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1 Aantrekkelijk en economisch alternatief
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2 Samenvatting

Dit is het alternatief ‘ Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ van Natuurmonumenten en de 
Stichting Milieufederatie Limburg. Het is een alternatief voor de 2x2 Parkstad Buitenring waarvan 
de aanleg nu wordt voorbereid. 

In dit alternatief wordt het bestaande wegennet in zijn geheel opgewaardeerd. Dit gebeurt op 
een manier die past binnen de ambities van de regio, zoals die onder andere in de Structuurvisie 
Parkstad Limburg zijn verwoord. Dit betekent dat een goede bereikbaarheid van de regio hand 
in hand gaat met een goed woonklimaat, een gunstige economische ontwikkeling, een robuuste 
natuur en een landschap waar we allemaal van kunnen blijven genieten.

Goede keuzes maken
De opgaven die de komende decennia op Parkstad Limburg afkomen zijn groot. Demografische 
ontwikkelingen, zoals krimp en vergrijzing, zullen effecten hebben op economie, welzijn, en het 
gebruik van de ruimte. Het is in de visie van Natuurmonumenten en de Stichting Milieufederatie 
Limburg belangrijk om in dit proces nu goede keuzes te maken. 

Stad in een parkachtig landschap
‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ gaat uit van de kracht en de goede dingen van de 
regio. Het is een aanpak die echt past bij een stadsregio in een parkachtig landschap. ‘Parkstad 
Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ brengt geen onherstelbare schade toe aan de leefomgeving. Het is 
bovendien ‘adaptief ’. Het realiseert  -met andere woorden- wat nu noodzakelijk is, maar er kan op 
worden voort gebouwd als veranderende omstandigheden daarom vragen. Bovendien kan het plan 
gefaseerd worden uitgevoerd. 

Anders dan bij de 2x2 Buitenring van de Provincie Limburg, biedt dit alternatief een oplossing voor 
alle verkeerstechnische knelpunten in de regio. De verkeersstructuur is logisch en doorgaande 
routes herkenbaar. Hier raakt niemand meer de weg kwijt. 

Ruimte
Door het oplossen van de huidige knelpunten, het aanbrengen van een duidelijke
verkeersstructuur én door goed verkeersmanagement verbetert de bereikbaarheid van de regio. 
Het woonklimaat wordt  niet aangetast en er ontstaat ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. 
Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om extra te investeren in natuur en landschap. Het 
budget voor deze variant is veel kleiner dan van de gestaag oplopende kosten voor een 2x2 baans 
Buitenring.

De Buitenring Parkstad Limburg: de bezwaren nog eens op een rijtje
• In het huidige wegennet zijn er al weinig knelpunten. Deze zijn allemaal oplosbaar.
• De Maatschappelijke Kosten zijn veel hoger dan de Maatschappelijke Baten. Naarmate   
 de kosten voor de aanleg en compensatie van nadelige effecten toenemen wordt   
 het negatieve saldo steeds groter.
• Met een groot negatief saldo moet de regio onderzoeken of er  investeringen zijn met   
 een veel groter  maatschappelijk rendement. 
• De reistijdwinsten die de Buitenring met zich meebrengen zijn marginaal.
• Door de Buitenring groeit het aantal banen nauwelijks (MKBA) terwijl de leefbaarheid in  
 de regio er op achteruit gaat.
• De Buitenring lost niet alle knelpunten op.
• Last but not least: de Buitenring tast het landschap aan en zeer belangrijke    
 natuurgebieden. Dat is niet nodig.

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012
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3 Bereikbaar met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen

Voor de economische ontwikkeling van de (krimp)regio Parkstad is een goede infrastructuur, 
bereikbaarheid en verkeersdoorstroming van essentieel belang. Hiervoor is het echter niet nodig 
om nieuwe wegen aan te leggen.  In Parkstad is al een uitermate effectief, historisch gegroeid 
wegennet aanwezig, dat goed gelaagd is. Wijken zijn goed ontsloten, een tweetal ringen zorgen 
voor verbinding tussen de kernen onderling, en via een aantal doorgaande wegen (de radialen) 
komt men eenvoudig op de uitvalswegen van de regio. Dit zijn de N-wegen en de snelwegen.  
Alleen is deze structuur niet altijd even herkenbaar. En soms kan de verkeersdoorstroming beter.

Uit berekeningen met verkeersmodellen blijkt dat er ook in de toekomst weinig knelpunten zijn als 
het gaat om de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming. De intensiteit/capaciteit verhouding (een 
getal dat aangeeft of de beschikbare capaciteit van een weg of een kruispunt al is benut) blijkt op 
een beperkt aantal kruispunten of wegvakken onvoldoende te zijn!  Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
de Terhoevenderweg en het kruispunt Euregioweg-Heerenweg-Palemigerboord. Deze knelpunten 
moeten uiteraard worden opgelost. Dit kan door civieltechnische maatregelen. De aanleg van 
ongelijkvloerse kruisingen (viaducten) of rotondes kan stagnatie voorkomen en voor het overige 
zijn er tal van maatregelen mogelijk  die de structuur, doorstroming en verkeersveiligheid 
verbeteren.

Orientatie
Voor wie vaker Parkstad Limburg bezoekt zal dit een herkenbaar beeld zijn: vaak is het moeilijk 
om je te oriënteren en om de weg te vinden. De bewegwijzering is niet altijd duidelijk en de 
wegen zijn soms niet herkenbaar als doorgaande routes. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het 
kruispunt Heerlenseweg/Pasweg en Akerstraat Noord /Emmaweg. Door doorgaande routes beter 
te markeren (door herinrichting, vormgeving, markeringen of beplanting) wordt de interne en 
externe bereikbaarheid van de regio al enorm verbeterd.

Leefbaar en levendig
Natuurmonumenten en de Stichting Milieufederatie Limburg vinden het onterecht dat de 
indruk wordt gewekt dat het voor de leefbaarheid gunstig is als verkeer zo snel mogelijk het 
gebied verlaat en via een randweg wordt afgewikkeld. Het risico is groot dat dit ten koste gaat 
van de levendigheid en de lokale bedrijvigheid. Met name in een krimpregio moet hiernaar 
goed onderzoek worden gedaan. Wij kennen allemaal de voorbeelden van dorpen waar lokale 
bedrijvigheid is verdwenen na de aanleg van een rondweg. 

Innovaties
De ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement (informatietechnologie, flexibele 
bewegwijzering, routemarkering, TomTom) gaan zeer snel. Hierdoor komen er veel betere 
mogelijkheden om verkeer te sturen: omleiden als er verkeerscongesties zijn en verdelen van de 
verkeersdrukte over de beschikbare wegen.

Andere vormen van vervoer
Overheidsbeleid: steeds meer stimuleert de overheid alternatieve vormen van vervoer, zoals OV 
en fiets. Technologische ontwikkelingen en overheidsbeleid zullen ervoor zorgen dat inwoners van 
Parkstad  Limburg veel meer zullen overschakelen op OV en alternatieve vormen van vervoer dan 
eerder voor mogelijk was gehouden. De aanleg van randwegen waar auto’s zich met 100 km per 
uur kunnen verplaatsen, om de volgende bestemming enkele minuten eerder te kunnen bereiken, 
past helemaal niet binnen een dergelijk toekomstbeeld. 
De Regio Parkstad kan hierin vooroplopen!

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012
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4 Respect voor natuur en landschap

Landschap en natuur worden gerespecteerd. Zoals in de Structuurvisie Parkstad Limburg al is 
aangegeven moet bij de ontwikkeling van Parkstad Limburg, met name in een krimpsituatie, 
worden uitgegaan van haar eigen kracht, waarbij landschap en natuur leidend zijn.

Sterke punten
De regio Parkstad heeft een aantal kwaliteiten die in de transitie die de regio doormaakt van grote 
betekenis zijn:
• Parkstad is een stedelijk gebied in een parkachtige context. De landschappelijke kwaliteiten  
 zijn niet alleen één van de meest typerende kenmerken van het gebied, maar vormen ook  
 een waardevol natuurlijk kapitaal (kerngroep Structuurvisie: van lijdend naar leidend land 
 schap);
• kernen die met elkaar zijn verbonden door ‘radialen’ van doorgaande wegen. Juist langs  
 deze wegen kan ruimte ontstaan voor (stads)groen. In verschillende studies is aangetoond  
 dat sloop en herontwikkeling juist langs bestaande wegen ruimte kunnen geven voor   
 nieuwe ontwikkelingen, en daardoor kwaliteit kunnen toevoegen. Hieronder zijn daarvan  
 enkele illustraties opgenomen;
• waardevolle en zeer uitgestrekte natuurgebieden.

Natuur en economie
In de regio Parkstad wordt een aaneengesloten natuurgebied ontwikkeld dat zijn weerga in 
Nederland niet kent.  De natuurgebieden Brunssummerheide, de Schinveldse Bossen en de 
Teverenerheide worden met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een grensoverschrijdend en 
uitgestrekt natuurgebied, met hoge natuurwaarde en diversiteit, dat ook dient als uitloop- en 
recreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Dit is het Heidenatuurpark.

Corio-Glana: verbindende waterstromen. Dit omvat het dal van de Geleenbeek, van de bron in 
Benzenrade tot Geleen. Hier wordt de beek hersteld, het landschap ontwikkeld en recreatie en 
cultuurhistorie krijgen volop aandacht.

Park Gravenrode: dit wordt ontwikkeld tot een gebied met unieke toeristische attracties, zoals 
SnowWorld, Mondo Verde en het  GaiaPark Kerkrade Zoo, en dat allemaal in een natuurlijke, 
landschappelijk aantrekkelijke omgeving.

Natuur en landschap zijn dus belangrijk. Als uitloopgebied voor de eigen bevolking, maar ook 
voor het toenemend aantal recreanten van buiten de  regio. En zeker ook als vestigingsfactor voor 
(toekomstige) bewoners en bedrijven. 

Het gaat er dus om dat natuur en landschap niet worden beschadigd. Dit vanwege de kwaliteit die 
de natuur vanuit zichzelf al heeft, maar zeker ook vanwege de economische en maatschappelijke 
waarde.

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012

krimp lab park stad

krimp lab park stadkrimp lab park stad

HEIBAAN
Maak van een krimpende wijk een kans. In plaats van het aanleggen van een nieuwe rondweg aan de 
zuidzijde van Kerkrade, op een van de mooiste plekken van Parkstad, kan de bestaande Kerkrader 
Steenweg meer ruimte worden gegeven door op termijn de bebouwing rondom de weg te verdunnen. 
Hierdoor kan de groen structuur worden versterkt en ontstaat ruimte voor alternatieve programma’s, 
grootschalige bedrijven of recreatieve functies of kleine bedrijven gekoppeld aan de kennis en vaardigheden 
in de wijk.

De Kerkrader Steenweg kan onderdeel worden van de ontsluiting van grote recreatieve programma’s 
(Pinkpopterrein, Skiheuvel, dierenpark etc). De Kerkrader Steenweg kan onderdeel worden van de Parkstad-
ring. Kerkrade –west krijgt dan een centrum aan de hoofdstructuur van Parkstad.  Dit in tegenstelling tot 
een ring die aan de buitenzijde van Kerkrade wordt aangelegd. Een dergelijke ringweg lijkt eerder een 
concept voor een geconcentreerde stad niet voor een gefragmenteerde agglomeratie. De hoofdstructuur 
van Parkstad zou veel meer gebaseerd moeten zijn op de bestaande structuur. Deze structuur is weliswaar 
gefragmenteerd en soms moeilijk leesbaar maar is wel gebaseerd op de verschillende historische lagen uit 
de ontwikkeling van Parkstad. De opgave is daarom meer deze structuur leesbaar te maken. Krimp biedt de 
kans om dat op een aantal plekken te doen.

De transformatie van de zone rondom de Kerkader Steenweg (o.a. sloop en een deel van de vervangende 
nieuwbouw van woningen) kan worden gefinancierd door gebruik te maken van de gelden die nu voor de 
ringweg ten zuiden van Kerkrade zijn gereserveerd. De  sloop van woningen in deze wijk is onvermijdelijk. 
Het is slim dit te doen op een plek waar dit andere problemen kan oplossen.  Met krimp kan dus geld 
worden verdient!

Het niet aanleggen van de ringweg ten zuiden van Kerkrade west maakt het mogelijk om de relatie met 
landelijke gebied tussen Kerkrade en Aachen te versterken. In dit gebied, grotendeels op Duits grondgebied, 
liggen kans voor de ontwikkeling van een hoogwaardig landelijk woonmilieu gekoppeld aan de uitbreding 
van de Aachense campus. Kleinschalige routes naar Kerkrade-west bieden mogelijkheden voor het 
versterken van de voorzieningen c.q. het vergroten van het draagvlak van de bestaande voorzieningen 
(recreatief, zorg,  winkels). Door een betere koppeling aan het landschap wordt Kerkrade west als 
seniorenwoon milieu versterkt.

Afbeelding uit Krimplab Parkstad, BVR adviseurs, meer ruimte voor de Kerkrader Steenweg.
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5 Een herkenbare infrastructuur

Structuur
In ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ streven we naar een herkenbaar en ‘gelaagd 
wegennet. Deze bestaat uit de volgende wegcategorieën:
0. Snelwegen
1. Stadsautoweg, 2x2 rijstroken met in- en uitvoegstroken en ongelijkvloerse kruisingen;
2. hoofdontsluitingswegen: 2x2 of 2x1 met eigen baan voor links/rechtsaf;
3. gebiedsontsluitingswegen, 2x1 rijstrook met in- en uitvoegstroken en parallelwegen/  
	 fietspaden;
4.	 wijkontsluitingswegen,	2x1	rijstrook	inclusief	fietspad	dan	wel	aanliggend	fietspad.

Hierbij is de inrichting van de wegen conform de principes van Duurzaam Veilig.
In de naastliggende pagina’s zijn referentiebeelden uit Parkstad opgenomen. Deze laten zien dat 
veel wegvakken al voldoen aan deze indeling of dat er voldoende ruimte is voor aanpassingen.

Een totaalpakket aan maatregelen
Het alternatief ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ omvat een totaal pakket aan maatregelen:

•	 Verkeersknelpunten	oplossen:	het	verkeer	stroomt	beter	door,	de	bereikbaarheid	van	en		
 binnen Parkstad wordt verbeterd;
•	 investeren	in	goede	maatregelen	rond	de	aansluitingen	op	de	A76	en	de	N281	zodanig	dat		
 een robuuste betrouwbare bereikbaarheid en reistijd wordt gegarandeerd;
•	 opwaarderen	van	het	zuidelijke	deel	van	de	Binnenring	zodat	de	radialen	in	het	gebied	goed		
	 bereikbaar	zijn	vanaf	de	N281	en	N76;
•	 herkenbaar	maken	van	de	interne	hoofdroutes	met	eenvoudig	slimme	maatregelen	op	het		
 gebied van bewegwijzering en inrichting zonder de illusie dat alle interne hoofdroutes er  
 gelijk uit moeten zien;
•	 investeren	in	state	of	the	art	verkeersmanagement;
•	 ontlasten	van	het	verkeerssysteem	door	structureel	het	(elektrische)	fietsgebruik	en		 	
 Filemijden te stimuleren;

Adaptief Alternatief
Mochten de omstandigheden sterk wijzigen, dan biedt ons plan een goede basis om op voort te 
borduren.	Als	de	economie	weer	aantrekt,	als	de	ontwikkelingen	in	de	Oostflank	van	Brunssum	
doorgaan	of	als	er	andere	demografische	of	economische	ontwikkelingen	zijn,	dan	biedt	het	
‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ een goede basis om op voort te bouwen. 
Het	alternatief		biedt	verkeerstechnisch	voldoende	ruimte	om	bijvoorbeeld	een	Nature	
Wonderworld hierop aan te sluiten.

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012
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6 Innovatief

Herkenbaarheid
Voer een samenhangend pakket uit van de volgende maatregelen:
• Uniforme wegbelijning, openbare verlichting en/of groenvoorziening;
• Kruispunten en rijstroken zodanig inrichten dat de doorgaande route/rijstrook “dominant”  
 is;
• Verbetering bewegwijzering; aanduiding van de doorgaande route als hoofdas, bebording  
 richting kernen;
• Bij rotondes de doorgaande route in een “turbovorm” uitvoeren;
• Doorlopende fietspaden.

Verkeersmanagement
De belangrijkste verkeersmanagement toepassingen voor Parkstad zijn:
• dynamische routeinformatiepanelen (DRIP’s) die op strategische punten informatie geven  
 over de snelste route naar een specifieke bestemming of woonplaats;
• regelscenario’s die vanuit een regionale verkeerscentrale worden ingezet bij incidenten of  
 als actuele verkeersmetingen aantonen dat er problemen zijn. Op basis van de scenario’s  
 worden niet alleen DRIP’s aangestuurd maar ook instellingen van verkeersregelinstallaties  
 aangepast. Ook kan automatisch reisinformatie worden verzonden naar abonnees;
• een regionale ‘verkeersapp’ (eventueel met weersverwachting en verkeersprognose voor de  
 avondspits) maakt het mogelijk om voor vertrek een afgewogen keuze te maken in tijdstip,  
 route en vervoermiddel;
• Navigatiesystemen worden steeds meer standaard in voertuigen waardoor men zich steeds  
 meer aanpast aan de actuele verkeerssituatie;

Mobiliteitsmanagement en fietsbeleid
Rijkswaterstaat en diverse stadsregio’s zijn in toenemende mate bezig met Filemijden, de 
successen worden in de pers gevierd. Ook is het bevorderen van fietsverplaatsingen rijksbeleid, 
onder andere vertaald in de aanleg van zogenaamde fietssnelwegen en de bevordering van 
het gebruik van elektrische fietsen en scooters in het woon-werkverkeer. Dit geldt ook voor 
Spitsmijden. In combinatie met de mogelijkheden voor de fiets en de geringe gemiddelde reistijd 
is er een goede startpositie om het mijden van de spitsen te bevorderen. De ervaring leert dat 
mensen ook zonder beloning bereid zijn om het spitsverkeer te minderen.

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012
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7 Verantwoorde investering

In het alternatief ‘Parkstad Bereikbaar, Leefbaar en Groen’ wordt geïnvesteerd in het oplossen van knelpunten in het 
bestaande wegennet, het vergroten van de herkenbaarheid en het invoeren van verkeersmanagement. De kosten 
daarvan zijn hieronder begroot. De werkzaamheden zijn hier gepresenteerd als eén pakket, maar kunnen gefaseerd 
worden uitgevoerd. Daarbij kan worden afgestemd met al geplande reconstructies of gebiedsontwikkelingen, of kan 
op	een	andere	manier	geprioriteerd	worden.	Het	is	met	daarmee	naast	een	goed	en	adaptief	plan	ook	flexibel.

Verbetering van de totale infrastructuur gaat hand in hand met de verbetering van de leefbaarheid, de levendigheid en 
de aantrekkingskracht van Parkstad. Het is daarmee een verantwoorde investering.

Disclaimer: De kosten zijn gebaseerd op aanneemsommen en zijn als gebruikelijk exclusief de volgende posten: BTW,  Engineering en 
uitvoeringbegeleiding, - overige bijkomende kosten zoals vergunningen, leges, verzekeringen, vastgoed, aankoop woningen en gronden, uitbreiding 
openbaar	vervoer,	OV	banen,	haltes.	Alles	prijspeil	2012.	Berekeningen	zijn	uitgevoerd	op	basis	van	schetsontwerpen,	eenheidsprijzen	en	
hoeveelheden.

Colofon  Dit is een uitgave van Natuurmonumenten en de Stichting Milieufederatie Limburg.   7 Juni 2012

Hoofd- of gebiedsontsluitingswegen

Wv Omschrijving maatregelen  bouwkosten 

A1 Verbeteren	best	aansl.	A76,	dubbele	en	vrije	rechts-	en	linksaffers.	Verbreden	viaduct,	incl.	DRIP	toevoeging	bij	Van	
Eynattenweg.	Rotonde		Van	Eynattenweg.	Turborotonde	met	duidelijke	routemarkering	en	DRIP	toevoeging	t.p.v.	
kruising	Naanhofsweg-Schuureikenweg-Randweg.	Verbetering	kruisingen	Randweg-Patersweg-Hommerterweg	en	
Patersweg-Akerstraat		Noord,	incl.	toevoeging	DRIP.	Verbetering	kruisingen	Marktstraat-Mg.Nolenstraat-	Nieuwstraat	
en	Mg.	Nolenstraat-Aldenhofstraat.	Gedetailleerde	aanpassingen	op	alternatieve	tracés	A1.

	€	13.800.000,00	

A2 Minimale	aanpassingen	noordelijk	deel	Akerstraat	Noord.	Aansluiting	op	traject	A3	verbeteren	(kruising	Akerstraat-
noord	met	Emmaweg),	incl.	fietsvoorzieningen.

	€	7.300.000,00	

A3 Emmaweg,	Karel	Doormanstraat	en	de	Prins	Hendriklaan	aanpassen	naar	2x2	rijstroken	(50	km/u)	en	toevoeging	
DRIP’s.	Aanpassen	verschillende	kruispunten.

	€	12.800.000,00	

A4 Aanpassing	kruising	met	de	Rembrandtstraat	en	traject	naar	naar	2x2	rijstroken	(50	km/u). 	€	3.700.000,00	

A5 Aanpassen	kruisingen	met	de	Reeweg	en	Hoogstraat.	Minimale	aanpassingen	op	wegvak	(geen	2x2	rijstroken) 	€	2.500.000,00	

A6 Aansluiting	op	traject	A5	m.b.v.	aanleg	nieuw	tracé,	vanaf	de	provinciale	weg	tot	aan	de	Hopelerweg,	ongelijkvloerse	
kruisingen	en	ecologische	verbindingen	en	fietstunneltjes.	Aanpassen	Dentgenbachweg,	profiel	naar	2x2	rijstroken,	
tot	traject	A7	(Kaalheidersteenweg).	Verbeteren	aansluiting	van	de	Dentgenbachweg	met	de	Kaalheidersteenweg.	
Aanpassen	Tunnelweg,	doorstroming	verbeteren,	veiligheid	langzaam	verkeer	en	ontsluitingen	bedrijven	verbeteren,	
incl.	toevoegen	DRIP’s.	Aanpassen	ontsluiting	met	Kerkrade	en	ring	centrum	Kerkrade

	€	23.500.000,00	

A7 Kaalheidersteenweg verbeteren naar Duurzaam Veilig principe. Verbeteren doorstroming en veiligheid, minimaal 	€	6.200.000,00	

A8 Aanpassen	tot	volledig/volwaardige	2x2	rijstroken	(onderdeel	Binnenring),	incl.	DRIP’s	toevoegen.	Aanpassingen	
kruispunten	een	aansluitingen	op	de	N281	en	de	N300.

	€	5.550.000,00	

Radialen

Wv Omschrijving maatregelen  bouwkosten 

R1 Aanpassen	traject	Terhoevenerweg-	Akerstraat	Noord	(tussen	Beersdalweg	en	Emmaweg)	naar	Duurzaam	Veilig	
principe,	incl.	toevoegen	DRIP’s	(3,8	km),	verbeteren	wegprofiel	en	(waar	nodig)	kruisingen.	Traject	Koumenweg	
-	Pastoorkuilenweg	inrichten	als	alternatieve	radiale	ontsluiting	tijdens	de	spits	(3.9	km).	Eventueel	op	een	aantal	
plaatsen	verbeteren:	Vrijliggend	fietspad,	rotondes. 

	€	6.500.000,00	

R2 Aanpassen	traject	Schandelerboord	-	Palemigerboord	-	Heerenweg	-		Akerstraat	(tussen	Schandelermolen	en	
Prins	Hendrika)	naar	Duurzaam	Veilig	principe,	incl.	toevoegen	DRIP’s	(5,9	km),	verbeteren	wegprofiel	en	(waar	
nodig)	kruisingen.	Schelsberg,	Bokstraat	-	Kampstraat	-	Schrieversheideweg	-	Oude	Brunssumerweg	-		Hendrik	van	
Veldekestraat	-	Weënweg	(4,3	km).	Bestaande	wegen	aanpassen/verbeteren	en	aanleg	nieuw	tracé	(1,5	km).

 € 13.300.000,00 

R3 Aanpassen	traject	Mijnspoorweg	-	Heerlenseweg	-	Pasweg	-	hoogstraat	(tussen	Groene	boord	en	Provinciale	Weg)	
naar	Duurzaam	Veilig	principe,	incl.	toevoegen	DRIP’s	(5,0	km),	verbeteren	wegprofiel	en	(waar	nodig)	kruisingen.	
Verbeteren	traject	Hompertsweg	Moltweg	(1,8	km).	Overige	aanpassingen	uit	de	Nul	+	optie:	Kruising	Pasweg-
Kleikoeleweg-Moltweg-Kampstraat.

	€	8.300.000,00	

R4 Marginale	aanpassingen	in	profiel	en	kruispunten.	Daar	waar	fietspad	nog	niet	vrijliggend	is,	als	zodanig	aanpassen	
(5,1	km).

 € 2.300.000,00 

R5 Volledig	vrijliggend	tweezijdig	fietspad	realiseren	(5,0	km)	op	wegvakken	waar	dit	nog	niet	is.	Traject	naar	Duurzaam	
Veilig	verbeteren.	Aanpassen/verbeteren	kruising	Heerlerbaan-Euregioweg

	€	4.500.000,00	

Subtotaal  € 110.250.000,00 

Verkeersmanagement  € 10.000.000,00 

Herkenbaarheid 	€	5.000.000,00	

Totaal  € 125.250.000,00 

Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en het is 
belangrijk deze volledig in te vullen en de benodigde stukken bij te voegen 
(zie ook onder aanvraagformulier).

De subsidie wordt vastgesteld onder de voorwaarde dat de elektrische brommer/
scooter na een periode van een jaar, te rekenen vanaf de in de koopovereenkomst 
vermelde dag van aankoop, nog steeds op naam staat van degene die subsidie 
heeft ontvangen.  

Je dient de scooter eerst zelf te kopen en daarna de subsidie aan te vragen.
Indien je twijfelt over er nog voldoende subsidie in de pot zit, neem dan contact 
op met de Provincie Limburg en kijk hiervoor op de website.

Dus jij koopt ‘m en de Provincie Limburg betaalt mee!
 

Indieningstermijn
Subsidie aanvragen kan vanaf 1 mei 2011 en het aanvraagformulier moet ingediend 
zijn voor 1 mei 2012!

Aanvraagformulier
Er is een standaardaanvraagformulier dat je verplicht bent te gebruiken.
Het aanvraagformulier dien je volledig in te vullen, uit te printen en 
rechtsgeldig te ondertekenen. Daarna stuur je het aanvraagformulier op, 
met de bijlagen, zoals aangegeven in het formulier. 
Het aanvraagformulier wordt op 1 mei 2011 online gezet.  

Zonder aanvraagformulier wordt je aanvraag niet in behandeling genomen!

Uitgave van de Provincie Limburg, Platform Lucht Limburg. Logo Elektrisch met dank aan ontwerpbureau 
Colombo Amsterdam. Foto’s met dank aan Vespa Lifestyle Store Maastricht. Vormgeving: ARTs Now design

Elektrisch: schoner kunnen wij het niet maken!

LimburgPlatformLucht 
Limburg

De elektrische scooter 
was nog nooit zo goedkoop!
De Provincie Limburg geeft 
een flinke subsidie 
op de aanschafprijs (30% 
met een max. van 700 euro)!

Dus jij koopt ‘m en 
de Provincie Limburg 
betaalt mee!

De regeling gaat in vanaf 1 mei 2011 
en het aanvraagformulier dient  vóór 1 mei 2012 binnen te zijn!

 

Vanaf 1 mei 2011!

www.limburg.nl  
Ga naar e-Loket > e-Subsidie > klik op e-Subsidie loket > 
actuele subsidieregelingen > onder Milieu en Duurzame 
ontwikkeling staan de Nadere subsidieregels elektrische 
scooters en brommers 2011-2012
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