
N280

Ook PDV ontwikkelingen en Branchering



Wat gaan we doen?

• GOML en N280
• Roermond
• Leudal
• Weert
• PDV ontwikkelingen 
• Schetsontwerp N280/PDV in Weert
• Branchering 



Gebiedsonwikkeling Midden Limburg



N 280



Waarom aanpak N280?

Doelen:
• Stimuleren regionaal-economische ontwikkeling
• Stimuleren specifieke gebiedsontwikkelingen en 

ambities
• Oplossen van doorstromingsproblemen
• Terugdringen van leefbaarheids- en 

verkeersveiligheidsproblemen

Werkwijze:
• Fase 1 PlanMER Ontwikkelas N280-West
• Fase 2 Uitwerken knelpuntgerichte aanpak N280



Besluit Provinciale Staten

Einde fase 1

• N280-West verbeteren door aanpak knelpunten 

• Aandacht voor doorgaand (vracht)verkeer

• Zorgvuldige ruimtelijke inpassing 

• Aanpak moet zodanig zijn dat een toekomstige 
opwaardering niet onmogelijk is

• Nader onderzoek naar verschillende alternatieven bij 
Baexem



Wegvakken fase 2 N280



Wegvak Roermond

• “Klein Eindhoven”
Hoofdrijbanen met parallelwegen
Maasburg (onderhoud Rijkswaterstaat)

• Kosten: 36 miljoen
Roermond: 12 miljoen

• GOML:in totaal 8 miljoen beschikbaar voor N280.
- 2 miljoen voor Roermond
- 6 miljoen voor Leudal en Weert

• Voorbereiden 2013 en 2014
Uitvoeren 2015



Wegvak Leudal



Wegvak Baexem

• MilieuEffectRapportage (Project MER)
• Stakeholdersgroep
• Alternatief 3 en/of 5

• Kosten: 30 miljoen

• GS besluit in oktoker 2013

• Plan MER voor één voorkeursalternatief of twee 
voorkeuralternatieven

• GS voorjaar 2014 besluit over deze Plan MER



Wegvakken fase 2 N280



Wegvak Weert

Besluiten:

• Uitwerken van knelpuntgerichte aanpak

• Het niet verder meenemen van de zuidelijke variant Weert
De Roermondseweg in Weert meenemen
Financiering de Roermondseweg in Weert via N280

• Ongelijkvloerse kruising van de N280 met spoor Eindhoven –
Maastricht (Prorail en provincie Limburg);

• Parallelstructuren en/of passeerhavens op N280 tussen 
bebouwde kom Weert en A2;

• Bypasses/ een kluifrotonde/ een turborotonde bij aansluiting 
A2/N280 (Rijk en provincie Limburg).



Wegvak Weert

Gerealiseerd:
• Kruispunt Trumpertweg/N280
• Rotonde Ittervoorterweg

Kosten:
• Roermondseweg in Weert: 4,5 miljoen
• Parallelstructuren en/of passeerhavens op N280

• Bijdrage Weert MIP’s GOML: 1,7 miljoen



Vervolg N280 in Weert

Afspraken maken met provincie in najaar 2013 over:

• Financiën
• Organisatie
• Ontwerp en realisatie



Stedenbouwkundige ontwikkeling N280/PDV

Uitgangspunten:
• Roermondseweg-Moesdijk PDV-locatie.

• De N280 is een belangrijke ontwikkelas in de 
gebiedsontwikkeling Midden Limburg (GOML).

• Een zinvolle verkeerskundige oplossing van belang. 
Verkeersontsluiting voor de PDV-locatie
Roermondseweg-Moesdijk en ook de woonwijk Leuken. 

• Samen met de provincie maken. 

• De vormgeving van de N280 in Weert dient deze 
ruimtelijke ontwikkeling te ondersteunen.



Huidige situatie

• Vult Selma in



PDV Ontwikkelingen

• Vult Selma in

1

2



Locatie 1: Gamma



Locatie 2: Moonen



Ontwikkelingen: sporthalgebied

• Vult Selma in Woonvisie Leuken:
• Sporthalgebied: (tijdelijk) 
wijkpark

• 3 inspraakreacties: 
wijkwinkelcentrum Leuken en 
Groenewoud centraal, situeren
in sporthalgebied.

In Structuurvisie aanduiding
reserveringsruimte stedelijke
ontwikkeling.



Schets N280 toekomstig

Uitgangspunten:

• Verbeteren entrees naar PDV – in relatie 
tot samenhang ontwikkelingen Gamma en 
Moonen.

• Zo min mogelijk inritten vanaf de N280

• Dilemma PDV: op welke wijze gewenste 
ruimtelijke en functionele versterking? 

• welke markt is er nog voor PDV?

• kwaliteitsslag op bestaand terrein of 
uitbreiden?



Structuurvisie



Voorstel schets nieuw



Deel westelijk



Deel midden



Deel oost



Branchering: huidige branchering PDV locatie

WEL:
• Woninginrichting
• Keukens/Sanitair
• Doe-het-zelf
• Tuincentrum
• Dierenvoeding- en benodigdheden 

icm tuincentrum
• Kampeerartikelen
• (Buiten)sport
• Fietsen
• Automaterialen
• ABC branches (ook op 

bedrijventerrein)

NIET
• Volumineuze en ABC 

branches 
(landbouwwerktuigen)

• Brand/explosiegevaarlijke
• Speelgoed
• (Mega)supermarkt
• Consumentenelectronica

Conform besluiten gemeenteraad:
13 december 2006, 12 maart 2008, 2 november 2011



Branchering: huidige branchering

Uitgangspunten op 2 november 2011:

• Binnenstad “ eerste-keus-locatie voor 
(detailhandels)voorzieningen.

• Binnenstad: tegengaan leegstand, zoveel mogelijk en 
juiste branches.

• Levensvatbare compacte PDV locatie voor branches die 
echt niet passen of wenselijk zijn in de binnenstad.

• PDV locatie: geen uitbreiding toegestane branches 
(generiek), maar structuurversterkende initiatieven 
mogelijk maken. 



Branchering: voorstel

• Trends in 2011 al zichtbaar: leiden tot minder winkels, 
grotere winkels en meer leegstand. Internetwinkelen.

• Voorstel: vasthouden aan uitgangspunten 2011 met 
uitzonderingen:
1. Consumentenelectronica: zowel binnenstad (voorkeur) 

als perifeer
2. Speelgoed/speeltoestellen:definitief niet perifeer; 

kenmerkend deel binnenstadsassortiment.
3. PDV gerelateerde horeca



Branchering aanvulling

WEL:
• Woninginrichting
• Keukens/Sanitair
• Doe-het-zelf
• Tuincentrum
• Dierenvoeding- en benodigdheden 

icm tuincentrum
• Kampeerartikelen
• (Buiten)sport
• Fietsen
• Automaterialen
• ABC branches (ook op 

bedrijventerrein)
• Consumentenelectronica
• PDV gerelateerde horeca

NIET
• Volumineuze en ABC 

branches 
(landbouwwerktuigen)

• Brand/explosiegevaarlijke
• Speelgoed/speeltoestellen
• Supermarkt
• Distributiecentrum

internethandel



N280 – PDV- Branchering

VRAGEN?


