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Programma van eisen voor aanbesteding A2 ter inzage

Het Projectbureau A2 Maastricht biedt belangstellenden vanaf 16 tot en met
30 maart 2005 inzage in het voorlopig programma van eisen. Hiermee komt
het Projectbureau tegemoet aan wensen die onder meer
belangenorganisaties en buurtraden bij eerdere inspraakmogelijkheden
hebben geuit. Het programma van eisen beschrijft waaraan marktpartijen
moeten voldoen als ze de A2-problemen in en rond Maastricht willen
oplossen. Het document wordt gebruikt bij de Europese aanbesteding van de
werkzaamheden, mits volgens de tracé/MER procedure van het rijk een
tunnelachtige oplossing de beste blijkt.
De ter inzage legging van het programma van eisen is uitzonderlijk: dit gebeurt in de
regel niet bij (privaatrechtelijke) contractdocumenten voor een Europese
aanbestedingsprocedure. Het programma van eisen bevat regels en voorwaarden voor
de afzonderlijke onderdelen van het A2-project (infrastructuur, gebied en vastgoed) én
voor het inpassen van die onderdelen in een totaaloplossing. De eisen zijn zoveel
mogelijk meetbaar gemaakt om in de aanbestedingsprocedure de voorstellen van
marktpartijen met elkaar te kunnen vergelijken.
De procedure rond de Europese aanbesteding start in juni 2005, op voorwaarde dat uit
de eerste fase van de Tracé/MER-procedure van het rijk blijkt, dat een tunnelachtige
aanpak de beste oplossing is. Alle noodzakelijke procedures worden grotendeels
parallel doorlopen, onder meer om zoveel mogelijk tijdwinst te boeken zodat in 2007
nog de eerste werkzaamheden kunnen beginnen.
Het programma van eisen is gebaseerd op onder meer de gemeentelijke discussienota
‘Ruimte rond de A2’, waarop in december en januari kon worden ingesproken. De
gemeente Maastricht heeft in totaal 27 inspraakreacties ontvangen, van individuele
omwonenden en van belangengroepen zoals het A2-buurtenplatform. Deze
gemeentelijke discussienota is het eerste document in het kader van de ruimtelijke
bestemmingsplanprocedures. Het rijk heeft vorig jaar een Tracé/MER-procedure
gestart. De minister van VROM en Verkeer en Waterstaat beslissen hiervoor welk tracé
de beste oplossing is om de huidige stadstraverse (Rijksweg 2) om te bouwen tot
autosnelweg. De meest bekende tracés zijn een tunnel onder de huidige stadstraverse
en een Oost-variant.

Meer informatie?
Neem dan contact op met Désirée Florie, communicatie Projectbureau A2 Maastricht, via
telefoonnummer: (043) 351 63 01 / 06 21 833 077 of e-mail dflorie@a2maastricht.nl.

President Rooseveltlaan 101
6224 CH Maastricht
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht
+31 (043) 351 63 01
+31 (043) 351 63 16
info@A2maastricht.nl
www.A2maastricht.nl

Inzien en reageren
Wie het programma van eisen wil inzien, kan vanaf 16 tot en met 30 maart terecht bij het
Projectbureau A2 Maastricht, op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur (President
Rooseveltlaan 101, Maastricht). Het programma van eisen wordt niet in boekvorm of via
internet verspreid. Overkoepelende belangengroepen van buurtraden, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties zijn uitgenodigd voor een mondelinge consultatie op het
programma van eisen.
Het programma van eisen, zoals dat tot en met 30 maart is in te zien, kan niet de
definitieve versie van het contractdocument voor de aanbesteding zijn, maar is een
zogenoemd ‘preconcept’. Wie vindt dat er verbeteringen of aanvullingen nodig zijn, kan
dit uiterlijk 30 maart schriftelijk laten weten bij het Projectbureau. (Postadres:
Projectbureau A2 Maastricht, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.)
Een overzicht van de bevindingen tijdens de consultatieavonden en van de schriftelijke
reacties wordt toegevoegd aan het programma van eisen wanneer dit behandeld wordt
door de vier opdrachtgevers van het Projectbureau A2 Maastricht (de gemeenten
Maastricht en Meerssen, Rijkswaterstaat en de provincie Limburg). Zij geven het
programma van eisen vrij voor de Europese aanbestedingsprocedure in juni. Verder
kan het programma van eisen ook tijdens de aanbestedingsprocedure nog wijzigingen
ondergaan en wordt het vervolgens verwerkt in de trajectnota van het rijk.
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