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Symposium tijdens Bedrijven Kontakt Dagen

Economische effecten A2-tunnel
Een ‘tunnelachtige’ oplossing van de A2-problematiek levert een miljard euro extra op, meer werkgelegenheid
en is goed voor buurt, stad en regio. Tijdens de Bedrijven Kontakt Dagen -op woensdag 13 oktober van 15.30
tot 17.45 uur- organiseert de gemeente Maastricht een symposium over de economische effecten van een tunnelachtige oplossing voor de A2-problematiek.
Aanleiding voor het symposium is een zeer recent onderzoek naar de economische effecten van een ondertunneling van de A2 stadstraverse.
• Welke structurele economische effecten zijn er voor de euregio, regio, stad en buurt?
• Hoe zouden die kansen beter benut kunnen worden?
• Wat zijn de economische effecten van de tijdelijke (bouwfase) situatie?
Tijdens het symposium zal onderzoeksbureau Ecorys-nei uit Rotterdam de resultaten presenteren.
Het is een gerenommeerd onafhankelijk adviesbureau op het gebied van economische effecten rapportages en
maatschappelijke kosten baten analyses. Opdrachtgever gemeente Maastricht heeft het onderzoek kunnen
laten uitvoeren met financiële steun van de Provincie Limburg en het Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling van de Europese Unie.
Vragen
Deelnemers van het symposium krijgen de gelegenheid vragen te stellen en te discussiëren met een panel
bestaande uit de heer Aarts (Wethouder Economische structuurversterking, mobiliteit, milieu en grondzaken
gemeente Maastricht), de heer Vestjens (gedeputeerde verkeer en vervoer Provincie Limburg), de heer Haane
(algemeen directeur Kamer van Koophandel), de heer De Vet (partner Ecorys-nei), de heer Prins (hoofd van de
hoofdafdeling wegen en oeververbindingen van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat), Directoraat-Generaal
Rijkwaterstaat Directie Limburg.
Ontmoetingspunt
De bijeenkomst richt zich op het regionale bedrijfsleven, investeerders, bezoekers van de Bedrijven Kontakt
Dagen, investeringsbank LIOF en Kamer van Koophandel Zuid-Limburg. Maar ook vertegenwoordigers van het
A2-buurtplatform zijn uitgenodigd, want bedrijfsleven en maatschappelijke belangen moeten met elkaar in
balans zijn.
Resultaten
Na openbaarmaking tijdens het symposium zal het onderzoek ook in te zien zijn op de website
a2.maastricht.nl. Het symposium vindt plaats op woensdag 13 oktober van 15.30 tot 17.45 uur in het auditorium van het MECC. De organisatie is in handen van de afdeling Economische Zaken, gemeente Maastricht.
Meer informatie bij Anneke Schüler, tel. 043-350 49 47 of Simone van der Steen 043 - 350 47 19.

Nadere informatie over dit persbericht kunt u inwinnen bij Desirée Florie telefoon: 043-351 6307 of
DFlorie@A2Maastricht.nl

