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Persbericht 

 
Provinciaal inpassingsplan N280 West, wegvak Leudal 

 

Advies over gewenste inhoud milieueffectrapport 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de aanpassing 

van de N280 West specifiek in te gaan op de effecten door geluid en trillingen op 

woningen langs de weg. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de Provinciale Staten van de Provincie Limburg - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De provincie Limburg en de gemeente Leudal willen de N280 tussen de brug over het 

kanaal Wessem-Nederweert, nabij de A2 en de Napoleonsweg (N273) in het oosten 

aanpassen. Hiervoor wordt een Provinciaal inpassingsplan opgesteld. Voordat de pro-

vincie hierover besluit worden de milieugevolgen van het project in een milieueffectrap-

port onderzocht.  

 

De provincie heeft de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van 

het rapport. 

 

Het advies 

Het project kent een lange geschiedenis en er zijn al vele studies uitgevoerd. De pro-

vincie stelt voor alleen de voorkeursoplossing voor het wegvak Leudal in het milieuef-

fectrapport te onderzoeken. De Commissie adviseert in het rapport deze voorgeschie-

denis samen te vatten en daarbij nog goed te onderbouwen dat inderdaad alleen on-

derzoek naar deze voorkeursoplossing hoeft plaats te vinden en niet meer naar varian-

ten met mogelijke milieuvoordelen. 

 

In het rapport is onder meer bijzondere aandacht nodig voor de effecten op woningen 

langs de N280 door verkeersgeluid en trillingen (door zwaar vrachtverkeer), bijvoor-

beeld bij het dorp Baexem.  

 

Met behulp van deze informatie komt naar mening van de Commissie straks een goede 

milieu-onderbouwing voor een besluit over de N280 beschikbaar. 
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