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SCHADE DOOR A2 MAASTRICHT?

WELKE SOORTEN SCHADE ZIJN ER?

:W[[SZ

/
/[Pg

In 2011 zijn de voorbereidende

Toch kan niet voorkomen worden dat

uitvoeringswerkzaamheden voor

er overlast optreedt. Het is ook mogelijk

het project A2 Maastricht gestart. De

dat u schade ondervindt door de

voorbereidingen gebeuren in allerlei

werkzaamheden. In deze folder van het

faseringen en op meerdere plaatsen

Projectbureau A2 Maastricht en Avenue2

tegelijk. Volgens de zeer strakke

kunt u lezen;

planning rijdt eind 2016 het verkeer

- welke soorten schade er zijn;

van de A2 niet meer door het centrum,

- hoe en bij wie u eventuele schade

maar onder de stad door. De realisatie
wordt een zeer precieze, meerjarige
operatie. Al de werkzaamheden
worden gedegen voorbereid en vinden
op een zorgvuldige wijze plaats.

ACTUALITEITEN?
WWW.A2MAASTRICHT.NL

kunt melden;
- waar u terecht kunt voor onafhankelijk
juridisch advies.

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen
vanwege het project A2 Maastricht tijdelijk
of blijvend nadeel ondervinden of schade
lijden. Dat kan ook het geval zijn wanneer
de overheid handelt binnen de aan haar
toegekende taken en bevoegdheden.
De overheid handelt dan rechtmatig,
dus volledig volgens de regels, maar
veroorzaakt toch schade.
Voorbeelden van schade die u kunt lijden door
het rechtmatig handelen:
- Er wordt gewerkt aan de aanleg of
verbreding van een weg. De weg waaraan
uw bedrijf ligt, is daardoor langere tijd
afgesloten en minder goed bereikbaar.
Klanten blijven weg en u lijdt als
ondernemer inkomensverlies;
- Vlakbij uw woning wordt een weg
aangelegd. Voorheen was er geen weg. Door
de komst van de weg kan de waarde van uw
woning dalen.
Afhankelijk van de oorzaak van de schade (al
dan niet door rechtmatig handelen) wordt een
bepaalde procedure gevolgd. In hoofdzaak
biedt dat de volgende drie mogelijkheden:

Nadeelcompensatie
Voor de aanleg van de A2-tunnel is een
besluit van de minister van Infrastructuur en
Milieu genomen: het Tracébesluit A2 Passage
Maastricht. Schade, die volgt uit dit besluit,
wordt afgehandeld volgens de Regeling
Nadeelcompensatie Verkeer en Waterstaat
1999. Voor deze schade kunt u een verzoek
indienen bij Rijkswaterstaat Limburg. Een
onafhankelijke schadecommissie beoordeelt
uw verzoek en geeft haar advies aan
de minister. Deze neemt een beslissing
waartegen u, als u het hier niet mee eens
bent, bezwaar en beroep kunt indienen. Deze
schade wordt vaak niet voor 100% vergoed.
Een gedeelte komt voor eigen rekening (het
maatschappelijk risico).
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Servicelijn Maastricht Oost
Planschade
Schade die geen verband houdt met het
Tracébesluit maar die het gevolg is van
de bestemmingsplannen A2 Traverse of
A2 Mariënwaard. Beide besluiten van
de gemeenteraad van de gemeente
Maastricht worden via een andere procedure
afgehandeld. Dit is de zogenaamde
planschadeprocedure (opgenomen in de Wet
ruimtelijke ordening). U kunt hiervoor een
verzoek indienen bij de gemeente Maastricht.
Ook hier beoordeelt een onafhankelijke
schadecommissie uw verzoek en geeft zij
haar advies aan de het college van B&W. Het
college van B&W neemt hierop een beslissing

die eveneens openstaat voor bezwaar en
beroep. Deze schade wordt vaak niet voor
100% vergoed. Een gedeelte komt voor eigen
rekening (het maatschappelijk risico).
Bouwschade
Schade die veroorzaakt wordt door
werkzaamheden bij de uitvoering van
de Groene Loper door Avenue2 wordt
bouwschade genoemd. Voorbeelden hiervan
zijn: een vrachtwagen die zijn lading verliest
op uw auto waardoor deze beschadigd is, of

beschadiging van uw woning of eigendommen
doordat er een (vracht)auto tegen aangereden
is. Ook kan gedacht worden aan schade die
ontstaat aan uw woning door de trillingen van
heiwerkzaamheden of schade door andere
werkzaamheden aan de tunnel. In alle gevallen
waar er sprake is van bouwschade kunt u zich
wenden tot Avenue2.

ZOEKT U
ONAFHANKELIJK
JURIDSCH ADVIES
OVER SCHADE?
WILT U SCHADE MELDEN?
Indien u van mening bent dat u schade
heeft geleden door de uitvoering van de
Groene Loper voor A2 Maastricht, kunt u
terecht bij de Servicelijn Maastricht Oost.
Indien u meer informatie zoekt over de
schadeprocedures kunt u ook terecht bij
het Infopunt Schade A2 Maastricht.
De Servicelijn Maastricht Oost is één centraal
meldpunt waar u uw schadeverzoek kunt
indienen. Omdat schade verschillende
oorzaken kan hebben, gelden hiervoor
verschillende regelingen bij verschillende
overheden. Rijkswaterstaat, de gemeente
Maastricht en uitvoerder Avenue2, vinden
het belangrijk dat de regelingen niet onnodig
leiden tot onduidelijkheid. Door één meldpunt
op te richten voor het indienen van schade
willen alle betrokken partijen voorkomen dat u
van het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Via telefoon en mail kunt u de medewerkers
van de Servicelijn Maatricht Oost bereiken.
Zij zorgen ervoor dat uw verzoek bij de juiste
partij terecht komt en berichten u hierover.

Wanneer u weet wie de schade heeft
veroorzaakt, staat het u vrij ook direct met de
veroorzaker contact op te nemen, of uw claim
in te dienen. Alle eigen meldpunten van de
samenwerkende partijen blijven beschikbaar.
Houdt u er rekening mee dat er kosten kunnen
zijn verbonden aan het opstarten van een
planschadeprocedure. Deze kosten moet u
betalen voordat uw verzoek om schadevergoeding in behandeling wordt genomen.
De kosten worden overigens terugbetaald
wanneer uw verzoek geheel of gedeeltelijk
wordt toegewezen.
Bij nadeelcompensatie of bouwschade zijn er
vooralsnog geen kosten verbonden aan het
starten van een schadeprocedure.
De Servicelijn Maastricht Oost is
bereikbaar via:
043-350 71 50
servicelijnmaastrichtoost@maastricht.nl

Indien u meer informatie over schade
zoekt, kunt u voor gratis extra
ondersteuning terecht bij het Infopunt
Schade A2 Maastricht. Dit is een
onafhankelijk juridisch informatiepunt,
opgezet door de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit
Maastricht. U kunt hier terecht met vragen
over schade, de mogelijke kosten, het
verloop van de diverse procedures en de
manier waarop u een schadevergoeding
moet indienen. Ook kunt u hier de
eventueel benodigde formulieren
verkrijgen.
Derde- én vierdejaarsstudenten van de
Maastrichtse rechtenfaculteit zullen u van
onafhankelijke juridische informatie voorzien.
U kunt samen met de rechtenstudenten
bekijken onder welke procedure uw schade
valt en of u kans maakt dat uw schade wordt
vergoed. U krijgt advies over welke stappen u
kunt ondernemen. De studenten adviseren u tot
het indienen van het schadeverzoek. Het voeren
van een eventuele bezwaarprocedure of een
procedure voor de rechter moet u zelf regelen.
Het infopunt schade is tot stand gekomen op
verzoek van het A2-Buurtenplatform.

SCHADE DOOR
A2 MAASTRICHT?
Het Infopunt Schade A2 Maastricht is bereikbaar
per brief, telefoon, e-mail of via het inloopspreekuur:
Infopunt Schade A2 Maastricht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 616
6200 MD Maastricht
Bel naar: 043-388 30 80
(uitsluitend op dinsdagen en woensdagen)
of via Informatiecentrum A2 Maastricht:
043-351 63 51
Mail naar:
InfopuntSchadeA2Mtr@maastrichtuniversity.nl
Bezoek
elke woensdag van 14.00 tot 17.00 uur
of na telefonische afspraak:
Rechtenfaculteit Universiteit Maastricht
Bouillonstraat 3, ruimte 0.116B
grenzend aan de centrale hal
6211 LH Maastricht

