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Geacht actiecomité, geacht platform,

Met belangstelling hebben we kennis genomen van uw brief van 30 november jl.

Zoals u weet heeft de Minister van lnfrastructuur en Milieu op 10 september 2012 een
bestuurl'tjke overeenkomst A2 Het Vonderen * Kerensheide gesloten met de provincie
Limburg.
Voorafgaande aan de overeenkomst hebben ook wij als gemeente - gezien de grote
belangen - ons sterk gemaakt voor de structurele verbreding van het genoemd A2-
gedeelte. Voor alle duidelijkheid: de gemeente Sittard-Geleen is in deze geen
contractpartij.

Onderdeel van de bestuursovereenkomst zijn de afspraken over het omgevings-
management. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de provihcie Limburg.

Voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst heeft adviesbureau Arcadis in
opdracht van Rijkswaterstaat een voorlichting vezorgd over de verbredingsplannen.
Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst op 7 mei 2012in hotel Van de Valk in Urmond
hebben omwonenden en bedrijven zonder noemenswaardige reacties kennis genomen
van het mogelijk vervallen van de vijf dwarsverbindingen.

Met het sluiten van de bestuurlijke overeenkomst hebben Rijk en provincie aangegeven
om binnen een vastgesteld budget te komen tot een sobere en doelmatige verbreding.
ln de opzet is er door Rijkswaterstaat gekozen voor het in principe laten vervallen van
een S-tal kunstwerken binnen het traject.

Er wordt in de overeenkomst ruimte geboden om bepaalde wensen cq eisen als gevolg
van de sobere en doelmatige uitvoering mee te nemen bij de aanbesteding.
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Wij constateren met u dat dit geen sluitende garantie biedt voor het eventuele behoud
van een of meerdere dwarsverbindingen.

Naast het bovenstaande bepaalt de overeenkomst dat kosten van eventuele
aanpassingen van het programma van eisen die niet zijn vastgelegd in de
overeenkomst, worden gedragen door de partijdie de aanpassing wenst.

Bij de beoordeling door Rijkswaterstaat of een dwarsverbinding kan vervallen, is een
voor weggebruikers acceptabel ontsluitingsalternatief een belangrijke wegingsfactor.

Als gemeente hebben we uiteraard kennis genomen van de vooziene uitwerking van de
verbredingsplannen door Rijkswaterstaat. We zijn als deelnemer in de projectorganisatie
daarover zowel bestuurlijk als ambtelijk continu in gesprek met Rijkswaterstaat.
Belangrijk thema in dezen zijn de vijf dwarsverbindingen.
Met het onderschrijven van de belangen gemoeid met de verbreding hebben we
namelijk niet op voorhand ingestemd met het verdwijnen van dwarsverbindingen.
We bevinden ons in de fase van onderhandeling. De uitkomst van de onderhandeling is
sterk bepalend voor ons uiteindelijke standpunt cq voorstel waarover we op dat moment
met de omgeving en de gemeenteraad willen afstemmen.
We hebben in dat verband Rijkswaterstaat vezocht om aanvullende gegevens teneinde
een definitief collegestandpunt in te kunnen nemen.
Vooruitlopende op dit standpunt hebben we bij brief van 28 juli 2015 onze wensen en
eisen dienaangaande kenbaar gemaakt aan Rijkswaterstaat. De betreffende brief is voor
de volledigheid als bijlage bijgevoegd.

Het antwoord van Rijkswaterstaat luidt dat begin 2016 uit ondezoek de effecten en
financiële implicaties van het mogelijk verdwijnen van dwarsverbindingen en de
aanleg/opwaardering van alternatieve routes duidelijk worden.

Ook de zienswijze, als bijlage toegevoegd, die ons college indient naar aanleiding van
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau richt zich op het inzichtelijk maken van effecten
gemoeid met het mogelijk verdwijnen van dwarsverbindingen. Leefbaarheid en
bereikbaarheid zijn voor ons daarbij de leidende uitgangspunten.

Ons streven is er op gericht om op basis van alle ondezoeksresultaten een afgewogen
standpunt in te nemen over het eventuele behoud van dwarsverbindingen dan wel de
inzet van alternatieve routes. Wij zeggen u bij deze toe deze bevindingen met de
buurtplatformen, actiecomité en LLTB voor te bespreken. Het resultaat kan leiden tot
concrete onderhandelingen met Rijkswaterstaat. Wij stellen ons - vooruitlopende op
deze resultaten en onderhandelingen - op het standpunt dat de kosten verbonden aan
(het behoud van) de dwarsverbindingen niet primair ten laste komen van de gemeente.

Het voornemen van alle betrokken overheidspartijen is om op korte termijn te komen tot
een breed en structureel platformoverleg met omwonenden en andere mogelijk
belanghebbenden. Hiertoe heeft Rijkswaterstaat op aandringen van de gemeente
Sittard-Geleen inmiddels het initiatief genomen.

Tot slot geven wij u graag mee dat het belangrijk is dat ook u als direct
belanghebbenden een zienswijze indient op grond van voorliggende notitie.
De uitwerking van de notitie in de vorm van een ondezoeksopdracht leidt tot een
ontwerptracébesluit en MER. Ook hierover kunt u zienswijzen indienen met als
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rechtsgevolg dat u tegen het definitieve tracébesluit het beroepsrecht bij de Raad van
State houdt. Als gemeente hebben we geen beroepsrecht.

We vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoog

en wethouders van Sittard-Geleen,

drs. G.J
bu

Een afschrift van de brief wordt gezonden aan de gemeenteraad
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§itHrdöehsn, ?§ iuli 2015

Geacftte mevrouw Robberee,

Zoals aÍgesproken in het bestuurlijk overleg AZ llet Vonderen-KeÍensheide d,d. 23
maaft 2O15 univangt u van sn§1róór Í augustus orïee eisËn/wensen met betrel*ing tot
de scope v*n het projsst verbreding À2 Het Von&rcn-Keremsheide mst het verzoek
daap mee te nemen in de verdere pl*nuitwerkirg.

Ten aa*zien van het verdwilnen van 4 inÍrastructurcle kunstnerken sp het gro,ndgsbied
van de sëmësntÉ $ittard-Geleen h*efi h*t College het volgrende *tarrdpunt :

1. ln e$n algamoenheid vragen wij een nadere Snenci,ëla) onderbouwing van de kssen
van verbredirry c"q, veruanging van deze viadue*en afgezet*egen reali*atie e.q.
opwaardering van mogelijke altematieve routeringen. Meer in het bijzonder geídt dit
vs$r ds via$uaten $wentlboldweg ([Jlaaobaan] en't Rooth"

2. ïen asnHsn vàn de {re*r,eatieve} verbinding't Rooth geldt in elk geval dat deze te
allen tijde, in welke vorm dan ook, gsha:ildha*fd dienttc btïJven- h"iet LirnbrÍrhtprbos
is namelilk eën bël*ftgrijk uitloopgerbied voor wandela*rs qr fïetuers vanuit Eorn.

3. ïen aanzierr yan de onderdoorgang Holtum bij de Kleine Laarel<karrag
Elzenbraakernug zijn wiJ van mening dat deze eou kunn*n korn*n te vervallen, mi$
ër ËHt ntei.*rue, robuuste ontsluiting komt tussen VDL Nedcsr e*:Ho{.tum*Noord, d}e
sok k*§ worden gebruikt voor recreatïeve dsslsindsn (*ie ook 4).

4. Ten aanzien van het viaduct Gebr.oek : in dit gebied pleiten wij, in het kader van de
ontwkkelingsvisie van bedrijvenhnein Holtum Noord - VDL NedOar, vöör eËÍt
röbuustë, enelle en ongehinderde ontsluíti*g tussen Hsltum Noord efl VilL NedCar-
bij voorkeur door de aanleg van een onderdoorgang onder dë A2 dle op termijn als
trein- dan welwegverhinding kan dienen. MËt ffiíï dergaliJkeverbínding z$n zowel de
ecsnornische betrangen (oplimala ontsluiting VDL Nedcar en Holtum Noord als
logi tieke hottpot) als de leefbaarheid.rbelangen {opheffen upoorl$n §ittard-Eorn)
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gediefld" Vsnuit het oogpuntvsn ku*ten *n eiviel&ehniek is het.evide*t de
onderdoorgang onderdeelte laten zijn van de verbreding.
Ofechson nlot glt Ë vos,rketr kan, als altematief voor eerï ondertunnuling, de aanleg
van ëefi nieuwvc breed viaducl el enderdeël vàfr esn fschtstreekse verblnding
tussen Holtum Noord en VDL NedËar overuvogën wordefl"

Verder dlent de onderdoorgang Grae{h*ide als ecotunnelonderdeelvan eËn
ecologische verbindinssesrus bij Ëraotheide te worden, Oeze dient twens g*,schikt te
zijn als verhinding voor uoetganssrs en fietsers an vöör landbouwverkeer. ïen *anzien
van het landbouwverkeer; de huidige tunnel heefi niet de "normale'* lroogte (4,2 meter)
rfl.à"w" niet alle landbauwverkeer kan er doorh*en, Wanneer de nieurae tunnel *on
alternatief ig vCIor opgafiaven vïaductun zou de nieuwe tu'nriel geschikt rnoeten zijn voor
alle landböuunredceer. Uitgangspunt daar§i is dat de kostën voor de aanleg van de
tunnel uuorden,bekostigd uit de M JP0-gelden"

Bij het vaststelten van de lnpassingsvi§e 42 Het Vonderen pleiten wij er voor de
Parkway.invulling ter hoogte van VDL Ned0ar af te sternmen op de beoogda
gebiedmntwikkel lng *ldaar.

Tevens vragen wij u bii de detaill*ring aanda*ht te sehenlrer aan landrnarks biJ de
entreeo van de stad, i"u" ler hoog't* van VDL NedCar, Chemelsten de toegang toi
§lttard. eën Ën *nder t.eJ" in afstemrning met de gemeente §ittËrd€ëleen.

Conform het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) (1993) moet bijwegenprojeclen
waarbij schadelíjke effecten op beschennde naiuurwaàrden'niet kunnen woràeË
voorkor*en of bepertrt hesch#*g$e natuur gË$CIffipënseëffi wor$Ën. De gerneente
§ittard-Geleen wit hier nadrukkelijk b'ij betrokken wprden.

Tot slot vermelden vrrij nog dat er op dit moment een gebiedsvisie Chemelot en
om,geving wordt ontuvikkeld, ïvaaryan Rij*swater*taat op de hsogtë is, Deme visie kan
mogelijk leiden tot aanvullende wensefl voor het proiect A2-verbreding. Zo leidt de bv.
campusontwikkeling tol een groei van de bedrdvigheid en daarmee ook tot
toenernend verkeer, Us*rdsor\sorden de tse* en afriffin na*r de A2 b*j,a*nsluiting
Urmond, die nu al zeer druk zijn, nog intensiever gebruikt, he§een kan leiden tot
ítlevorming op de afritten en terugslag op de A2. Mede in combinatie met het reeds te
korte weefuak vanuit de richting Heerlen leidt dit tot verkeersonveil§e eituaties. Daarom
het vereoek or* in elk gevalv.erb*taring van de toe- en afriten bij de aansluiting Urmond
mee te nemen in de verbreding van de A2. Beter nog zou het zijn de verplaatsing van
l'tët lfl,lns§ríerk \íVaelschenheuvel in noord*l$ke richting, ëBÍï van de àlteïnatieven uit het
u bekende onderroek .Verbetering aansluiting A2-Urmond" uit 2013, in de verbreding
mee to nërnsn.

Met wiendel;ljke groet,
Buryemeester sn wethouders van de gemeente §ittard-Geleen
naíïlefls dezen,

1
i

Ruirnte & §conomie
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uw brief van 30 julí 2015, kenmerkl380707, met het onderwerp 'wensenlijst en
meerwaardecreatie A2 verbreding' heb ik in goede orde ontvangen.

In bovengenoemde brief geeft u een opsomming van de eisen/wensen van uw
gemeente met betrekking tot de scope van het project A2 Het Vonderen-
Kerensheíde met het vezoek deze mee te nemen in de verdere planuitwerking,

De afgelopen periode heeft Rijkswaterstaat een viertal presentaties segevefl over
het project, drie bij de betrokken gemeenten en Één voor omwonenden en
belangstellenden. ook bij uw gemeente is een pressntatië stegeven,

Tiidens deze sgssies is een aantal reacties en aa*dachtspunten verzameld.
Rijkswaterstaat heeft dezs reacties gebundeld en ?al deze terugkoppelen aan de
stuurgroep, 8ij deze terugkoppeling zal aan de stuurgroep de vraag gesteld
worden hoe om te gaan met deze reacties rëkeniflg houdend m€t d€ planning van
het project om in 2016 een ontwerptracébesluit te kunnen vaststellen.
Ten aanzisn van het in uw brief beschreven standpunt van het eoll€ge over het
verdwijnen van vier kunstwerken merk ik het volgende op:

In het kader van doelmatigheid is het aantal tërug te brengen dwarsverbindingen
bij het opstellen van de op 10 september 2012 gesloten bestuursovereenkcmst
tussen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Limburg
overwogen in relatie tot het beschíkbare projectbudgei. Dit heeft geresuileard in
niet terug brengen van vijf dwarsverbindingen, Deze heroverweging is
getiffectueerd in de bestuursovereenkomst.

In het bestuurli.lk overleg van 23 maart 2015 is besloten om voor het tracébeslutt
uit te gaan van de in het bestuurtijk overleg vastqestelde basisscope, maar dat via
de marktbenadering voor de realisatie van het project het basispakket van de
§6ope én een optioneel pakket van wensen wordt uitsevraagd, De betrokken
dwarsverbindingen zíjn onderdeel van dat option*le pakket.
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Ten aanzien van ad, 1 tot en met ad, 3 begrijp ik uw zorgen ovsr het vervallen
van de dwarsverbindingen en de mogelijke etFecten hiervan op de leeíbaarheid.
Deee zorg is ook naar voren gekomen tijdens de presentatie van het project op 24
september 2015 voor de raadscornmissie §conamle, Middelen, sarnenwerking en
Verkeer van uw gsrneente. Het niet tenJg brengen van de dwarsverbinding
betekent niet dËt de routes komen te vervallen.

De uitwerking van alternatieve routes voor niet terug bre*gen van de
dwarsverbindingen zijn onderdeel van hët onderzoek in het kader van de
planuitwerking waarbij het eflect op de leeíbaarheid en bereikbaarheid van de
uitloopgebieden worden onderzocht. Ook het aspect veiligheid is onderdeel van
het onderzoek. Eveneens wordt inzichtelijk gemaakt wat de kosten voor de
alternatieve verbindingen zijn. De resultaten van de studie zijn begin volgend jaar
bekend.

Ad. 4 Viadurf 6ëbrCIe*, U pleit voor een ongehinderde ontslaiting fussen Haltum
ffoord en VAL ffedCar {vervallenviaduct Gebroek).
In de stuurgroep van 23 maart 2015 is vastgesteld dat in het kader van het
meenemen van meerwaardecreatieprojecten dit mogelijk is onder voorwaarde dat
deze gefinancierd en vergunbaar zijn (geen extra juridisch risico voor project) en
de planning van de A? Het Vonderen-Kerensheide niet in gevaar brengen, De
plannen rondom ds ontsluiting tussen Holtum Noord en VDL NedCar kunnen
buiten de scope van het projectbureau van Rijkswaterstaat verder ontwikkeld
worden en eventueel onder vergelijkbare condities meegenomen worden in het
realisatiecontract van het project A2 Het Vonderen-Kerensheide.

Ten aanzien van de overige punten merk ík op:

Onderdaorgang Graetheide als ecptunnel en geschlkt voor voetganger, íefsers en
landbouwverkeer.
De nieuwe onderdoorgang zal aöngepast worden, waardoor deze voor langeaam
verkeer en landbouwverkeer geschikt wordt gemaakt. Daarnaast wordt de nÍeuwe
onderdoorgang mede geschikt gemaakt als ecopassage, hetgeen in de
planultwerking verder wordt uitgewerkt.

AÍsfemming Inpassingsvisie A2 Het Vanderen -Kerensheide, Parkway*invutting,
mef de gebiedsontwikkeling van VDL Nedcar.
VDL Nedcar is óén van de stakeholders waèrmee Rijkswaterstaat in gesprek is. De
verdere uitwerking van de inpassingvisie is ook onderdeeí van deee gesprskken.

Afsfenrming van landmarks bij eflflïe€s van de sfad mef geffeenfe Siftard-Geieen.
Vsor het traject AZ Het Vonderen * Kerensheide is een inpassinssvisie opgesteld,
Eén van de onderdelen in de Inpassingsvisie is de Parkway*gedachte waardoor de
weg een eigen identiteit krijgt, De uitwerking van de inpassingsvisie zal plaats
vinden in het Landschapsplan hetgeen een onderdeel van het {o)TB is en ook met
u zal worden afgestemd,

$rl(§sreM**t lrrld-
fiffiertarid
Rifi(§wàtëtrstsàt Zuld-
t{edÈrlord
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Afstemming van natuurcornpensafie met uw gerneente.
Het natuurcömpeil§atieplan Ís een verplicht onderdeel van het (O)TB en zal
eveneens worden afgestemd met u.

Mogelijk aanvullende lvensën uit de Gebiedsvisie Chemelat en àef meenemefi van
de verbetering van de foe- en afritten bij de aansluiting lJrmond bij de verbreding
van de A2.
De huidige aansluiting Urmond is onderdeel van de onderzoeken in het kader van
het (O)TB. De door u aangehaalde Gebiedsvisie Chemelot wordt getrokken door
Sitetech. De b*sluitvorming over deze studie kan mogelijke gevolgen hebben voor
de aansluíting Urmond.

Conform planning is voorzien dàt het ontwerp tracébesluit eind 2016 door de
minister zal worden vastgësteld en ter inzage zal worden gelegd, Ik vertrouw erop
u hiermee naar behorerr geïnformeerd te hebb'en.

Hoogachtend,

de hoofdí ng enieur-di recteur,
namens deze,
hoofd Netwerk Ontwikkeling, Verkenning en Planuitwerking

Hf ltswitsË*tart !{rld-
Itledsrlild
Rl jk$t'ràt€rs6àï Z-uid*
f{ederhnd
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