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Aanleiding 
De leden Krul (CDA), Van Ginneken (D66) en De Hoop (PvdA) hebben 
Kamervragen gesteld over het bericht 'Krakkemikkige boogbrug over het 
Julianakanaal wordt ineens niet meer vervangen: Itteren houdt zijn hart vast'. 
 
Daarnaast hebben de fractievoorzitters van de gemeenteraad Maastricht u op 7 
maart jl een brief gestuurd ‘Oproep aan het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat om de monumentale brug over het Julianakanaal in Itteren te 
vernieuwen’. 
 
In bijgevoegde conceptbrieven is een voorstel voor beantwoording opgenomen.  

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de voorgestelde beantwoording van de Kamervragen en van de 
brief van de fractievoorzitters van de gemeenteraad Maastricht. 

Kernpunten 
In oktober 2022 is u middels een beslisnota het besluit voorgelegd de brug Itteren 
te renoveren in plaats van te vervangen, met als doel binnen het beschikbare 
budget te blijven. Hier bent u mee akkoord gegaan.  
 
Naar aanleiding van dit besluit zijn verschillende berichten in de media 
verschenen, zijn Kamervragen gesteld en is een brief aan u gericht vanuit de 
fractievoorzitters van de gemeenteraad Maastricht. 
 
Kern van de vragen richt zich op de communicatie aan en met betrokkenen, de 
constructieve veiligheid van de brug, de doorvaarthoogte van de brug voor de 
vierlaags containervaart en de bereikbaarheid en overlast tijdens en na de 
renovatie. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief antwoorden op 
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het Julianakanaal wordt ineens 
niet meer vervangen: Itteren 
houdt zijn hart vast' 

2 Beantwoording brief van de 
(vier) fractievoorzitters van de 
gemeenteraad Maastricht 
‘Oproep aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat om 
de monumentale brug over het 
Julianakanaal in Itteren te 
vernieuwen’ 

 

3 Brief van de (vier) 
fractievoorzitters van de 
gemeenteraad Maastricht 
‘Oproep aan het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat om 
de monumentale brug over het 
Julianakanaal in Itteren te 
vernieuwen’  

 

4 Beslisnota ‘Aanpassing 
realisatiebesluit VenR-project 
brug Itteren 

IENW/BSK-2022/211638 

5 Reactie op vragen van M en SG IENW/BSK-2022/263453 

 


