
gemeenteraad van Eijsden-Margraten 

ia.a. de griffie 

Eijsden-Margraten: 15 maart 2022 

Onderwerp: Raadsinformatiebrief Voerdalroute 

Geachte De leden van de gemeenteraad, 

Tijdens de behandeling van de begroting 2022-2025 op 8 en 10 november 2021 door de 

gemeenteraad diende de VVD-fractie en de PvdA-fractie een motie in omtrent de 

Voerdalroute en met name het realiseren van een nieuw viaduct over de A2 tussen de Ir. 

Rocourstraat en Withuis bij de kern Eijsden. De motie is bekend onder motie nummer 8. 

Tijdens de reactietermijn van het college van burgemeester en wethouders op de 

algemene beschouwingen zegde wethouder Jacobs toe enkele offerten aan te vragen 

voor planvoorbereiding en dt met de raad te communiceren. Op basis van deze 

toezegging trok de VVD-fractie en de PvdA-fractie bij monde van raadslid Willems de 

motie in. 

Het college heeft de offerte uitvraag voor planvoorbereiding van dit betreffende viaduct 

verzonden aan vier gerenommeerde bureaus. Gelet op de aard van de werkzaamheden 

zijn 2 nota's van inlichtingen opgesteld. Op basis van de uitvraag en de beide nota's van 

inlichtingen hebben we 3 offertes ontvangen. Sweco deed de meest voordelige 

inschrijving ter grootte van bijna € 50.000 ex btw. De offerte betreft de werkzaamheden 

voor het opstellen van een schetsontwerp en een globale raming om het betreffende 

viaduct te realiseren inclusief de benodigde overleggen met stakeholders. 

Het college heeft op 8 maart 2022 de offerten behandeld. Het college s van mening dat: 

e naast fase 1 van de planvoorbereiding, zoals bovenstaand verwoord, tevens een 

fase 2 s voorzien, waarin constructietekeningen en berekening zijn opgenomen 

alsmede het opstellen van een bestek, het houden van een 

aanbestedingsprocedure en de benodigde onderzoeken zijn voorzien. De 

geraamde kosten zullen ongeveer € 100.000 ex btw bedragen voor fase 2. 

e _ ertwee goede alternatieven zijn, namelijk de bestaande brug ten zuiden van 

Mariadorp, dan wel de onderdoorgang ter hoogte van de Grubweg zuidelijk van 

hoog-Caestert. Beide alternatieven zijn met een juiste bewegwijzering aan te 

duiden in de eventueel te realiseren Voerdalroute. 
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dat de investering op basis van vergelijkingscijfers van Rijkswaterstaat voor dit 

soort viaducten rekening moet worden gehouden met uiteindelijk € 2,5-3,5 

miljoen, en dus niet opweegt tegen de eventuele voordelen van een dergelijke 

brug. 

dat, gelet op de actualiteiten op dit moment, er andere prioriteiten zijn. 

Het college zal derhalve geen opdracht verstrekken en beschouwt hiermee de 

toezegging als afgehandeld. 

Wij vertrouwen erop u terzake voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)


