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MAASTRICHT, 6 september 2010

Ontwerp-Bestemmingsplannen
A2 Traverse en A2 Mariënwaard ter inzage
Van maandag 6 september tot en met maandag 18 oktober 2010
liggen de Ontwerp-Bestemmingsplannen (OBP) A2 Traverse en A2
Mariënwaard ter inzage. Iedereen kan hierop reageren. Deze stap is
nodig voor de bovengrondse inrichting van de ondertunneling tussen
Geusselt en Europaplein, de nieuwe ontsluitingsweg en het nieuwe
vastgoed voor het bedrijventerrein Beatrixhaven en
natuurcompensatie.
Zoals bekend moeten voor het project A2 Maastricht, om te komen tot één
totaalplan voor stad en snelweg, voor voetgangers, fietsers en
automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor infrastructuur en
stadsontwikkeling, verschillende procedures worden doorlopen. 2010 is het
jaar van de wettelijke procedures. Hierbij is het bekende plan de Groene
Loper van Avenue2 vertaald in een Ontwerp-Tracébesluit met bijbehorend
milieueffectrapport, en Ontwerp-Bestemmingsplannen.
De inspraak hierop vindt in twee stappen plaats. Dit bericht gaat over stap 2,
de inspraak op de Ontwerp-Bestemmingsplannen. Stap 1, de ter visielegging
van het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Waarop kunnen zienswijzen worden ingediend?
Er zijn twee Ontwerp-Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard.
Deze bevatten onder meer de volgende onderwerpen:
- het vastgoed langs de A2 Traverse: woningen, kantoren, kleine
bedrijvigheid;
- de Groene Loper en de parklaan;
- nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Beatrixhaven;
- het vastgoed (bedrijven) nabij bedrijventerrein Beatrixhaven;
- natuurcompensatie.

Wanneer en waar inzien?
De volledige Ontwerp-Bestemmingsplannen zijn van 6 september tot en
met 18 oktober 2010 te downloaden via:
- www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.BPA2Traverse-On01
- www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0935.BPA2Marienwaard-On01
- www.maastricht.nl > GemeenteLoket > Ruimtelijke plannen
De stukken zijn in deze periode ook in te zien bij:
• Informatiecentrum A2 Maastricht, President Rooseveltlaan 101,
dinsdag en woensdag: 15.00 - 19.00 uur.
• Gemeentehuis Maastricht, Mosae Forum 10, maandag tot en met
woensdag: 8.30 - 17.00 uur, donderdag: 8.30 - 19.00 uur, vrijdag:
8.30 - 12.30 uur
Wegwijs
Vanaf 6 september staat een publieksvriendelijke samenvatting van de
Ontwerp-Bestemmingsplannen op www.a2maastricht.nl. Een exemplaar
van deze samenvatting kan worden aangevraagd via 043 - 351 63 51 of
info@a2maastricht.nl. In het informatiecentrum A2 Maastricht kan
iedereen op dinsdag en woensdag tussen 15.00 en 19.00 uur terecht voor
het stellen van vragen, het bekijken van stukken, maquettes en ander
voorlichtingsmateriaal.
Hoe reageren?
Van 6 september tot en met 18 oktober 2010 kan schriftelijk of mondeling
gereageerd worden.
• Schriftelijk: Gemeente Maastricht, t.a.v. de Gemeenteraad van
Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.
• Mondeling: gemeente Maastricht, Mosae Forum 10. Donderdag 7
oktober 2010 van 16.00 uur tot 18.00 uur
Dinsdag 12 oktober van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Alleen op bovenstaande dagen kunnen zienswijzen mondeling worden
ingediend door 24 uur van tevoren een afspraak te maken met mevrouw C.
Akkermans, via 043 – 350 45 76 of de heer H. Goessen via 043 – 350 45 65.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorlichter van het projectbureau Désirée Florie,
telefoon 06 – 21 833 077, of ga naar www.A2maastricht.nl

Wat gebeurt met de zienswijzen?
Binnen twaalf weken na afloop van de inzageperiode stelt de
gemeenteraad de bestemmingsplannen vast. De gemeente maakt het
vaststellingsbesluit binnen twee weken bekend in de gemeentelijke dag-,
nieuws- of huis-aan-huisbladen, in de Staatscourant en op de websites
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.a2maastricht.nl. Degenen die op de
Ontwerp-Bestemmingsplannen hebben gereageerd, ontvangen een
persoonlijk bericht van de gemeenteraad over het definitieve besluit. Voor
belanghebbenden is het vervolgens nog mogelijk om in beroep te gaan
tegen het besluit. Dit kan te zijner tijd bij de afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State.
Nog even ter herinnering: Stap 1
Stap 1 omvatte de inspraak op het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en het
milieueffectrapport (MER). Van dinsdag 6 juli tot en met maandag 16
augustus 2010 lagen dit besluit en bijbehorend rapport ter inzage. Er zijn
140 zienswijzen ingediend. Sommige zienswijzen zijn namens meerdere
personen ingediend. Ook werden sommige gelijke zienswijzen door
verschillende personen ingediend. Deze worden momenteel gebundeld en
zijn naar verwachting eind oktober te downloaden via www.centrumpp.nl.
Personen en organisaties die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen
de antwoorden per thema in de zogenaamde Nota van Antwoord. Deze
wordt samen met het Tracébesluit (eind 2010) ter inzage gelegd. Mede op
basis van de zienswijzen zal de minister van Verkeer en Waterstaat, in
overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, het Tracébesluit vaststellen. Naar verwachting
is dit eind 2010.

*-*-*-*
Opdrachtgever voor realisatie van A2 Maastricht zijn het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat namens het Rijk en gemeente Maastricht. In de Stuurgroep A2 Maastricht werken
Rijkswaterstaat, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen samen.
Opdrachtnemer voor realisatie van A2 Maastricht is Avenue2 dat bestaat uit Strukton en Ballast
Nedam en wordt ondersteund door o.a. ARCADIS, West 8, Humble Architecten, DGMR en
Bex*Communicatie.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de voorlichter van het projectbureau Désirée Florie,
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