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Onderwerp 

Mededeling portefeuillehouder inzake Plan van aanpak project N271 Gennep 

Geachte commissie, 

Aanleiding 

Naar aanleiding van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid d.d. 17 november 2017, hebben wij 

u toegezegd om een plan van aanpak toe te sturen, met betrekking tot het project N271 Gennep, waarin 

beschreven wordt hoe op zo kort mogelijke termijn resultaten kunnen worden bereikt en waarin ook een 

toelichting wordt gegeven op het relatiemanagement (lees: stakeholdermanagement). 

Achtergrond project 

Het project N271 Gennep heeft de volgende projectdoelen: 

� Verkeersveiligheid; 

� Leefbaarheid / Parallelvoorziening voor landbouwverkeer; 

� Bereikbaarheid / economische ontwikkelingen. 

De beoogde effecten die hiermee bereikt willen worden zijn: 

− Duurzaam veilig;

− Toekomstbestendig conform maatstaven nieuwe Mobiliteitsvisie.
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Motie 806 inzake Provinciale Wegen 

Motie 806 is op 11 november 2016 tijdens de vergadering van Provinciale Staten aangenomen. Het 

dictum van deze motie bepaalt dat er geen besluitvorming omtrent weginrichting mag plaatsvinden totdat 

er een integraal plan rondom bereikbaarheid en verkeersveiligheid van provinciale wegen is vastgesteld. 

Binnen de ruimte van deze motie, kan in het kader van project N271 Gennep wel verder worden gegaan 

met het ophalen van input in de omgeving en het onderzoeken van alternatieven, conform de maatstaven 

van de nieuwe Mobiliteitsvisie. 

 

N271 in relatie tot het JIP  

Als onderdeel van de uitwerking van Motie 806 is een herijking uitgevoerd van projecten die nu in het 

programma Mobiliteit zijn opgenomen en dit vormt het Jaarlijks Investerings programma (JIP). Met het 

JIP worden herijkingen afgewogen en vertaald naar mogelijke wijzigingen in de financiële begroting. 

 

Het project N271 Gennep is toebedeeld aan categorie: I. Doen en blijven doen. 

 

Betrokkenheid stakeholders 

De komende periode zal de omgeving worden opgeroepen om zich aan te melden voor 

klankbordgroepen. In deze klankbordgroepen zullen wensen vanuit de omgeving worden opgehaald en 

vertaald naar ontwerpvarianten. Deze ontwerpvarianten worden vervolgens besproken met de 

klankbordgroepen om te komen tot een breed gedragen resultaat. 

 

Proces & planning 

Op de volgende pagina is op detailniveau een planning weergegeven van het proces om op zo kort 

mogelijke termijn resultaten te bereiken. In deze tabel wordt tevens de wijze beschreven waarop 

stakeholders betrokken worden in het proces. 
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Proces Toelichting Doel Planning 

Stap 0  

Raadplegen 

stakeholders 

• Samenstellen klankbordgroepen en organiseren 

van klankbordsessies. De klankbordgroepen 

zullen betrokken worden in de navolgende 

processtappen tot aan het 

besluitvormingstraject. 

 

De volgende stakeholdergroepen worden onderscheiden: 

- Transporteurs / Bedrijven 

- Landbouwsector 

- Toeristische sector 

- Forenzen 

- Veiligheidsregio / hulpdiensten 

- Bevoegd gezag / Gemeente Gennep 

Inventariseren knelpunten en ophalen 

wensen vanuit perspectief stakeholders. 

 

Doorlopend 

Stap 1  

Nadere uitwerking 

 

• Uitvoeren noodzakelijke onderzoeken; 

• Ontwerpvarianten  uitwerken conform 

uitgangspunten van de nieuwe Mobiliteitsvisie. 

Klankbordgroepen en deze betrekken bij de 

uitwerking van ontwerpvarianten. 

 

Heden – Q3 2018 

Stap 2 

Besluitvorming 

alternatiefkeuze 

• Voorleggen variantkeuze aan Provinciale 

Staten. 

Sonderen en ter besluitvorming voorleggen 

van variantkeuze, die breed gedragen wordt 

door de omgeving. 

Q4 2018 

Stap 3 

Procedure Ruimtelijke 

ordening 

• Uitwerken schetsontwerp gekozen variant  tot 

definitief ontwerp 

• Uitvoeren onderzoeken o.b.v. definitief ontwerp; 

• Doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. 

Bestemmingsplanprocedure doorlopen met 

positief gevolg. 

Q1 2019 – Q3 2019 

Stap 4 

Start uitvoering project 

• Opstellen aannemingscontract 

• Doorlopen aanbestedingsprocedure 

• Gunnen werkzaamheden en start uitvoering 

Project N271 Gennep zo snel mogelijk 

realiseren. 

Medio 2020 
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Inmiddels heeft er op 22 november 2017 een eerste sessie met vertegenwoordigers uit de transportsector 

plaatsgevonden, die positief ontvangen is. De komende periode zal worden doorgepakt met het 

betrekken van de omgeving, om zo snel mogelijk te komen tot een breed gedragen oplossing voor deze 

weg. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Limburg 

namens dezen, 

 

 

 

 

 

ing. E. Geurts 

 


