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STOP MET DE RANDWEG EN BLIJF BIJ HET BESTAANDE TRACEE VAN DE N266  
 
Met deze (open) brief willen wij, de Alliantie van stakeholders, u informeren over enkele gevoelens en 
bevindingen naar aanleiding van de ontvangen brief van de gedeputeerde Geurts en de berichtgeving 
van de gemeente Nederweert in Gemeente Contact van 18 februari jl (“Komst randweg 
onderbouwen”). Dit doen wij in de vorm van enkele aantekeningen. 
 
Vogelvlucht. 
Allereerst willen wij onze versie van het ‘project in vogelvlucht’ geven. In navolgende aantekeningen 
wordt wel duidelijk waarom. 
 
De provincie heeft de bal nu terug gelegd bij de gemeente Nederweert. De titel van de gemeentelijke 
berichtgeving zegt alles over wat er is gebeurd en gebeurt: “Komst randweg onderbouwen”. Het 
gemeentebestuur roept: Nederweert moet een randweg hebben. Waarom is niet duidelijk, en moet 
steeds achteraf nog worden beargumenteerd. We zien een reeks van argumenten die geen stand 
hebben kunnen houden (gelegenheidsargumenten). Eerst waren het argumenten van bereikbaarheid, 
verkeersveiligheid en doorstroming. Vervallen. Toen kwam daar verbetering van geluidsbelasting bij. 
Argument blijkt ook niet te deugen. Vervallen. Dan overblijvend het Masterplan. Nu is het Masterplan 
ook niet goed genoeg. Vervallen. Wat moet er nu dan worden gezocht?  
 
Het proces is te omschrijven met de woorden “drammen”, “je zin doordrijven “ en hoe dan ook 
proberen “je gelijk te krijgen”. Er is sprake van een vooringenomenheid. Het oordeel (randweg) is al 
klaar. Nu nog de argumenten zoeken/maken. En zo gaat dit maar door. Het proces krijgt alle 
kenmerken van een “Lock-in” of “entrapment” ( een buitenmatige verbondenheid van besluitvormers 
aan een inefficiënt besluit of project). Het zelf graven van de eigen valkuil. En die wordt steeds dieper. 
Voorgaande besluiten en financiële uitgaven moeten steeds achteraf weer worden goed gepraat. 
Vermijden van gezichtsverlies. Bestuurders gaan over een drempel, waarna het project niet meer kan 
stoppen.  
 
Verhullende, suggestieve  en ondeugdelijke berichtgeving gemeente Nederweert. 
Enkele Voorbeelden uit “Komst randweg onderbouwen”. 

 “….op advies van de Provinciale Commissie Omgevingsvraagstukken Limburg (PCOL). Zij heeft 
aangegeven dat de noodzaak en meerwaarde van de nieuwe wegverbinding concreter moeten 
worden aangetoond.“ 
ons commentaar: 
De PCOL is een adviescommissie. Dit betekent dat het secretariaat de opvatting strategisch en 
politiek gevoelig in adviserende termen verwoord. Wat er eigenlijk staat is, dat de overlegde 
motivering en besluitvorming voor de aanleg van een randweg niet deugt. Het besluit kan niet in 
stand blijven. 

 “De aanleg van een randweg is noodzakelijk om dit toekomstplaatje te verwezenlijken. Een diepte-
investering om de barrière tussen Nederweert en Budschop te kunnen opheffen en nieuwe 
impulsen te geven aan de leefbaarheid in de tweelingkernen.” 
ons commentaar: 



De gemeente wil blijkbaar niets leren. Dit is een vooringenomen standpunt dat in het Masterplan is 
gemoffeld, en al bekritiseerd is door o.a. de Alliantie als ondeugdelijk, en nu door de PCOL 
onderuit is gehaald. Het is niet aangetoond en moet juist met een kritische studie op realistische 
waarde worden getoetst. 
Door het overnieuw zo te presenteren moet het de inwoners van Nederweert doen geloven dat het 
waar is. Herhaal steeds dezelfde kronkel en het wordt de waarheid! 

 “na diverse informatiebijeenkomsten, overleggen met stakeholders en belanghebbenden, 
gebiedsbezoeken, themaraden   etc   “ 
ons commentaar: 
Dit wekt een suggestie dat de genoemde betrokkenen zich in de gang van zaken en de 
besluitvorming konden vinden. Niets is minder waar. Het is ook verhulling van feiten. Vermeden 
wordt om te zeggen dat stakeholders en inwoners zich gemotiveerd negatief over een randweg 
hebben uitgelaten. 

 “ … gaf de Commissie m.e.r. hierover een positief advies.” 
ons commentaar. 
Zo schrijvend gaat het er op lijken dat de Commissie m.e.r. instemt met het besluit voor de aanleg 
van een randweg. Dit is niet juist. De commissie kan instemmen met de opzet en inhoud van het 
m.e.r., De commissie heeft kritische opmerkingen gemaakt over de onderbouwing en 
onderliggend motief voor de aanleg van een randweg (ongeacht een voorkeursalternatief) en 
heeft nog extra gewezen op de nadelige effecten op het buitengebied. 

 
Uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) blijkt dus dat de maatschappelijke baten niet 
opwegen tegen de kosten. Het gaat hier dan al om een uitgeklede uitvoering van het alternatief 2A. 
Daarin waren de kosten al zo ver mogelijk omlaag gehaald. De Alliantie neemt aan dat er bij een 
andere besteding van de gelden betere en hogere maatschappelijke baten zijn te behalen. 
 
Over de motieven van een randweg vanuit verkeersknelpunten (veiligheid, bereikbaarheid, 
geluidsoverlast) vinden we niets meer terug. Die konden – zoals de Alliantie heeft aangegeven – dan 
ook niet stand houden. Niet onderbouwd. Ook de motieven van het Masterplan zijn niet onderbouwd.  
En met de weergave “ …. de meerwaarde van een randweg voor het centrum van Nederweert en de 
kern Budschop …….” blijft de gemeente kenbaar bij zijn standpunt; ook al zijn motivering en het 
realistisch gehalte onvoldoende gebleken. Maar nu gaat de gemeente het zorgvuldig aanpakken. 
Want we lezen: “ .. een zorgvuldige stap  … “  en   “op basis van dit complete beeld volgt straks een 
weloverwogen beslissing over de verdere uitwerking van de voorkeursvariant.”  
Zo zien we, dat de beslissing hoe dan ook wordt doorgedreven; linksom of rechtsom. De randweg 
komt er! Geen twijfel. Is dit zorgvuldig? Betekent dit ook: toegeven dat er eerder een tamelijk 
onzorgvuldige besluitvorming was? Zijn wij stakeholders en inwoners in het voorgaande proces 
getrakteerd met verzinsels? 
 
Uit de gang van zaken en de brief van de gedeputeerde is af te leiden ( tussen de regels door lezen) 
dat de provincie afstand lijkt te nemen van een besluit over een randweg N266. Er is geen provinciaal 
(/regionaal) belang of baat ten aanzien van vraagstukken van verkeer en weg.  
Zien we een situatie waarin de gemeente Nederweert bezig is om de provincie voor haar karretje te 
spannen?  
 
Er moet nu een nieuwe visie komen over de ontwikkelingsmogelijkheden van de kern van Nederweert. 
Uitgangspunt daarbij is de realisatie van een randweg en de ‘verbinding’ van de kern van Nederweert 
en Budschop. Dit is argumenten zoeken om dat uitgangspunt te kunnen handhaven. In politietermen 
betekent dit: eerst de schuldige aanwijzen en daarna de bewijsstukken er bij zoeken. De vraag zou 
moeten zijn of de ontwikkelingen ook zonder randweg kunnen (zoals in het Masterplan al 
aangegeven). Is er werkelijk sprake is van een barrière door de N266? Is het idee van de verbinding 
(tussen tweelingkernen) realistisch?  
En die visie zal dan toch maatschappelijk en financieel haalbaar moeten zijn. Het zal ook een 
draagvlak moeten krijgen. Hoe zit het met de gemeentelijke besluitvorming hierover? 
 
Worden alleen de argumenten vóór een randweg onderbouwd? De gedeputeerde heeft in zijn brief 
toch ook aangegeven dat bijvoorbeeld aspecten zoals de nadelige gevolgen voor de natuur. de 
doorsnijding van het buitengebied en de overlast die een nieuwe weg met zich meebrengt voor 
bewoners en lokale weggebruikers, zijn overgeslagen. 
 



Hoe zit het met de kosten voor het opstellen van een visie? Doet de projectgroep het er zelf even bij, 
of komt er een nadere studie en onderzoek? Komt er een voorstel aan de gemeenteraad voor een 
aanvulling van de begroting? Komen de kosten op last van de randweg? Wil de gemeenteraad nog 
weer extra geld uitgeven: en ten koste van wat? 
 
 
Afsluitend 
De provincie heeft de bal terug gelegd bij de gemeente. De gemeente blijft doorgaan met het weer 
opnieuw zoeken naar argumenten en het maken van kosten. Het graven aan de valkuil gaat verder tot 
gemeente en provincie er mogelijk niet meer uit kunnen klimmen. 
Ten aanzien van de N266 is dat moment hopelijk nog niet bereikt. Laat het met de “lock-in” niet te ver 
komen;  

stop met de 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 
- 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 

 


