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1. Inleiding 

 

Het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Renaturering Rode Beek’ heeft vanaf 30 mei 2013 gedurende 6 

weken (i.e. tot en met 10 juli 2013) ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was het voor eenieder 

mogelijk zienswijzen in te dienen. Ten aanzien van het ontwerp is een zienswijze ingediend. Deze 

wordt in het navolgende behandeld.  

 

 

2. Zienswijze 

 

Binnen de hiervoor genoemde termijn (en daarmee ontvankelijk) is de navolgende zienswijze 

ontvangen: 

 

I. Ministerie van Defensie d.d. 4 juli 2013 (ingeboekt op 5 juli 2013): 

 
 

De zienswijze houdt in dat men zich niet kan verenigen met het wegbestemmen van de Rimburgerweg. 

Opgevoerd wordt dat de Rimburgerweg van belang is voor het bereiken van het Allied Joint Force 

Command Headquarters Brunssum. Gepleit wordt voor het behoud van de verkeersbestemming voor de 

Rimburgerweg.  

 

 

Standpunt gemeente 

In het ontwerpbestemmingsplan is de Rimburgerweg bestemd als ‘Natuur’. Ten tijde van het opstellen 

van het ontwerpbestemmingsplan was het vooruitzicht dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State (verder: Afdeling) omstreeks medio juni 2013 uitspraak zou doen over het 

Inpassingsplan Buitenring Parkstad Limburg 2012 (verder: Buitenring). In het 

ontwerpbestemmingsplan is als het ware voorgesorteerd op een positieve uitspraak van de Afdeling. 

Indien de Afdeling daadwerkelijk medio juni 2013 uitspraak zou hebben gedaan, zou alsdan ook 

duidelijk zijn hoe om te gaan met de Rimburgerweg en de Nieuwenhagenerweg. Inmiddels is uit de 

berichtgeving omtrent de Buitenring naar voren gekomen dat een uitspraak van de Afdeling nog enige 

tijd op zich laat wachten. Gelet hierop wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te 

stellen, waarbij de desbetreffende delen van de Rimburgerweg en de Nieuwenhagenerweg de 

verkeersbestemming blijven behouden. Tevens wordt voorgesteld om hieraan een 

wijzigingsbevoegdheid te koppelen. Op die manier kan de verkeersbestemming voor de Rimburgerweg 

en de Nieuwenhagenerweg worden gewijzigd in de natuurbestemming, in het geval de Afdeling de 

besluitvorming inzake de Buitenring in stand laat. Alsdan is de verkeersfunctie van de Rimburgerweg 

en de Nieuwenhagenerweg niet meer aanwezig en kan de feitelijke situatie met de planologische in 

overeenstemming worden gebracht.   

 

Met de voorgestelde wijziging wordt tegemoet gekomen aan de ingebrachte zienswijze. 

 


