D EN H AAG , 26 NOVEMB ER 2010

UITVOERING TUNNEL MAASTRICHT STAP DICHTER BIJ
MINISTER SCHULTZ ONDERTEKENT
TRACÉBESLUIT VOOR A 2 PASSAGE MAASTRICHT

Het officiële besluit om de A2 tunnel in Maastricht aan te leggen is
deze week door minister Schultz van Haegen genomen. Dit is de
laatste stap voordat de bouw van het ontbrekende deel snelweg in
2011 kan beginnen. Eind 2016 gaat het vele verkeer van de A2 niet
meer door het centrum van Maastricht, maar onder de stad door.
Het Tracébesluit ‘A2 Passage Maastricht’ maakt onder meer de ondertunneling
van de huidige N2 tussen Geusselt en Europaplein en de verknoping van de
A2 met de A79 mogelijk. Dit zorgt voor een betere doorstroming,
bereikbaarheid en leefbaarheid van de A2 en meer verkeersveiligheid in
Maastricht. Daarnaast wordt door dit project stedelijke vernieuwing mogelijk
in buurten langs de A2. De gestapelde tunnel en het groene, recreatieve lint
voor fietsers en voetgangers, tussen knooppunt Europaplein en de
Landgoederenzone, zijn twee belangrijke onderdelen.
Vergeleken met het Ontwerp-Tracébesluit, bevat het Tracébesluit enkele
kleine wijzigingen. Deze zijn doorgevoerd mede naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen. Op hoofdlijnen is het Tracébesluit gelijk aan het
Ontwerp-Tracébesluit.
Volgende stap: Bestemmingsplannen
Iedereen die afgelopen zomer een zienswijze op het Ontwerp-Tracébesluit
indiende, ontvangt in de week van 29 november een reactie hierop. Van
donderdag 9 december 2010 tot en met donderdag 20 januari 2011 ligt
het Tracébesluit ter inzage. Het is onder meer in te zien via
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www.centrumpp.nl. Belanghebbenden, die een zienswijze op het
Ontwerp-Tracébesluit hebben ingediend, kunnen beroep instellen tegen
het Tracébesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Op dit besluit is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Meer
informatie via: www.centrumpp.nl en www.a2maastricht.nl.
De gemeente Maastricht gaat nu verder met het vaststellen van de
Bestemmingsplannen A2 Traverse en A2 Mariënwaard. Het Tracébesluit
wordt daarin meegenomen. De Bestemmingsplannen zijn nodig voor onder
andere de bovengrondse inrichting tussen Geusselt en Europaplein, de nieuwe
ontsluitingsweg en nieuw vastgoed voor bedrijventerrein Beatrixhaven en
natuurcompensatie. Op 14 december neemt de gemeenteraad hierover een
besluit.
Start werkzaamheden
Afhankelijk van de eventuele beroepen tegen het Tracébesluit en/of de
Bestemmingsplannen, kan Avenue2 in 2011 starten met de voorbereidingen
voor de bouw van de tunnel tussen Geusselt en Europaplein. De realisatie
wordt een zeer precieze, meerjarige operatie in stedelijk gebied. Uitvoerder
Avenue2 en projectbureau A2 Maastricht streven ernaar de overlast tot een
minimum te beperken.
Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u terecht tijdens de (reguliere)
gemeentelijke persbriefing op 30 november a.s. om 13.00 uur in
het stadhuis. Voorzitter stuurgroep A2 Maastricht, wethouder Albert Nuss
kan dan uw vragen beantwoorden.

Eén totaalplan voor stad en snelweg
In 2003 zijn de samenwerkende overheden, Rijkswaterstaat, gemeente
Maastricht, Provincie Limburg en gemeente Meerssen, begonnen met de
voorbereidingen voor één totaalplan voor stad en snelweg, voor
voetgangers, fietsers en automobilisten, voor inwoners en bezoekers, voor
infrastructuur en stadsontwikkeling. Dat totaalplan is de Groene Loper van
Avenue2 (consortium van Ballast Nedam en Strukton) geworden, bekend uit
de grote, stadsbrede consultatieronde eind 2008/ begin 2009.
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