvatting geeft de visie en standpunten van de alliantie kort en 
ongenuanceerd weer. De toelichting en verklaringen kunnen worden gevonden in de uiteenzetting. 
 
De alliantie van stakeholders:  - Belangengroep Lage Kuilen e.o. 
 - Buurtschap Molenweg-Ouwijck 
 - Buurtvereniging Boeket 
 - Buurtvereniging Bosserstraat 
 - Buurtvereniging Kerneelhove 
 - Cumela Limburg  
 - Dorpsraad Laar 
 - Dorpsoverleg Someren-Heide 
 - Fietsersbond 
 - Leefbaar buitengebied Nederweert 
 - LLTB Roermond  
 - LLTB Weerterland 
 - Milieufederatie Limburg 
 - Stichting Gezond en Leefbaar Milieu Nederweert 
 - WBE de Oude Graaf 
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NOTITIE “VOORTSCHRIJDEND INZICHT” 
Reactie n.a.v. MKBA en “KANAALPARKZONE” 

themaraad 27 juni en raadsvergadering 12 juli 2016 
 

ALLIANTIE van stakeholders, 17 juni 2016 
 
 

I  SAMENVATTING 
 
Onderzoek levert feiten op. Daar kun je van leren. Als door de feiten van het onderzoek de 
voorafgaande veronderstellingen niet uit komen,zijn zij niet realistisch. Dan vervallen de 
veronderstellingen Dan is er dus ook geen basis om door te gaan met de op grond van de 
veronderstellingen gemaakte voornemens. 
 
De feiten uit de onderzoeken over de N266 zijn:  o.a: 

 Er zijn geen verkeersknelpunten; doorstroming en verkeersveiligheid zijn niet in het 
geding. 

 De leefbaarheid in Nederweert gaat er niet op vooruit (de presentaties in de m.e.r- zijn 
misleidend). 

 Een randweg betekent een ernstige nieuwe barrière met behoud van de barrière van het 
kanaal en de buisleidingen. 

 Een randweg leidt tot belangrijke negatieve kwalitatieve effecten voor het buitengebied 
en de gebruikers daarvan.  

 De aanleg van een randweg leidt tot het doorsnijden van de bestaande sociale en 
humane verbanden in de buurtschappen van het buitengebied. 

 Nut en noodzaak van een randweg zijn niet aangetoond. 

 De kosten wegen lang niet op tegen de baten. Een niet efficiënte besteding met 
daarbovenop nog eens de kwalitatief negatieve effecten op het buitengebied (MKBA).  

 Een negatief advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg 
(PCOL).  

 
Maar het gemeentebestuur blijft blind voor de feiten en gaat door met de ingeslagen weg. 
Het gemeentebestuur blijft op zoek naar nieuwe veronderstellingen om hoe dan ook een 
randweg te kunnen aanleggen. Nu dan over de zogenaamde “kanaalparkzone”1. Het doet 
een oproep aan de burgers om dromen en ideeën in te dienen (gemeentecontacten 13 en 
14, 2016). 
 Daarbij verwart het ook steeds doel en gevolg. De insteek vanuit ‘doel ’ 
(verkeersknelpunten, leefbaarheid) heeft geen succes opgeleverd (conclusie MKBA en 
advies PCOL). Bij de insteek  op ‘gevolg’ wil het gemeentebestuur nu met 
veronderstellingen/dromen toch nog kwalitatief positieve effecten inbrengen.  
 
Het ontbreekt ook hier aan realisme en een gebrek aan nut en noodzaak. Het blijft 
onduidelijk in welke mate de huidige ligging van de N266 daadwerkelijk een belemmering 
vormt voor de gebiedsontwikkeling. Wordt hier werkelijk een antwoord gegeven op de 
opmerkingen en vragen van de PCOL? 
 
Het gemeentebestuur leest de conclusie van de kosten baten analyse ook nog eens 
verkeerd. Het gaat er niet om, om nog eens een samenvatting te geven van de nadelige 
effecten op het buitengebied en naar een balans te zoeken met veronderstelde voordelige 
effecten met een “kanaalparkzone”. De conclusie van de MKBA is dat kwantitatief de kosten 
al niet opwegen tegen de baten en dat daar bovenop dan nog eens de nadelige kwalitatieve 

                                                           
1 Wij gebruiken de term “kanaalparkzone” omdat vanuit het college de aandacht is gericht op de invulling van een kanaalzone zonder de 
parallelle N266 (parkachtig). Een eenzijdige oproep vanuit een eenzijdige benadering. Volgens de alliantie is een zeer goede 
toekomstbestendige invulling van de kanaalzone met de parallelle N266 mogelijk. De term kanaalzone is dus niet onderscheidend; het kan 
zowel met en zonder N266 zijn. 
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effecten komen. Dat maakt  de uitslag nog slechter. Het is een opsomming van kwantitatief 
negatief plus kwalitatief negatief. 
 
Bovendien maakt de alliantie op een aantal onderdelen van het MKBA nog opmerkingen die 
de verhouding kwantitatief negatiever maken dan in het MKBA aangegeven. 
 
Kortom. Nut en noodzaak van een randweg is niet aangetoond. Nut en noodzaak van de 
“kanaalparkzone” is niet aangetoond. Voor beide geldt dat de verhouding tussen kosten en 
baten ongunstig is, met daarbovenop nog eens de negatieve kwalitatieve effecten. 
 
Is het gemeentebestuur blind en doof? Gemis aan voortschrijdend inzicht!? 
De oproep van de alliantie van stakeholders is:  
 

stap uit de droom en stop met een randweg N266. 
 
 
 
 

II  UITEENZETTING 
 
Veronderstellingen. 
Veronderstellingen moeten worden getoetst om te weten of ze wel kloppen. Een dergelijk 
onderzoek levert feiten op om besluiten te kunnen nemen in overeenstemming met de feiten 
(werkelijkheid). Zo ook met de N266. 
 
De stakeholders die in 2014 tot een eensluidend advies zijn gekomen en zich als alliantie 
hebben gepresenteerd, hebben in voorgaand proces altijd constructief meegedacht en 
meegewerkt. Nu nog steeds. Maar ze laten zich ook niet voor de gek houden. De alliantie 
blijft op zoek naar feiten en adviseert op basis van feiten. 
 
Ten aanzien van het gebied van de “kanaalzone” ziet de alliantie een op en neer gaande 
beweging van gevolg of doel. Het gemeentebestuur haalt deze herhaalde malen door elkaar 
of wisselt af. Zo wordt een nevel opgetrokken die het zicht ontneemt op waar het over gaat; 
doel of gevolg.  
 
Laten we ons eerst even richten op het tracé van de N266. In het verleden (60/70 –er jaren) 
dacht men planologisch nog in nieuwe wegen en economisch groei. Het autoverkeer moest 
buiten de steden en dorpen worden gebracht (ringwegen). Zo ook met de N266; met een 
afbuiging boven Nederweert, aansluitend aan de A2 (ter hoogte van de Wildenberg). Maar 
die gedachten zijn veranderd. Steeds maar randwegen en een netwerk van wegen doet het 
buitengebied geen goed.  
 
Het gemeentebestuur van Nederweert blijft – naar het oogt – nog een beetje achter en blijft 
geloven in randwegen. In 2007 produceert de gemeente nog visies/visioenen over de 
dorpsontwikkelingen (strategische visie Nederweert in 2020). Daarin kwam als gevolg van de 
toen veronderstelde verlegging van het tracé van de N266 een strook grond langs het kanaal 
vrij. Daar moest het gemeentebestuur wel een mooi beeld bij maken (een visioen). 
 

Citaat: 
Majesteit, u bent gekomen via de A2 en de afslag Nederweert. Ik weet dat u vanmiddag een bezoek brengt aan de 
gemeente Helmond. In 1999 had uw schoonmoeder voor eenzelfde route een weg dwars door Nederweert moeten 
kiezen. Ja, hetgeen wij nu beschouwen als de kanaalboulevard van Nederweert en daarmee ons visitekaartje, was tot 
voor kort een drukke weg, die Budschop van Nederweert scheidde. U gaat straks over de nieuwe aftakking A2-N266 
naar Helmond. 

 
Zo was bijvoorbeeld het beeld over de centrumontwikkeling ook groots. Nu, 2016, is geleerd 
(onderzoeken en overleg) dat concentratie geboden is rond de Kerkstraat. En in het 
Masterplan van 2009 is verlegging van het tracé van de N266 niet meer een voorwaarde 
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voor de geschetste ontwikkeling in het centrumgebied. Bovendien gaan al een aantal andere 
“kapstokken” uit het masterplan niet door (bijv. multifunctionele ruimte c.a.). 
 
We hebben het nog steeds over veronderstellingen met de N266 met de bijbehorende 
opsomming van verkeersknelpunten zoals verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid, en 
de barrièrewerking. 
 
Maar: wat leert het onderzoek en wat levert voortschrijdend inzicht op?  
 
Nu de feiten 
Een randweg N266? 
Die veronderstellingen moeten worden getoetst. Dit is gebeurd o.a. met nadere onderzoeken 
over de verkeersontwikkelingen, met de m.e.r, en met de Maatschappelijke Kosten en Baten 
Analyse (MKBA). 
 
De alliantie heeft al in zijn eerdere advies en andere stukken een reactie op de resultaten 
gegeven. Een korte opsommende herhaling, o.a. : 

 Er zijn geen verkeersknelpunten; doorstroming en verkeersveiligheid zijn niet in het 
geding.  

 verlegging van het tracé (voorkeursalternatief of elke andere variant) levert geen 
verbetering van de leefbaarheid in Nederweert op.  
De verwoording en presentatie die in de m.e.r. worden gegeven zijn niet correct en 
misleidend. De alliantie heeft dit bij inspreken in de gemeenteraad toegelicht.  
Bewoners in de kern - zo is uit hun reacties af te leiden (bijv. verontruste burgers) - 
komen ook tot die conclusie. 

 Een barrièrewerking van het huidige tracé is niet aangetoond. 

 Een randweg betekent een extra barrière er bij 

 Geen verbetering van de verkeersveiligheid 

 Doorsnijding van sociale en humane verbanden van de buurtschappen. 

 Er is geen nut en noodzaak. 
 
De resultaten uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA )onderschrijven dit 
alles. Primair zijn er op het huidig tracé geen knelpunten, maar met het voorkeurstracé wordt 
er wel enige verbetering in de doorstroming (reistijdverkorting voor passanten) bereikt. Die is 
niet van dien aard dat de kosten opwegen tegen de baten.  
Nederweerternaren van en naar het buitengebied hebben wel te maken met omwegen en 
langere reistijden. 
 
Uit de MKBA blijkt ook dat de aanleg van een randweg slechts een marginaal positief effect 
heeft op de regionale economie (tabel blz. 31). Daarmee blijkt ook de veronderstelling) dat 
een randweg nodig is ter stimulering van de regionale economie niet realistisch. Ook deze 
doelstelling(zoals die over verkeersknelpunten) is zodoende niet meer relevant. 
 
De feiten spreken voor zich. De MKBA is duidelijk, Alles bij elkaar wegen de baten niet op 
tegen de kosten. De investering in een randweg (het voorkeurstracé) is niet efficiënt. Er is 
geen noodzaak en het heeft geen nut. Daarbovenop komen dan nog eens de nadelige 
effecten op de waarden in en van het buitengebied. De alliantie wijst dienaangaande op de 
uitgebreide beschrijving in de m.e.r. Een verkorte of samenvattende beschrijving is 
overbodig.  
 
Een randweg met de ““kanaalparkzone”” als gevolg 
In de MKBA zijn de baten en kosten van het ‘parkgebied’ c.a. van de “kanaalzone” als gevolg 
van verlegging van de N266 in de berekeningen meegenomen. Het totaalbeeld voor 
Nederweert blijft een negatieve balans tussen kosten en baten.  
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Een randweg door de “kanaalparkzone” als doel 
Maar dan nu: realisatie van de “kanaalparkzone” als doel. Immers in de afwegingsnotitie 
wordt alternatief 1A en 1B (met zijn variant) afgewezen omdat de doelstelling “wegnemen 
barrière” niet wordt bereikt. De andere doelstellingen wel.  
 
Het gemeentebestuur toont niet aan dat het huidige tracé parallel aan het kanaal en de 
buisleidingzone een belemmering is voor de gewenste en noodzakelijke ontwikkelingen in de 
kern. Nut en noodzaak zijn niet aangetoond. De PCOL vraagt zich ook af of en in hoeverre 
de huidige ligging van de N266 een daadwerkelijke belemmering Is voor de 
gebiedsontwikkeling. De vraag is of de gedachten en beeldvorming bij een perspectief van 
“verbinding” tussen Nederweert en Budschop wel realistisch zijn? Kan nut en noodzaak van 
een “kanaalparkzone” worden aangetoond met persoonlijke visies en dromen? Welke 
waarde mag hier aan worden gegeven? Zie de passage over de vraag PCOL. 
 
Bovendien, een barrière blijft met het kanaal bestaan. 
 
Onder de kosten van het uitwerken van het visionaire beeld van de “kanaalparkzone” vallen 
ook de kosten van het voorkeurstracé. Zo’n idee gaat dan geen 5 mln kosten. Met de kosten 
voor de randweg van (minimaal) 20 mln er bij kost dit (minimaal) 25mln. Uit de MKBA blijkt 
dat de kosten voor dit plan voor de “kanaalparkzone” de baten ver overstijgen. Met de 
mogelijke baten van de randweg blijft het uitgeven van (minimaal) 25 mln voor de 
“kanaalparkzone” niet efficiënt. De gemeente zal 10 mln moeten opbrengen. Daarmee 
worden de inwoners van Nederweert voor minimaal 10 mln op kosten gejaagd voor een 
project zonder concrete en realistische toegevoegde waarde. 
 
 
 
 

III  OP ONDERDELEN. 
 
Balans tussen kosten en baten 
De alliantie denkt dat de kosten baten verhouding nog negatiever zal zijn dan in het MKBA 
wordt weergegeven. Aanleiding voor die gedachte is  

 De (externe) effecten op geluid en veiligheid zijn bij gebruikmaken van de presentaties 
uit de m.e.r. positiever weergegeven dan deze feitelijk zullen zijn. De alliantie verwijst 
naar haar eerdere opmerkingen over die presentaties. 

 De kosten zullen waarschijnlijk hoger zijn dan de taakstelling. In de MKBA is geen 
raming van de kosten gemaakt maar is de taakstelling over genomen.  

 Waardeverlies van gronden en woningen in het buitengebied zijn niet gewaardeerd. 
Eventuele verwervingskosten zijn ook buiten beschouwing gebleven (m.e.r, bijlage 3 
“toelichting kostenramingen ….19-06-2013) 

 Negatieve invulling op verkeersveiligheid. 
Dit o.a. zal betekenen dat het negatief saldo tussen kosten en baten meer aannemelijk naar 
13 mln zal neigen en de balans nog ongunstiger zal zijn dan de 0,5 (de kosten zijn twee keer 
groter dan de baten).  
 
Verkeersveiligheid. 
De MKBA neemt de melding van een lichte verbetering van de verkeersveiligheid voor het 
langzaam verkeer uit de m.e.r. over. Voor het autoverkeer is het effect op de 
verkeersveiligheid marginaal. De positieve kwantitatieve raming is louter gebaseerd op de 
oversteekvoorzieningen op de N275.  
De alliantie is van mening dat de kwantitatieve invulling op dit onderdeel negatief moet zijn. 
De alliantie ziet geen verbetering van de verkeersveiligheid. 

 De rotondes betekenen telkens kruising met fietsverkeer van schoolkinderen, recreatief 
en overig fietsgebruik, kruising met landbouwverkeer, kruising met overig (auto-)verkeer.  

 Het voorkeurstracé heeft een parallelweg voor landbouwverkeer en fietsverkeer van 
schoolgaande kinderen, recreatief en overig fietsgebruik.  
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 De fietsovergangen van de N275 staan los van de procedure over de N266. Die zijn 
gepland op grond van het provinciale beleid “maak van de 0 een punt”. Verbetering van 
de verkeersveiligheid kan niet aan de N266 worden toegerekend. 

 
Woningen en geluidschermen buitengebied  
Bij de realisatie van het voorkeurstracé zullen een aantal woningen in het buitengebied te 
maken krijgen met een weg vlak langs de woning en een hoge geluidsbelasting. Aan de 
geluidbelasting kan wat worden gedaan! Voor de deuren komen geluidsschermen van 3,5 a 
4 meter (en dan nog altijd een belasting van 58dB). Dit is ingrijpend in woonbeleving van 
huis en omgeving. 
 
De woningen zullen in waarde dalen. Nu al zijn kopers terughoudend en zien af van 
aankopen. Feitelijk doet dit zich al voor met de ruimte voor ruimte kavels (schaduwschade 
ruimtelijke plan).  
 
Het buitengebied wordt niet alleen doorsneden met een weg van 3 km. Daarlangs komen 
dan nog eens op verschillende afstanden geluidsschermen van 3,5 a 4 meter. Probeer hier 
eens een beeld van te vormen; een afschrikwekkend visioen.  
 
Een schrijnende tegenstelling met de ontstane woonbeleving in de “kanaalparkzone”. Zijn dit 
de offers van het buitengebied bij het ontbreken van nut en noodzaak en een inefficiënte 
investering? 
 
In de MKBA is hier geen negatief gekwantificeerde raming voor opgenomen. Dit had naar de 
mening van de alliantie wel gemoeten. Duidelijk is ook dat het hier een duidelijk negatief 
kwalitatief effect betreft. 
 
Doorsnijding Buurtschappen en barrière 
Uitvoering van het voorkeurstracé leidt niet alleen tot een barrière in het buitengebied, maar 
betekent ook een splijten van buurtschappen en humane verbanden tussen vrienden en 
buren (mantelzorg). Een aanmerkelijk kwalitatief negatief effect dat nog eens aan de 
kwantitatief negatieve balans kan worden toegevoegd. 
 
Een randweg is niet alleen een barrière voor de inwoners van het buitengebied. De inwoners 
in de bebouwde kom ondervinden dan ook een barrière naar het buitengebied. 
 
Trillinghinder  
In de MKBA wordt een kwalitatieve positieve bijdrage opgevoerd voor het aspect 
trillinghinder. Dit is gebeurd op basis van de gegevens van de m.e.r. De commissie m.e.r. 
merkt echter op dat de effectscores geen betrouwbaar beeld geven van de situatie en geen 
antwoord geeft op de vraag of trillinghinder in de referentiesituatie een probleem vormt. 
Deze positieve kwalitatieve aanduiding in het MKBA kan worden geschrapt. 
 
Externe veiligheid 
Zoals voor de trillinghinder kan in de MKBA ook de kwalitatief positieve aanduiding voor 
externe veiligheid worden geschrapt. Toelichting heeft de alliantie gegeven in zijn advies. 
 
Stikstof 
De methodiek van het MKBA leidt er toe dat geen rekening is gehouden met de voor 
Nederweert specifieke situatie van al een hoge stikstofbelasting in het buitengebied. 
Daar komt bij aanleg van een randweg nog meer bij. Het is de vraag of mitigerende 
maatregelen dit kunnen opvangen. Er zijn ook nog geen concrete maatregelen bekend. 
 
De kosten van mitigerende maatregelen zijn in de MKBA niet vermeld. Het saldo van kosten 
en baten zal als gevolg van die kosten nog negatiever worden. 
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Vraag PCOL 
Om een rooskleurig beeld te krijgen wil het gemeentebestuur alsnog kwalitatief positieve 
effecten in een “kanaalparkzone” tevoorschijn halen. Het gemeentebestuur heeft een oproep 
gedaan voor een verzameling van dromen.  
Positieve effecten zijn overigens in de MKBA al meegenomen en kwantitatief verwerkt.  
 
Om een gedegen afweging te kunnen maken moet de noodzaak van een nieuwe verbinding 
concreter worden onderbouwd en worden ingebed in een bredere toekomstvisie, zo luidt het 
advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL). 
Dat is iets anders dan het in beeld brengen van een meerwaarde op basis van dromen  
 
De alliantie wijst er op dat hiermee niet aan de vraag van de PCOL wordt voldaan. 
 
Regionale economische bijdrage 
Uit de MKBA blijkt dat verleggen van het tracé in het buitengebied (met al zijn nadelen) geen 
aanmerkelijke bijdrage levert aan de regionale economie.  
 
Een aanmerkelijke bijdrage werd wel verondersteld. Het is een van de doelstellingen. 
Die blijkt dus nu niet reëel te zijn. Een belangrijk motief voor een randweg is hier mee 
vervallen. 
 
Wat is dan nog de betekenis van het aanwenden van provinciale en regionale gelden voor 
een regionaal project dat geen positieve regionaal economische effecten heeft. Dit is dan 
geld weggooien. 
 
De alliantie van stakeholders 
Het gemeentebestuur vertolkt de bijdrage van de stakeholders gedurende de 
onderzoeksperiode van de m.e.r. met de mededeling dat verdeelde adviezen zijn 
uitgebracht. Hier volstaat het mee. Dit is een suggestieve weergave die zich onttrekt aan een 
correcte en volledige beschrijving. 
 
Oorspronkelijk waren er 18 stakeholders betrokken bij een eerste interne advies n.a.v. de 
m.e.r. Op dat moment onthielden zich 2 stakeholders van advies; 14 van de 18 dachten en 
adviseerden gelijkluidend. 
Toen bleek dat zo’n grote meerderheid de voorkeur voor het huidige tracé uitsprak, 
organiseerden in oktober 2013 de aan- en omwonenden van het kanaal een actie (pamflet) 
om toch hun stem te kunnen laten horen. Dit leidde er toe dat ver in de procesgang van het 
stakeholdersoverleg er alsnog 2 stakeholders van dit stuk van kanaal en brug werden 
toegelaten (aan- en omwonenden; Riva). Een beetje zorgen voor tegenwicht. Eerder waren 
deze groepen niet geïnteresseerd. 
 
En dat leidt dan tot de opmerking “verdeeld advies uitbrengen”.  
De opvattingen van de alliantie (15 stakeholders) staan daarmee voor een ruime en 
overgrote meerderheid van de stakeholders. De vertolking van het gemeentebestuur doet 
ernstig tekort aan de inzet en inbreng. 
 
 

TOT SLOT 
Als gevolg van voortschrijdend inzicht in de planologische discipline gaat het planologisch 
beleid in Nederland nu uit van een bundeling van infrastructuur. Zodoende worden de 
kwaliteiten van het buitengebied ontzien. Voor Nederweert betekent dit een bundeling van 
buisleidingen, kanaal en N266. Daar moeten de oplossingen worden gezocht en gevonden.  
In geval van een toename van het autoverkeer bij een toename van de economische 
ontwikkeling zal primair niet worden gezocht naar een oplossing met nieuwe wegen of 
randwegen in het buitengebied , maar een gebruik en intensivering van de huidige en 
bestaande tracés en de snelwegen. In de situatie van Nederweert gaat het zoeken van een 
oplossing in deze geest in de richting van een intensivering van het gebruik van de A2. 
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De opmerkingen die de alliantie tijdens  de procesgang in overleggen, schriftelijke inbreng en 
publicaties maakt, doet zij vanuit grote betrokkenheid en daarmee bijdragend aan 
informatieverzameling en besluitvorming. De alliantie doet dit kritisch en constructief. Kritisch 
om betere en reële informatie te krijgen en te komen tot een gemotiveerde en verantwoorde 
besluitvorming. Feiten boven tafel krijgen en daarvan leren leidt tot voortschrijdend inzicht. 
 
Tot nu toe heeft de alliantie hier aan de kant van de gemeente weinig van gemerkt. Star, 
vasthoudend aan veronderstellingen volgt het gemeentebestuur de ingeslagen weg. Weinig 
bereid om te leren; weinig bereid om tot voortschrijdend inzicht te komen. 
 
 
De informatie uit de open brief van 29 februari jl. wil de alliantie niet herhalen. De alliantie wil 
wel afsluiten met opnieuw de oproep: 
 
 

STOP MET EEN RANDWEG EN BLIJF BIJ HET BESTAANDE TRACÉ 
 
De alliantie van stakeholders: - Belangengroep Lage Kuilen e.o. 

 - Buurtschap Molenweg-Ouwijck 
 - Buurtvereniging Boeket 
 - Buurtvereniging Bosserstraat 
 - Buurtvereniging Kerneelhove 
 - Cumela Limburg  
 - Dorpsraad Laar 
 - Dorpsoverleg Someren-Heide 
 - Fietsersbond 
 - Leefbaar buitengebied Nederweert 
 - LLTB Roermond  
 - LLTB Weerterland 
 - Milieufederatie Limburg 
 - Stichting Gezond en Leefbaar Milieu Nederweert 
 - WBE de Oude Graaf 

 
 


