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ONDERWERP 

 
N280  
 

AANLEIDING EN RELATIE 
MET EERDERE/LATERE BESLUITVORMING/TOEZEGGING 

 
De Provincie Limburg maakt herinrichtingsplannen voor de N280. Het realisatieproces kent 
de volgende fasen: 
1. Bepalen van het tracé; 
2. Maken van het ontwerp; 
3. Maken Provinciaal InpassingsPlan (PIP); 
4. Aanleg van de weg. 
 
In fase 1 is het tracé bepaald. Door de Provincie is gekozen voor een knelpuntengerichte 
aanpak op het huidige tracé. Bij Baexem is gekozen voor een randweg ter hoogte van het 
dorp. 
 
Momenteel wordt gewerkt aan fase 2. Het tracé tussen Weert en Roermond is bekend en 
wordt nu uitgewerkt tot een ontwerp. Sinds juni 2014 hanteert de provincie nieuwe 
richtlijnen voor haar provinciale wegen. Zij streeft naar duurzaam veilige wegen. De 
richtlijnen worden toegepast op de nieuwe N280 en hebben ook gevolgen voor het 
gedeelte van de N280 tussen Weert en de A2. Het huidige profiel zal worden verbreed. De 
Roermondseweg binnen de bebouwde kom van Weert is ook onderdeel van de 
herinrichtingsplannen van de N280. Deze weg wordt overigens niet verbreed. Op 14 
januari 2015 heeft de Provincie het gehele tracé tussen Weert en Roermond in een 
informatiebijeenkomst toegelicht. 
 
Als het ontwerp gereed is, de benodigde ruimte bekend is, wordt in fase 3 het Provinciale 
InpassingsPlan gemaakt. Oftewel een provinciaal bestemmingsplan. Nadat dit plan gereed 
is, kan vervolgens met de aanleg van de nieuwe N280 worden gestart. De vierde en 
laatste fase. 
 
Naar aanleiding van de informatieavonden voor de bewoners, ondernemers en de 
gemeenteraad van Weert heeft de Provincie het ontwerp van de N280 verder uitgewerkt. 
De Provincie wil de onderzochte profielen toelichten en de voor- en nadelen ervan in beeld 
brengen. Ook gaat zij in op de verdere planning van het project N280. Dit is nog niet het 
moment om te reageren op het PIP (Provinciaal InpassingsPlan) N280. Dit komt later in 
het proces. 
 
 

HOE WORDT GEÏNFORMEERD? 
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Presentatie, GEEN schriftelijke stukken. 
>> Presentator: Carlo Gurian, projectleider N280 bij de Provincie Limburg. 
>> Duur: 45 minuten inclusief vragen stellen. 

 
PLANNING PROCES 

 
In 2015 behandeling N280 in Raad over 

 Vooroverleg in kader van PIP N280; 
 Het ontwerp van de N280; 
 Eventuele financiële investering van de gemeente Weert. 

 
In 2015 behandeling Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg 

 Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N280. 


