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Onderwerp  

 

(Her)start uitgestelde werkzaamheden Roerbrug (N293) Sint Odiliënberg 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op vrijdag 11 november informeerden wij u over het feit dat de geplande werkzaamheden aan de 

Roerbrug in Sint Odiliënberg (N293) niet gestart zijn in verband met de uitspraak van de Raad van State 

op 2 november over stikstofdepositie in de aanlegfase van projecten (Porthos). In deze brief leest u 

waarom de werkzaamheden niet zijn gestart en hoe we nu uitvoering gaan geven aan de 

werkzaamheden aan de Roerbrug. 

 

Stikstofdepositie in de aanlegfase van de Roerbrug 

De uitspraak van de Raad van State bepaalt dat er in de aanlegfase van een project mogelijk ook een 

vergunning benodigd is in het kader van de Wet Natuurbescherming. In eerste instantie was er als gevolg 

van de vervallen bouwvrijstelling geen vergunning nodig voor de werkzaamheden aan de Roerbrug. In de 

aanlegfase ontstaat er als gevolg van de verkeersomleidingen tijdelijk een verhoogde stikstofdepositie in 

de nabijgelegen natuurgebieden Roerdal, Mijnweg, Swalmdal, Leudal en Sarsven & De Banen. Deze 

tijdelijke toename van de depositie zal geen significant negatief effect hebben op deze natuurgebieden. 

De Provincie Limburg heeft inmiddels alsnog een vergunningsaanvraag in het kader van de Wet 

Natuurbescherming ingediend.  

 

In afstemming met Arriva en de aannemer is bekeken welke werkzaamheden kunnen plaatsvinden 

zonder daarvoor omleidingsroutes in te stellen. Dit heeft gevolgen voor de planning van de 

werkzaamheden aan de brug.  

 

Planning 

Op 23 november kunnen we starten met de onderhoudswerkzaamheden onder de brug, hiervoor is geen 

afsluiting van de brug nodig. Het gemotoriseerd verkeer behoeft tijdens deze werkzaamheden niet te 

worden omgeleid.  

 

Vooralsnog gaan we ervan uit dat de werkzaamheden op de brug starten medio januari 2023. De 

werkzaamheden op de brug duren naar verwachting 5 á 6 weken. De uithardingsperiode van beton is 

hierin bepalend. Tijdens de werkzaamheden op de brug wordt het verkeer wel omgeleid. Wij zullen u 

vooraf informeren over de startdatum van de werkzaamheden op de brug en welke omleidingsroutes 

gedurende deze periode worden gereden.  
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Arriva 

De Provincie Limburg heeft met OV-concessiehouder Arriva afspraken gemaakt over het borgen van het 

openbaar vervoer tijdens de afsluiting van de brug. Gedurende de werkzaamheden onder de brug is er 

geen omleiding noodzakelijk en maakt Arriva vanaf zondag 27 november weer gebruik van de reguliere 

dienstregeling. Wanneer de werkzaamheden op de brug starten (naar verwachting medio januari 2023) 

maakt Arriva vanwege de tijdelijke afsluiting van de brug weer gebruik van de omleidingsroutes.  

Kijk voor de actuele situatie op www.arriva.nl 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Projectteam Roerbrug (N293) Sint Odiliënberg 

 

http://www.arriva.nl/

