Provincie Limbrug
Tav de informateurs dhr. G. Koopmans en dhr. G. Gabriëls
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Betreft: leefbaarheid dorpen Berg a/d Maas en Urmond en mogelijke uitbreiding van de
Brightland Campus in noordelijke richting (de Lexhy)

Geachte informateurs,
hierbij vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Het DOP Berg zet zich actief in voor de leefbaarheid in het dorp Berg a/d Maas en het behoud van
haar dorpse karakter en haar landelijke omgeving.
In dit dichtbebouwde deel van Limburg staat deze leefbaarheid onder druk. In onze omgeving vinden
een aantal ruimtelijke ontwikkelingen plaats die deze leefbaarheid sterk negatief beinvloeden;
verbreding van de A2, uitbreiding van Nedcar, planvorming Bramert Noord, groei Chemelot binnen
haar contouren, gewenste uitbreiding van de Brightland campus in noordelijke richting.
Het dorp Urmond is al een van de landelijke hotspots op het gebied van fijnstofbelasting.
Zowel de ambitie van Chemelot om binnen haar contouren te groeien (ambitie 2025) alsmede een
uitbreiding in noordelijke richting van de Brightland campus leidt tot een grote toename van
verkeersbewegingen en milieubelasting in deze regio.
In onze omgeving is weinig natuurwaarde van hoge kwaliteit. Uitgezonder de Lexhy, in het POL 2014
terecht geduid als gouden natuur. De hoogste natuurwaarde in Limburg.
Om reden dat de leefbaarheid in onze regio verder onder druk komt te staan alsmede het verlies van
hoge natuurwaarde op de Lexhy verzoeken wij u een uitbreding van de Brightland campus in
noordelijke richting niet toe te staan.
Mocht u, of het nieuwe college, tot een andere afweging komen waarbij uitbreiding van de campus
in noordelijke richting wel toegestaan wordt dan vragen wij uw aandacht voor de ontwerp
planvorming waarbij sprake is van afsluiting van de Oude Postbaan. Deze Oude Postbaan is voor onze
dorpen een toegangsroute tot de A2 “buitenom”. Afsluiting van deze Oude Postbaan leidt tot
duizenden extra verkeersbewegingen per dag door de dorpen Berg a/d Maas en Urmond. Vanuit
leefbaarheid en verkeersveiligheid achten wij dit niet acceptabel. Wij verzoeken u dan te komen tot

een planvorming waarbij de Oude Postbaan gehandhaafd blijft als toegangsweg naar de A2 en
robuuster vormgegeven wordt.
Als laatste verzoeken wij u erop toe te zien dat burger participatie en afstemming met de omgeving
met betrekking tot deze ruimtelijke ontwikkelingen actief en serieus vormgegeven wordt.
Uiteraard zijn wij gaarne bereid tot een mondelinge toelichting.
U veel succes wensend met uw werkzaamheden,

namens DOP Berg en mede namens DOP urmond
ir. Jos Muris
Louisegroeveweg 1
6129PJ Berg a/d Maas

