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PLEITNOTA 

van mr. H.H.B. LAMERS 

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State D e n H a a g 

referentienummer 2 0 1 1 0 0 8 1 9 / 1 / R 4 

zitting 19 september 2011 te 10.30 uur 

Inzake: 

Het geschil tussen 

1. De Vereniging Ondernemersinitiatief Wyck, 

gevestigd te Maastricht, 

2. Overige appellanten 

Gemachtigde: mr. H.H.B. Lamers 

Contra: 

De Ministervan Infrastructuur en Milieu, 

Gemachtigde: mr. E.C.M. Schippers 

concept 



Hoogedelgestreng College, 

Appellanten verwijzen naar het beroepschrift van 19 januari 2011. Onderstaand 

wordt ter aanvulling en als reactie op het verweerschrift van de Minister van 11 

februari 2011 nog het navolgende naar voren gebracht. 

Appellanten dreigen gemangeld te worden tussen Rijk en gemeente Maastricht. Hen 

wordt voorgehouden dat in de tijdelijke situatie, die overigens duurt van 2012 tot -

in de meest optimistische variant - 2016, de noordelijke entree van het centrum

oost Wyck via de (omweg langs de) Fransiscus Romanusweg en de zuidelijke entree 

via de (omweg langs de) Avenue Ceramique voldoende soelaas bieden. In de 

definitieve situatie komt daar dan nog de entree via de Parklaan bij, die overigens 

ook geen directe verbinding met Wyck vormt. 

Appellanten overleggen sedert maanden intensief met de gemeente, Het gaat dan 

over: 

de mogelijkheid om in elk geval in de tijdelijke situatie een "rechtsaffer" te 

behouden; 

de opwaardering van de Fransiscus Romanusweg, welke opwaardering 

gerealiseerd dient te zijn vóórdat de "rechtsaffer" die er nu is, wordt 

afgesloten en deze niet wordt vervangen door een tijdelijke "rechtsaffer". 

Het resultaat van het overleg tot nog toe is verwaarloosbaar. 

In eerste instantie is met het projectbureau A2 en de gemeente constructief overleg 

gevoerd. Zowel technisch als financieel (kosten ± EUR 250.000,-) kon een tijdelijke 

"rechtsaffer" gerealiseerd worden. Ik verwijs naar bijlage 1, een kaartje van de 

gemeente Maastricht met daarop weergegeven het tijdelijk verlegde tracé N2 

Inclusief de rechtsaffer met daaronder de opmerking: "inpassing rechtsaffer ln 

principe mogelijk". Anno nu blijkt die tijdelijke rechtsaffer niet mogelijk en is er nog 

volstrekte onduidelijkheid over de opwaardering van de Fransiscus Romanusweg en 
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het tijdstip van uitvoering van die opwaardering. Appellanten vrezen zelfs dat er 

feitelijk nog niets gewijzigd zal zijn aan de Fransiscus Romanusweg als de nu nog 

aanwezige rechtsaffer al wordt afgesloten. 

De gemeente beroept zich met betrekking tot de mogelijkheden van een adequate 

verkeersafwikkeling op een verkeersstudie van Goudappel-Coffeng. Ondanks 

herhaalde verzoeken is een dergelijk rapport nooit op tafel gekomen. 

De door appellanten bepleite rechtsaffer is in kruispunttermen de beweging die de 

minste conflictpunten realiseert. Fietsers en voetgangers ondervinden er geen last 

van, zij maken geen gebruik van de rechtsaffer. Er geldt op de N2 een 

maximumsnelheid van 50 km/uur. De rijstroken zijn zodanig breed dat niet 

geschakeld behoeft te worden gereden. Enkel voor zwaar vrachtverkeer geldt een 

inhaalverbod. 

Het argument dat de aanwezigheid van de ANWB-flat in combinatie met een 

rechtsaffer tot een verkeersonveilige situatie leidt, overtuigt evenmin. Voor het 

goede begrip: die ANWB-flat is er al en de rechtsaffer stamt uit de Romeinse tijd. 

De Schamertunnel waarnaar de rechtsaffer leidt en die dient om Wyck een 

rechtstreekse ontsluiting te geven vanuit de A2, is in 1960 aangelegd. Nimmer is 

dat als een verkeersonveilige situatie gekwalificeerd. 

De realisering, eigenlijk het behoud van de nu aanwezige rechtsaffer in de tijdelijke 

situatie leidt nu juist tot een verbreding van het wegtracé waardoor aan de 

automobilist meer uitwijkmogelijkheden worden geboden. Tevens kan door middel 

van een adequate bewegwijzering de weggebruiker tijdig alert gemaakt worden op 

de aanwezigheid van de rechtsaffer. En, niet ombelangrijk, de weggebruiker is 

sedert jaar en dag gewend aan een rechtsaffer ter plaatse. Ter vergelijking, op de 

Noorderbrug en Kennedybrug ls de maximumsnelheid 70 km/uur en zijn ook 

rechtsaffers aanwezig, zonder voorsorteermogelijkheid. 

De juridische houdbaarheid van het Tracébesluit en met name de noodzakelijke 

belangenafweging mag dus niet worden gestoeld op vage toezeggingen van de 

gemeente. Appellanten willen niet in een open eind-situatie terechtkomen waarbij 
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de gemeente Maastricht eenzijdig bepaalt of, wanneer en welke aanvullende 

maatregelen noodzakelijk zijn om Wyck goed bereikbaar te houden. 

De Minister rept op pagina 58 van het verweerschrift over toezeggingen van de 

gemeente Maastricht "deze weg (bedoeld wordt de Fransiscus Romanusweg) nog 

vóór de openstelling van de tijdelijke N2 op te waarderen". 

Blijkens de weerlegging van de zienswijze in de bestemmingsplanprocedure komt 

de gemeente niet verder dan te memoreren dat zij in overleg blijft met de 

ondernemers van Wyck over de bereikbaarheid en "hoe tegemoet te komen aan de 

zorgen op dit vlak. Indien de bereikbaarheid van Wyck aantoonbaar onder druk 

staat tijdens de bouw, zal opnieuw fundamenteel worden gekeken om dit te 

ondervangen". Dat is geen harde toezegging maar een voorwaardelijke toezegging. 

Niet staat vast dat het creëren van een tijdelijke afslag leidt tot problemen met 

betrekking tot geluid, lucht en externe veiligheid. In het verweerschrift rept de 

Minister over een aantal omwonenden langs de tijdelijke N2 die de tijdelijke afslag 

nadelig beoordelen. Hoe weegt echter het oordeel van die omwonenden, volgens 

bijlage K, pagina 31, gaat het slechts om 3 omwonenden, op tegen het 

- economische - belang van appellanten bij het realiseren van een (tijdelijke) 

rechtsaffer? En, als het verkeer om moet rijden, worden de nadelige invloeden met 

betrekking tot geluid, lucht en externe veiligheid enkel vergroot in verband met een 

langere rljroute en verplaatst. 

De Minister erkent tevens dat in bijlage K (geactualiseerd onderzoek naar de 

gevolgen van de verlegde N2 voor de aspecten geluid, lucht en externe veiligheid) 

geen onderzoek is verricht naar de milieueffecten voor de Fransiscus Romanusweg 

en de Avenue Ceramique. De Minister gaat er, pagina 59, van uit dat de gemeente 

maatregelen neemt waardoor een verbeterde doorstroming op de Fransiscus 

Romanusweg kan plaatsvinden en het verkeer zonder langdurige filevorming kan 

worden afgewikkeld. Daardoor zal de luchtkwaliteit niet verslechteren. Dat zijn 

echter veronderstellingen, gebaseerd op niet afdwingbare toezeggingen van de 

gemeente. 
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De Minister spreekt over een toename van geluidhinder en een verslechtering van 

de luchtkwaliteit in geval van het realiseren van een (tijdelijke) rechtsaffer. Dat 

suggereert een nieuwe situatie. Daarvan is echter geen sprake. Die rechtsaffer is er 

sedert jaar en dag al. Bij de beoordeling van de geluidhinder en luchtkwaliteit moet 

die bestaande situatie als uitgangspunt dienen, niet een nulsituatie zonder 

rechtsaffer. 

Het enkele feit dat er meer wegen naar Rome, lees Wyck, leiden, rechtvaardigt nog 

niet de afsluiting van de kortste, meest voor de hand liggende en reeds eeuwen in 

gebruik zijnde, route. Het gaat hier om de afsluiting van de 

hoofdontsluiting/hoofdtoegangsweg naar Wyck waarvoor geen volwaardig 

alternatief geboden wordt. Appellanten hebben er alle belang bij dat het winkelend 

publiek het centrumdeel Oost goed en eenvoudig kan bereiken. Alle andere 

maatregelen, zoals omwegen via de Avenue Ceramique en de Fransiscus 

Romanusweg, kunnen ondersteunend werken maar niet vervangend. Daarbij moet 

in ogenschouw genomen worden dat de Noorderbrug, die leidt naar de Fransiscus 

Romanusweg, de Fransiscus Romanusweg zelf en de Kennedybrug, die leidt naar de 

Avenue Ceramique, al in de huidige situatie met capaciteitsproblemen kampen. 

Rijkswaterstaat stelt ter zake: "wel vermelden wij dat er afwikkelingsproblemen 

gaan ontstaan op het wegennet buiten het plangebied, doordat daar geen fysieke 

ingrepen zijn doorgevoerd. Op beide bruggen over de Maas zal sprake zijn van 

stagnatie en/of stilstaand verkeer". De voorgestelde alternatieve routes hebben 

derhalve allen als kenmerk dat ze gevoelig zijn voor stuwing en niet de kortste 

route bevatten. 

Onderdeel van het Tracébesluit vormt het advies van de Commissie voor de 

tunnelveiligheid van 25 mei 2010. Dit advies ex artikel 3 van de Wet aanvullende 

regels veiligheid wegtunnels, rept niet over de mogelijkheid om een rechtsaffer te 

realiseren. 

Daarnaast blijkt niet dat conform artikel 6 lid 1 van die wet in de risicoanalyse 

beoordeeld is of in de definitieve situatie een rechtsaffer kan worden gerealiseerd. 

De rechtsaffer is derhalve, naar appellanten menen, nimmer daadwerkelijk 
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onderzocht. Slechts in algemene bewoordingen wordt in de Nota van Antwoord met 

betrekking tot de vaststelling van het bestemmingsplan gewezen op ongewenste 

veegbewegingen en verkeersonveilige situaties die volgens de Wet aanvullende 

regels veiligheid wegtunnels niet gewenst zouden zijn. In die wet is echter niet een 

absoluut verbod opgenomen om, ook in tunnels, aftakkingen te realiseren. Een 

dergelijke algemene conclusie is daarom onvoldoende om te komen tot een 

zorgvuldige belangenafweging. Een dergelijke algemene conclusie verdraagt zich 

niet met het bepaalde in artikel 3:2 Awb. 

Conclusie 

Namens appellanten wordt bepleit dat het beroep gegrond wordt verklaard en de 

besluitvorming wordt vernietigd voor zover het betreft het ontbreken in de tijdelijke 

en definitieve situatie van een directe rechtsaffer richting Wyck. 

Maastricht, 19 september 2011 

mr. H.H.B. Lamers 

Gemachtigde 
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