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Z/20/136847 INT.224621 
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen; 
 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT: 
 

Wettelijke grondslag 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden 
genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepa-

lingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daar-
door een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. 

 

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit wor-
den genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het 

aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen lei-
den tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of 

weggedeelte gebruik kan maken. 
 

Doelstelling en motivering 

Doelstelling 
Uit oogpunt van het in standhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan 

(artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 lid 1) is het gewenst om op het voor gemotoriseerd verkeer geslo-
ten verklaarde gedeelte van de Naanhofsweg gemotoriseerd verkeer van bewoners uit Vaesrade toe 

te staan.  

 
Motivering 

Hierbij is het volgende overwogen: 
- Dat bij verkeersbesluit 47588 van 17 augustus 2017 de Naanhofsweg ter hoogte van huisnummer 

55 is afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer; 

- Dat de Naanhofsweg, eeuwenlang een voor het openbaar rij- en ander verkeer openstaande weg 
is, die vanaf dat verkeersbesluit middels een fysieke slagboom afgesloten werd;  

- Dat dit besluit genomen werd in het kader van een milieu stikstofmaatregel voor het Naturagebied 
2000 Geleenbeekdal (154), in verband met de aanleg door de Provincie Limburg van de Buitenring 

Parkstad Limburg (BPL);  
- Dat de Naanhofsweg NIET binnen de begrenzing van voornoemd naturagebied 2000 Geleenbeek-

dal (154) is gelegen, zoals ook blijkt uit de Natura 2000 gebiedsanalyse voor de Programmatische 

Aanpak Stikstof (PAS) Geleenbeekdal (154) d.d. 15 december 2017 van de Provincie Limburg;  
- Dat de Autosnelweg A76 en de Buitenring Parkstad Limburg beiden wel in het naturagebied 2000 

Geleenbeekdal (154) zijn gelegen;  
- Dat door de afsluiting van de Naanhofsweg de inwoners van Vaesrade vele kilometers moeten om-

rijden, hetgeen voor het naturagebied 2000 Geleenbeekdal (154) extra belastend is voor voor-

noemde milieu stikstofmaatregel; 
- Dat door het afsluiten van de Naanhofsweg de interne verkeerstromen in Vaesrade zijn gewijzigd, 

wat op andere plaatsen in de woonwijk (mede vanwege zoekverkeer) voor een verminderde leef-
baarheid zorgt; 

- Het verkeersbesluit uit 2017 aangeeft dat uit verkeerstellingen in 2014 bleek dat circa 550 motor-
voertuigen per etmaal gebruik maakten van de Naanhofsweg en als niet overgegaan zou worden 

tot een fysieke wegafsluiting, de verkeersintensiteiten op de Naanhofsweg zou toenemen naar 

circa 2000 motorvoertuigen per etmaal; 
- Voornoemde toename van verkeersintensiteit naar 2000 in alle onderzoeken als uitgangspunt (re-

kenmodel) is genomen; 



- Indien de Naanhofsweg alleen voor de bewoners van Vaesrade zou worden opengesteld de ver-
keersintensiteit zeer gering zal zijn en zeker niet boven de in 2014 gemeten circa 550 motorvoer-

tuigen per etmaal zullen komen, omdat bij die meting ook andere bestuurders dan die van Vaes-

rade geteld zijn; 
- Met geringe technische middelen een dergelijke openstelling voor de bewoners van Vaesrade mo-

gelijk is; 
- De snelheid van 60 km/u op het gedeelte buiten de bebouwde kom van de Naanhofsweg terugge-

bracht zou kunnen worden naar 30 km/u, hetgeen dan een te verwaarloze stikstofuitstoot teweeg 
zal brengen; 

- Er voor de bewoners van Vaesrade dwingende redenen bestaan die van groot openbaar belang 

zijn, zoals economische belangen, de verkeersveiligheid, de volksgezondheid en duurzaamheid; 
- Door openstelling van de Naanhofsweg (ongeveer 200 meter) voor het gemotoriseerd verkeer van 

de bewoners van Vaesrade, tot minder stikstofuitstoot zal leiden, dan als die bewoners moeten 
omrijden en vervolgens 3 km door voornoemd naturagebied 2000 Geleenbeekdal (154) moeten rij-

den om op dezelfde plek te komen; 

- Voornoemde maatregelen tot een gelijkblijvende of dalende feitelijke depositie zullen leiden; 
- Dat een verkeersintensiteit van 550 motorvoertuigen per etmaal op de Naanhofsweg verkeerskun-

dig als acceptabel beschouwd wordt; 
- Dat door het wijzigen van de geslotenverklaring bewoners van Vaesrade niet meer geconfronteerd 

worden met omrijdafstanden en het interne verkeer in Vaesrade zich weer evenwichtig zal verde-
len; 

- Dat de maximumsnelheid op de Naanhofsweg buiten de bebouwde kom 60 km/uur bedraagt; 

- Dat de Naanhofsweg een smal wegprofiel heeft en langs de weg geen aparte fiets- en voetgan-
gersvoorzieningen aanwezig zijn, is een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur meer 

passend; 
- Dat door het verlagen van de maximumsnelheid de leefbaarheid en verkeersveiligheid op de Naan-

hofsweg verbetert; 

- Dat door het verlagen van de maximumsnelheid op de Naanhofsweg naar 30 km/uur de stikstofuit-
stoot van gemotoriseerd verkeer afneemt; 

- Dat de Naanhofsweg in beheer is bij de gemeente Beekdaelen. 
 

Overleg 

Onderhavige verkeersmaatregel is voorgelegd aan de Taakaccenthouder Verkeer 
Brunssum/Landgraaf van de Politie Limburg. De politie heeft ingestemd met bovengenoemde 

verkeersmaatregelen. Hiermee is voldaan aan het bepaalde in artikel 24 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer. 

 
Belangenafweging 

Door het wijzigen van de geslotenverklaring op de Naanhofsweg hoeven bewoners van Vaesrade min-

der om te rijden en zal het interne verkeer in Vaesrade zich meer evenwichtig verdelen. Verder is niet 
gebleken dat overige belanghebbenden onevenredig zullen worden benadeeld door de genoemde ver-

keersmaatregel, dan wel dat door de te treffen verkeersmaatregel een onduidelijke verkeerssituatie 
zal ontstaan. 

 

Ten aanzien van de uitvoering kan worden opgemerkt dat de aanwezige slagboom in stand wordt ge-
houden. Daarmee wordt namelijk geregeld dat uitsluitend geregistreerde gebruikers (uit Vaesrade) 

door middel van telefonisch contact deze kunnen bedienen. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



Besluiten 
Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders: 

1. Door het aanbrengen van een onderbord met tekstopschrift “uitgezonderd bewoners Vaesrade”, de 

bestaande geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee op 
de Naanhofsweg te wijzigen in een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- 

of trekdieren of vee en uitgezonderd bewoners van Vaesrade; 
2. Door het plaatsen van verkeerborden model A01-30 van Bijlage I van het RVV 1990, de maximum-

snelheid op de Naanhofsweg buiten de bebouwde kom vast te stellen op 30 km/uur; 
 
31 maart 2020, Schinnen 

 

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, 

 
De secretaris,                                            De burgemeester, 

 

 
 

 
 

 

 
Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers                       Dhr. ing. E. Geurts 

 
 

 

 
 

Mededelingen 
Zienswijzen 

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de datum van publicatie hun zienswijze over het ont-
werp verkeersbesluit bij voorkeur schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth. De zienswijze moet tenminste bevatten, 

naam en adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van het besluit waartegen de 
zienswijze is gericht; de gronden voor de zienswijze. 

 
Alleen de belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, kan in de verdere procedure beroep 

instellen en dan nog uitsluitend voor zover het de onderdelen van het besluit betreft waartegen de 

zienswijze zich richtte. Deze beperking geldt uiteraard niet voor zover in het definitieve verkeersbesluit 
wijzigingen worden aangebracht ten opzichte van het ter inzage gelegen ontwerp verkeersbesluit. 


