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Toelichting op de wijzigingen
Opgave Voor de verdere ontwikkeling van
Maastricht-Noord is een verbetering van de
Maaskruisende bereikbaarheid en de
daarmee samenhangende leefbaarheid van
belang. De focus ligt hierbij op een versnelde
verbetering van de Noorderbrug en het
versterken van de alternatieve vervoerwijzen.
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Maastricht-Noord is de afgelopen jaren een
planvormingstraject doorlopen met de
gebiedsontwikkeling Belvedère (zie hiervoor
het desbetreffende projectblad). De
privaat-publieke samenwerking is vormgegeven in de vorm van een Wijk in
Ontwikkelingsmaatschappij (WOM
Belvedère).
Oplossing De gemeente Maastricht heeft
samen met de provincie Limburg en het Rijk
afgesproken meerdere opties uit te werken
om te komen tot een keuze voor het meest
kosteneffectieve maatregelenpakket. Deze
optie wordt geplaatst in het bredere
perspectief van de ruimtelijke ontwikkeling
van Maastricht-Noord. De verbetering van
het Noorderbrugtracé wordt gecombineerd
met een pakket van maatregelen gericht op
het stimuleren en versterken van het
openbaar vervoer en het langzaam verkeer,
geflankeerd door een sturend parkeerbeleid.
Planning
Projectbesluit: 2010
Start realisatie: 2014
Oplevering: 2018

Financiën In het convenant
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’ is overeengekomen dat het Rijk in totaal € 94 mln
reserveert. Hiervan is € 10 mln beschikbaar
gesteld in het kader van het Nota
Ruimtebudget (Belvédère) en € 24 mln in het
kader van het Actieprogramma Regionaal
Openbaar Vervoer.
Naast de rijksbijdrage van € 60 mln voor het
ruimtelijk pakket Maastricht-Noord, hebben
de gemeente Maastricht en provincie Limburg
zich garant gesteld voor de regionale bijdrage.
Politiek/bestuurlijk In de bestuurlijke
overleggen MIRT voorjaar en najaar 2009 is
afgesproken dat de onlosmakelijke samenhang tussen de deelprojecten van de
benuttingsvariant moet worden aangetoond.
In het bestuurlijk overleg MIRT voorjaar 2010
zijn afspraken gemaakt over de te onderzoeken varianten en de financiering.
Convenant: de afspraken uit het bestuurlijk
overleg voorjaar 2010 zijn in juni 2010
vastgelegd in het convenant
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’.

2008: projectbesluit en andere mijlpalen
zijn 1 jaar vertraagd omdat planstudie
door de gemeente Maastricht later wordt
opgeleverd.
2009: projectbesluit en andere mijlpalen
zijn 1 jaar vertraagd omdat het noodzakelijke bestuurlijke besluitvormingsproces
nog niet is opgestart. Projectramingen zijn
aangepast op basis van de concept-plan
studie eerste kwartaal 2008. In het
bestuurlijk overleg MIRT najaar 2009 zijn
afspraken gemaakt over de uit te werken
varianten.
2010: in het bestuurlijk overleg MIRT
voorjaar 2010 zijn afspraken gemaakt over
het vervolgtraject.
2011: in juni 2010 zijn in het convenant
‘Bereikbaarheidsimpuls Limburg’
afspraken gemaakt over de rijksreservering voor het project.
2012: de rijksbijdrage wordt via de BDU
uitgekeerd.

Uitvoering In de voorbereiding wordt ook
onderzocht of aanbesteding door middel van
Design en Construct (D&C) of andere vormen
van Publiek Private Samenwerking (PPS)
mogelijk is. De gemeente Maastricht is
verantwoordelijk voor dit project.
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