woensdag, 02 juni 2010

TOEZEGGING Ontbrekend geld bedoeld voor aanleg turborotonde bij Nuth

Elf miljoen extra voor ringweg
door Jos van den Camp
HEERLEN – Verkeer en Waterstaat

stelt nog eens elf miljoen euro
beschikbaar voor de turbo-rotonde op de A76 bij Nuth.
Demissionair minister Camiel Eurlings (CDA) heeft dat gisteren tijdens de opening van de Park & Ride bij het station in Valkenburg
aan de Geul bekend gemaakt.

Reeds in 2008 zegde hij vijftig miljoen euro toe. Daarvan werd toen
meteen al 38 miljoen euro geoormerkt voor deze aansluiting van de
Parkstad Buitenring op de A76 bij
Nuth. Een bedrag van zeven miljoen werd weggezet voor hoogwaardige openbaar vervoerverbindingen in de regio.
Bij Nuth moet een zes meter hoge turbo-rotonde worden aangelegd om het verkeer op de nieuwe

26 kilometer lange ringweg goed te
kunnen laten doorstromen, ook in
de richting van Vaesrade.
Dat deelproject is een Rijksaangelegenheid, maar wordt wel onder
supervisie van de provincie meegenomen in de totaalplannen voor
de provinciale en stadsregionale
Parkstad Buitenring. Voor deze aansluiting bij Nuth was volgens de
laatste berekeningen nog een tekort
van zeker elf miljoen euro, liet gede-

puteerde Ger Driessen onlangs al
weten. En dat is nu afgedekt. Eurlings zei gisteren dat er de laatste
maanden vanuit Parkstad en de
provincie grote druk op hem is uitgeoefend. ,,Maar Limburg is het begin van Europa. En daarom investeren wij dan ook fors in de bereikbaarheid. Zowel op de weg als in
het spoor. En we zijn er nog lang
niet. Zolang ik er zit, pak ik alles
aan wat ik kan.”

De totale kosten voor de Parkstad Buitenring belopen inmiddels
het bedrag van 253,8 miljoen euro.
Acht wezenlijke verbeteringen
en verfijningen in het ontwerp, zo
bleek begin januari, werden nog
eens geraamd op twintig miljoen
euro extra. Die neemt de provincie
voor zijn rekening.
Het Inpassingsplan komt op 17
juni ter inzage. Begin juli zijn er
twee inloopdagen voor publiek.

