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1.

Inleiding

In Belgisch-Limburg is in 2004 het initiatief genomen om het openbaar vervoer structureel te
verbeteren door middel van het Spartacusplan. Het plan voorziet onder meer in de aanleg van drie
(eu)regionale tramverbindingen en een aanpassing van het (eu)regionale buslijnennetwerk. Het
eerste deelproject dat men wil realiseren is de tramverbinding Hasselt-Maastricht (kortweg TVM).
TVM geeft belangrijke impulsen aan de bereikbaarheid en de economische structuur van de
aangesloten stedelijke gebieden. Het stelsel van tramverbindingen biedt ook aansluiting op de
spoorverbindingen naar onder meer Brussel, Leuven en Antwerpen.
In de ‘Structuurvisie Maastricht 2030; Ruimte voor ontmoeting’ (2012) kiest de stad voor ‘robuuste
en duurzame bereikbaarheid en ontsluiting: keuzemogelijkheid’. Belangrijk is dat bezoekers zelf de
keuze hebben hoe ze in en naar de stad willen reizen. Daarom kiest Maastricht voor robuuste
regionale structuren voor auto, openbaar vervoer en fiets.

Nadat op 30 juni 2008 de Belgische en
Nederlandse provincies Limburg,
vervoersmaatschappij De Lijn en de gemeente
Maastricht een intentieovereenkomst
ondertekenden voor de realisatie van het project
TVM, vond op diverse momenten besluitvorming
plaats over dit project; een meer gedetailleerd
overzicht hiervan treft u aan in het volgende
hoofdstuk.
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In het bijzonder wordt het raadsbesluit van 31 mei 2011
aangehaald. De gemeenteraad van Maastricht besliste
destijds over de tracékeuze (Tracé via Bassinbrug en
Maasboulevard) en dat men op basis van meer
gedetailleerde informatie eind 2012 een go – no go besluit
wenste te nemen.
Dit document – genaamd ‘Projectbesluit TVM’ – biedt een
samenvatting van alle relevante studies, onderzoeken en
andere belangwekkende zaken, die een rol spelen bij het te
nemen projectbesluit (go – no go besluit).
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2. Het project
2.1. Beschrijving project
In deze paragraaf komen achtereenvolgens de verschillende onderdelen van het project TVM aan de
orde.
Het project tramverbinding Vlaanderen – Maastricht bestaat uit:
• de realisatie van een tramverbinding tussen het Centraal Station in Hasselt en het Centraal
Station in Maastricht over een lengte van circa 35 kilometer;
• de realisatie van diverse haltevoorzieningen aan deze verbinding, waaronder haltes op het
grondgebied van Maastricht ter hoogte van Belvédère, de Maasboulevard en het Centraal
Station.

Het doel van de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht is om een stevige impuls te geven aan
de bereikbaarheid van beide steden en hierdoor bij te dragen aan versterking van het
maatschappelijk en economisch functioneren van deze stedelijke gebieden. Vele buitenlandse
steden, die Maastricht hierin zijn voorgegaan, laten zien dat dergelijke effecten haalbaar zijn.
De initiatiefnemers verwachten dat jaarlijks zo’n drie miljoen reizigers gebruik maken van de nieuwe
tramverbinding. Dit reizigersaantal zal waarschijnlijk in 2020 worden bereikt. Op dit moment maken
amper 500.000 reizigers per jaar gebruik van het openbaar vervoer tussen Hasselt en Maastricht.

6

De nieuwe tramverbinding wordt gerealiseerd door de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn – in
opdracht van de Vlaamse Overheid – en door de Nederlandse overheden (gemeente Maastricht en
provincie Limburg); ieder is verantwoordelijk voor de aanleg van de tramverbinding en bijbehorende
haltevoorzieningen op zijn grondgebied. De Belgische partners zijn daarnaast ook verantwoordelijk
voor de aanschaffing van trammaterieel en de exploitatie van de tramverbinding.
Het Nederlandse gedeelte ligt geheel op het grondgebied van de gemeente Maastricht en bestaat uit
circa vijf kilometer tramverbinding en drie haltes.

De tramverbinding moet zo worden gerealiseerd, dat de reistijd tussen de eindpunten in Hasselt en
Maastricht minder dan 40 minuten bedraagt.
Bij aanvang zal de tram op werkdagen en zaterdagen twee maal per uur rijden. In de avonduren en
op zondagen kan deze frequentie anders zijn. Om in de toekomst de dienstverlening te kunnen
uitbreiden, moet het tramspoor geschikt zijn voor een bedieningsfrequentie van vier keer per uur per
richting. Er wordt zo veel mogelijk uitgegaan van dubbel spoor.
De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn gaat de tramverbinding exploiteren voor eigen rekening en
risico.
De gemeente Maastricht en de provincie Limburg worden na oplevering verantwoordelijk voor het
beheer en de instandhouding van het tramspoor en bijbehorende voorzieningen op haar eigen
grondgebied.
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Het project tram Vlaanderen – Maastricht moet voldoen aan alle relevante regelgeving. Bijzondere
aandacht gaat uit naar het aspect milieu.
De trams rijden op elektriciteit. Daarvoor is de aanleg van bovenleiding noodzakelijk.
De trams zijn ongeveer veertig meter lang. Bij drukte is het mogelijk om met twee gekoppelde trams
te rijden. De totale lengte van het voertuig wordt daarmee ongeveer tachtig meter. Bij het ontwerp,
de inrichting en de inpassing van het tracé (onder andere de haltes) is rekening gehouden met een
lengte van tachtig meter.
De tramverbinding dient een veiligheidsniveau te hebben dat vergelijkbaar is met andere
Nederlandse tramsystemen.
De tramverbinding Vlaanderen – Maastricht moet goed toegankelijk zijn voor mensen met een
functiebeperking. Daarom wordt een gelijkvloerse instap gerealiseerd. De perrons liggen op een
hoogte van 35 centimeter ten opzichte van de bovenkant van het spoor.
Het project tramverbinding Vlaanderen – Maastricht moet op Nederlands grondgebied zorgvuldig,
sober en kosteneffectief worden ingepast in de bestaande omgeving.
Op Nederlands grondgebied wordt naast het project tramverbinding Vlaanderen – Maastricht ook
een aantal andere ruimtelijke- en infrastructurele projecten uitgevoerd, zoals:
- gebiedsontwikkeling Belvédère;
- herstructurering Stationsomgeving (o.a. fietsenstallingen en parkeren);
- Ruimtelijk Mobiliteitspakket Maastricht-Noord (o.a. verlegging Noorderbrugtracé).
Een nauwkeurige onderlinge afstemming van de projecten op elkaar is vereist.
Verder heeft de gemeenteraad van Maastricht op 22 maart 2005 besloten de OV-as om te leggen van
de Markt-Boschstraat naar de Maasboulevard-Bassinbrug; hiervan is de eerste fase uitgevoerd en is
de tweede fase uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Voor het project tramverbinding
Vlaanderen – Maastricht hanteren we als uitgangspunt dat de tweede fase van de omlegging van de
OV-as wordt uitgevoerd en dat de uitvoering wordt geïntegreerd in dit project.
Er is een projectbudget beschikbaar van circa € 62.500.000 (prijspeil 2009) voor de aanleg van de
spoorlijn (inclusief bijbehorende voorzieningen, verlegging OV-as (2e fase), benodigde
inpassingsmaatregelen en de noodzakelijke herinrichting van de stationsomgeving) op Nederlands
grondgebied.
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Uitgangspunt is dat de exploitatie van de tramverbinding Vlaanderen - Maastricht uiterlijk start op 1
januari 2018. Dit mede in relatie tot de kandidatuur van ‘Maastricht Culturele Hoofdstad 2018’.

2.2. (Eu)regionale context
Maastricht is een aantrekkelijke stad om in te wonen, recreëren en werken. Maar Maastricht en
Zuid-Limburg liggen, op Nederlandse schaal, aan de periferie. Reistijden naar de rest van Nederland
zijn hierdoor relatief lang. Op Europese schaal ligt Maastricht centraal in de euregio Maas-Rijn en in
de stedendriehoek Eindhoven - Aken – Leuven (zie onderstaande afbeelding). De euregio Maas-Rijn
heeft de ambitie om de regionale ontwikkeling economisch, ruimtelijk en sociaal te stimuleren. Door
de excentrische ligging van Maastricht in Nederland is het voor de economie belangrijk om
aansluiting te zoeken bij de grotere Europese samenwerkingsverbanden. De tram naar Hasselt vormt
een nog ontbrekende schakel in de euregionale railverbindingen in Zuid-Limburg.
De tramverbinding Vlaanderen – Maastricht staat niet
op zichzelf, maar maakt deel uit van een in fases te
realiseren tramnetwerk in Belgisch-Limburg. Het is de
bedoeling om naast de verbinding tussen Hasselt en
Maastricht ook verbindingen tussen Hasselt – Genk Maasmechelen, respectievelijk Hasselt en
Neerpelt/Lommel te realiseren. Daarmee wordt de tram
de drager van het regionale openbaar vervoernetwerk in
Belgisch-Limburg. De tram zorgt voor aanzienlijke
reistijdverbeteringen met het openbaar vervoer in
Belgisch-Limburg en geeft een kwaliteitsimpuls aan dat
openbaar vervoer.
Het realiseren van het tramnetwerk heeft twee effecten:
o een betere ontsluiting van Belgisch-Limburg met openbaar vervoer;
o tussen België en Nederland ontstaat een extra grensoverschrijdende verbinding, die het mogelijk
maakt om ook verder weg gelegen plaatsen in België en Nederland vanuit beide landen sneller
per spoor te bereiken.
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Het eerste effect brengt met zich mee dat de
bereikbaarheid en kwaliteit van het openbaar
vervoer in de corridor Hasselt – Maastricht
toeneemt.
Het tweede effect betreft een aanzienlijke
verbetering van de bereikbaarheid per openbaar
vervoer van Belgisch-Limburg in euregionale
context. Deze verbetering heeft voor Limburg en
Maastricht ook een positief effect op de
gebieden economie, onderwijs en
toerisme/recreatie. Concreet gaat het daarbij
onder meer om de bereikbaarheid van
Maastricht Health Centre en Chemelot campus
vanuit een grotere regio. De rol en functie van
de tramverbinding Hasselt – Maastricht blijkt
ook uit de Railagenda van de provincie Limburg.
Daarin staat dat men groot belang hecht aan
goede grensoverschrijdende spoorverbindingen
met omliggende steden en gebieden (zie bovenstaande afbeelding).
Naast deze meer euregionale aspecten, draagt de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ook
bij aan een aantal meer stedelijke ambities en doelen, zoals:
o een verbetering van de euregionale bereikbaarheid is goed voor de stedelijke economie van
Maastricht;
o een verbeterde bereikbaarheid per openbaar vervoer met Vlaanderen draagt bij aan het
functioneren van de euregionale arbeidsmarkt;
o een verbeterde bereikbaarheid per openbaar vervoer met Vlaanderen zorgt voor meer
bestedingen in de binnenstad van Maastricht;
o een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht biedt een duurzaam vervoerssysteem (schoon
en veilig), dat nog eens wordt versterkt door koppeling met P+R-voorzieningen (met name
Lanaken);
o een tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht zorgt voor een verbinding tussen twee
universiteitssteden en draagt bij aan de kennisuitwisseling tussen beide universiteiten;
o de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht draagt door haar lijnvoering door MaastrichtNoordwest bij aan de ruimtelijke herontwikkeling van deze stedelijke zone (Belvédère binnen en
buiten de singels);
o de inpassing van de tram bij het station in Maastricht is een aanjager voor de herinrichting en
verbetering van de westzijde van de stationsomgeving.
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3. Wat ging vooraf?
Nadat de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn in 2004 het Spartacusplan presenteerde, is er veel
gebeurd. Enkele mijlpalen voor dit project zijn:
Op 30 juni 2008 ondertekenden de Belgische en Nederlandse provincies Limburg,
vervoersmaatschappij De Lijn en de gemeente Maastricht een intentieovereenkomst voor de
realisatie van het project TVM.
In de Maastrichtse gemeenteraad c.q. raadscommissie heeft op diverse momenten besluitvorming
en advisering hierover plaatsgevonden, zoals:
Voorbereidingskrediet beschikbaar (Begroting, 2007)
Keuze stadsvariant (Koersnota, 2008);
Tracéalternatieven in beeld (Bestuurlijke Rapportage, 2009);
Tracékeuze Bassinbrug-Maasboulevard (Beslisdocument stadstracé TVM, 2011).
Op 1 maart 2010 ondertekenden de provincie Limburg en de gemeente Maastricht een
bestuursovereenkomst over de financiering van het project TVM en de bijdragen van beide partijen.
Dat gebeurde nadat de provincie Limburg en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hierover in
het landelijke Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer afspraken hadden gemaakt (januari
2010).
De gemeenteraad besliste op 31 mei 2011 om:
• de tramverbinding te traceren via de Boschstraat-Noord - Bassinbrug – Maasboulevard –
Wilhelminabrug – Sint Maartenslaan – Stationsplein (voorkeurstracé);
• een Planstudie uit te voeren naar de realisatie van de tramverbinding op Nederlands
grondgebied;
• een go – no go besluit te nemen over TVM in december 2012.
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Op 23 september 2011 maakte de Vlaamse regering bekend dat:
o men instemde met een sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht;
o de benodigde middelen voor aanleg en instandhouding voor infrastructuur en
trammaterieel beschikbaar komen;
o de vervoersmaatschappij De Lijn met alle betrokken overheden in Nederland en België
overeenkomsten dient te sluiten over de inpassing van de infrastructuur.
Op 13 december 2011 ondertekenden de provincie Limburg (NL) en de gemeente Maastricht een
samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer de rol- en risicoverdeling van de Nederlandse
bestuurspartijen is vastgelegd.
De planstudies, waarin de techniek en inpassing van de traminfrastructuur op Nederlands
grondgebied in kaart is gebracht, zijn afgerond in het najaar van 2012.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft op 24 september 2012 de provincie Limburg laten
weten dat men instemt met het integreren van het project spoorkruising (annex stationsomgeving)
Maastricht met het project TVM; hierdoor kunnen de projectbudgetten worden samengevoegd.
Er is een kaderovereenkomst opgesteld, waarin de samenwerking tussen Nederlandse en Vlaamse
projectpartners, te weten provincie Limburg, gemeente Maastricht, Vlaams Gewest en De Lijn, nader
is uitgewerkt. Hierin hebben de partijen afspraken gemaakt over de rol- en risicoverdeling in de
voorbereidingsfase en belangrijke zaken voor de exploitatiefase geregeld. Zo is onder meer
afgesproken dat de Belgische partijen de exploitatie van de tramverbinding gedurende 35 jaar
garanderen en dat men een gebruiksvergoeding gaat betalen voor beheer en instandhouding van de
tramsporen in Maastricht.
De Lijn heeft inmiddels ook met drie van de vier gemeenten in België – te weten Hasselt, Bilzen en
Lanaken - een overeenkomst over TVM. Met Diepenbeek zal naar verwachting op korte termijn – na
een positief projectbesluit in Maastricht - een overeenkomst worden gesloten.
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4. Vervoerwaarde en MKBA
Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken en studies verricht naar het te verwachten gebruik
van de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. In dit hoofdstuk gaan we in op de
vervoerwaarde en de maatschappelijke kosten en baten van dit project.

4.1. Vervoerwaarde
Het succes van de tram is primair af te leiden uit het aantal reizigers. Er is een actuele berekening
uitgevoerd om de te verwachten vervoerwaarde van de tramverbinding Hasselt – Maastricht te
bepalen. Het verwachte aantal reizigers per tram is benaderd aan de hand van modelberekeningen.
De resultaten uit deze modelstudie zijn vervolgens voorgelegd aan en getoetst door vervoerder De
Lijn.
Het verkeersmodel voorspelt een gebruik van de
tramlijn van 2,8 miljoen ritten per jaar (oftewel
circa 9.000 ritten per dag). Dit is het totaal aantal
ritten over de hele tramlijn. Daarvan hebben
ongeveer 1,3 miljoen ritten per jaar (oftewel circa
4.200 ritten per dag) een herkomst en/of
bestemming in Maastricht.
Dit betekent een toename met 2% OVverplaatsingen (trein, tram en bus) van en/of naar
Maastricht ten opzichte van de situatie zonder
tram. De reizigerskilometers in het OV nemen toe
met 12%. Dit betekent dat de gemiddelde
reisafstand in het OV langer wordt. Ruim 3.900
reizigers passeren per tram de grens tussen
Nederland en België. Dat maakt duidelijk dat
slechts een klein deel van de reizen binnen
Maastricht wordt afgelegd. Dit is aannemelijk,
omdat de tram in Maastricht op de OV-as samen
rijdt met een veel groter aantal stadsbussen.

De vervoerprognoses aan Belgische en Nederlandse zijde zijn naast elkaar gelegd en in detail
bestudeerd. De Lijn heeft als vervoerder grote ervaring met het maken van vervoerprognoses en
heeft voor Spartacus een specifiek model ontwikkeld dat op relatieniveau prognoses maakt. Hoewel
de modeltechniek wezenlijk verschilt met die aan Nederlandse zijde, zijn de resultaten over het
algemeen zeer goed vergelijkbaar.
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Geconstateerde verschillen zijn of te wijten aan het hanteren van een verschillende definitie of zijn
relatief klein en verklaarbaar door afwijkende uitgangspunten:
•
De Lijn gaat uit van 3,5 miljoen ritten per jaar op de hele tramlijn tegenover de Nederlandse
prognose van 2,8 miljoen ritten per jaar; dit zijn dus circa 9.000 reizigers per dag. Dit verschil is
verklaarbaar doordat de Nederlandse prognose de effecten onderschat van het voedende
busnetwerk in België dat onderdeel vormt van Spartacus. Het Nederlandse model kent in België
minder detail.
•
De in- en uitstappers bij individuele haltes komen redelijk overeen. Voor de haltes in Maastricht
zijn de overeenkomsten groot. De Lijn voorspelt meer in- en uitstappers bij haltes in Bilzen en de
campus in Diepenbeek en tegelijkertijd lagere aantallen in- en uitstappers in Hasselt.
Per dag passeren volgens de prognoses met het verkeersmodel 3.900 reizigers de grens bij Lanaken.
Als we uitgaan van achttien bedrijfsuren, twee ritten per uur in twee richtingen, is de bezetting van
de tram gemiddeld 54 reizigers. Bij een capaciteit van meer dan tweehonderd personen per tram (ziten staanplaatsen) kan de tram, ook in de spitsuren, het aantal reizigers verwerken.
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Aantal reizigers per dag

Om een betere indruk te krijgen van het aantal reizigers in de tram Vlaanderen – Maastricht is de
prognose vergeleken met het huidig aantal reizigers in een aantal stadsbus- en streeklijnen in de
regio Maastricht. Zoals in onderstaand figuur zichtbaar is, is het aantal reizigers in de tram
Vlaanderen – Maastricht vergelijkbaar met de drukkere stadsbuslijnen en bijvoorbeeld streeklijn 50
naar Aken.

De vervoerwaarde van de tram is ook afgezet tegen een aantal vergelijkbare trein- en tramprojecten
in Nederland. Uit de grafiek blijkt dat de vervoerwaarde van de tram Vlaanderen -Maastricht niet
vergelijkbaar is met de Uithoflijn in Utrecht en Randstadrail in Den Haag en Rotterdam. Dit zijn zeer
frequente tram- en lightrailverbindingen in grootschalige stedelijke agglomeraties (Randstad) en
derhalve grotere reizigersstromen. De prognose van Tram Vlaanderen – Maastricht is meer
vergelijkbaar met regionale tramprojecten in Groningen, Nijmegen en de Heuvellandlijn in onze
eigen regio.
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Figuur: Benchmark railprojecten Nederland [aantal ritten per etmaal]

4.2. Kosten en baten
De kosten en baten van het tramproject aan Nederlandse zijde hebben we inzichtelijk gemaakt.
Hiervoor is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. In een MKBA worden alle
relevante effecten van een project bepaald en met elkaar vergeleken. Het gaat zowel om effecten
voor de direct betrokkenen (overheden, gebruikers), als voor diegenen die op een andere manier
voor- of nadeel ondervinden van een project (bijvoorbeeld omwonenden). Een MKBA wordt veelal
opgesteld om projecten te beoordelen op hun ‘maatschappelijke waarde’.
De effecten zijn bepaald door een vergelijking te maken tussen de toekomstige situatie met en
zonder tramproject. De projecteffecten bestaan naast de kosten (investeringen en beheer en
onderhoud) uit directe effecten op de bereikbaarheid, externe effecten op de leefbaarheid en
eventueel indirecte effecten op de werkgelegenheid.
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Kosten

In deze MKBA zijn alleen de investeringskosten meegenomen die voor Nederlandse rekening komen.
Daarnaast zijn de jaarlijkse extra beheer- en onderhoudskosten opgenomen. Ook is rekening
gehouden met een gebruiksvergoeding van de Belgische vervoerder De Lijn. De exploitatiekosten van
de tram worden volledig betaald door de Belgische overheid en vallen buiten de MKBA.

Directe baten

De tramlijn leidt tot reistijdwinsten voor de gebruikers. Daarnaast is de reistijd in een tramsysteem
betrouwbaarder dan die van de stads- en streekbussen. Dit leidt tot betrouwbaarheidsbaten. De
capaciteit van een tram is hoger dan die van een bus. Daardoor hebben reizigers die van de bus
overstappen op de tram meer kans op een zitplaats. Dit brengt, zij het kleine, comfortbaten met zich
mee. De komst van de tram heeft ook effecten op de doorstroming van het autoverkeer. Dit
voornamelijk in de spitsperioden.

Indirecte effecten

De betere bereikbaarheid van Maastricht trekt extra
bezoekers uit België. Dit leidt tot meer (toeristische)
bestedingen in Maastricht. Deze bestedingen hebben
een positieve invloed op de werkgelegenheid. Naast de
genoemde effecten die betrekking hebben op het
vervoergedeelte van het project, zullen er naar
verwachting effecten zijn van de investeringen in het
stationsgebied. Deze investeringen zorgen voor een
aantrekkelijker verblijfsklimaat op het station, wat leidt
tot extra reizigers.

Externe effecten

Ook is sprake van effecten op het gebied van de
verkeersveiligheid en draagt de tramlijn positief bij aan
de milieueffecten. De afname van het aantal
buskilometers is hierin doorslaggevend. Door de komst
van de tramlijn stapt een deel van de automobilisten over op de tram, waardoor de
autoverplaatsingen met een bestemming in Maastricht licht afnemen. Dit zal een beperkt positief
effect hebben op de parkeerdruk. De omvang van het effect is niet gekwantificeerd, maar kwalitatief
(+) opgenomen.

Conclusies MKBA

In de volgende tabel zijn de uitkomsten van de MKBA opgenomen. De MKBA is opgesteld vanuit
Nederlands perspectief. De effecten in de tabel zijn weergegeven in een netto contante waarde. Dat
betekent dat het een optelsom is van de zichtperiode van de MKBA en geen jaarlijkse effecten
weergeeft. Voor een positief maatschappelijk rendement dient de baten/kosten- verhouding groter
te zijn dan 1,0. De bedragen staan in prijspeil 2012 en zijn weergegeven inclusief BTW.
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De resultaten in de MKBA zijn om verschillende redenen onzeker en daarom in een bandbreedte
(basis en hoog) weergeven:
1) Een deel van de geraamde investeringskosten bestaat uit niet-tramgebonden (inpassings)kosten.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om maatregelen die de kwaliteit van de omgeving verbeteren door
de betreffende straten van gevel tot gevel opnieuw in te richten en de verlegging van de tweede
fase van de OV-as. Dit leidt onder meer tot een verbetering van het verblijfsklimaat, wat zich
bijvoorbeeld uit in een verhoging van de WOZ-waarde van omliggende panden. In de MKBA
worden aan dit deel van de investeringskosten geen baten toegekend. Er is een inschatting
gemaakt van de niet-tramgebonden investeringskosten. Deze bedragen zo’n 20% van de
investeringskosten.
2) Een verkeersmodel bestaat uit vele parameters, die de uitkomsten van het verkeersmodel
beïnvloeden. Om de uitkomsten van verschillende projecten te kunnen vergelijken, zijn de
meeste aannames voorgeschreven, afhankelijk van het gekozen toekomstscenario. In dit geval
zijn er echter meerdere projectspecifieke aannames die de uitkomsten negatief beïnvloeden. Het
gaat daarbij om:
•
instellingen grensweerstand (in werkelijkheid is reizen over de grens minder lastig dan
weerstand in verkeersmodel);
•
flankerend beleid (met name aannames omtrent parkeerkosten en verkeersmanagement zijn
zeer terughoudend in verkeersmodel);
•
P+R Lanaken (actief promoten hiervan en van eventueel andere P+R locaties vergroot
gebruik);
•
Spartacusplan niet volledig opgenomen (geeft onderschatting van tijdwinsten van/naar
België en van het aantal reizigers).
Gelet hierop zijn er redenen om deze anders in te schatten in het scenario ‘hoog’.
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Hoog

Tabel: Uitkomsten MKBA [prijspeil 2012, mln Euro inclusief BTW]

Wat betekent dit voor de tramlijn?

De MKBA voor de tramlijn laat een negatieve verhouding tussen kosten en baten zien. De verhouding
tussen baten en kosten is 0,4 tot 0,7, waarbij de waarde van 0,7 als het meest realistisch wordt
beschouwd.
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Indien de MKBA vanuit Limburgs perspectief zou worden berekend, dan leidt dit tot een waarde van
0,9. Dit wordt veroorzaakt door de rijksbijdrage aan de realisatie van deze tramverbinding op
Nederlands grondgebied van circa € 32 miljoen.
Hoe moet dat geïnterpreteerd worden? Belangrijk is om te erkennen dat de MKBA geen keuze
voorschrijft, maar slechts beslisinformatie geeft.
In de onderstaande figuur zijn de uitkomsten van enkele recente MKBA’s voor OV-projecten
opgenomen. De uitkomst van de tramlijn Hasselt-Maastricht met een baten/kostenverhouding
tussen de 0,4 en de 0,7 valt ongeveer in het midden.
In het verleden is door het Kennisinstituut Mobiliteit (KIM) een analyse gemaakt van de uitkomst van
de MKBA en de voortgang in de besluitvorming. Daarvoor heeft KIM 46 projecten bestudeerd,
waarvoor een MKBA was opgesteld. Het merendeel van de OV-projecten had een negatieve MKBAuitkomst. In geval van een negatieve MKBA is in tweederde van de projecten toch een positief besluit
genomen.

Figuur: Benchmark OV-projecten [resultaten MKBA in termen van B/K-verhouding]
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5. Planstudie buitenstedelijk
Het buitenstedelijke tracé voor de tram bestaat uit de gereactiveerde goederenspoorlijn en loopt van
de landsgrens bij Lanaken tot de spoorwegovergang op de Bosscherweg. Het betreft een enkelsporig
tracé. De lengte van dit tracé is circa 2.500 meter.

5.1. Techniek en inpassing
Uitgangspunten voor dit buitenstedelijke tracé zijn:
- dat gekozen is voor medegebruik van de goederenspoorlijn;
- dat het spoor onderdeel is van het hoofdspoor;
- dat het spoor door Prorail wordt beheerd (in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu);
- dat ook het goederenvervoer gebruik maakt van dit spoor (beperkt aantal goederentreinbewegingen per etmaal);
- dat sprake is van geëlektrificeerde trams.
Voor het buitenstedelijke tracé zijn de navolgende aanpassingen voorzien:
- het elektrificeren van het buitenstedelijke spoortracé;
- het treffen van diverse veiligheidsmaatregelen (o.a. spoorbeveiliging);
- het aanleggen van een intakspoor (incl. wissel) vanaf de Belgische grens;
- het aanleggen van een halte en halteerspoor (incl. wissels) bij Belvédère;
- het aanleggen van een uittakspoor bij de Zuid-Willemsvaart.
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De halte Belvédère kan wellicht worden verplaatst naar een locatie in de omgeving van de
Boschstraat-Noord. Een dergelijke positionering heeft vanuit ruimtelijk-economisch perspectief de
voorkeur. Dit kan worden overwogen indien dit ruimtelijk en verkeerskundig inpasbaar is en past
binnen budget en planning. Dit wordt in 2013 nader bestudeerd.

5.2. Effecten
Naast onderzoek naar technische aspecten en het maken van ontwerpen is ook onderzoek gedaan
naar een aantal effecten. Van drie onderwerpen wordt gesignaleerd dat nadere invulling wenselijk of
noodzakelijk is:
• ecologie: maatregelen ter bescherming van de bedreigde en beschermde muurhagedis zijn
noodzakelijk. Maatregelen zijn in overleg met overige projectpartners in het gebied
Belvédère in voorbereiding;
• wet- en regelgeving: huidige wet- en regelgeving staat het toelaten van een tram op
hoofdspoor niet zonder meer toe. Ook leidt de status hoofdspoor ertoe dat vanuit Europese
regelgeving bepaalde voor de tram noodzakelijke technische oplossingen (bovenleiding van
750 Volt) niet zonder meer mogelijk zijn. Overleg met ProRail en het ministerie van
Infrastructuur en Milieu over mogelijke oplossingen (waaronder bijvoorbeeld het verkrijgen
van ontheffingen) is noodzakelijk;
• veiligheidsverantwoording: initiatiefnemers van de tram moeten aantonen dat de uitvoering
van het vervoer veilig en verantwoord is en voldoet aan de eisen die hiervoor gelden.
Hiervoor wordt een zogenaamde safetycase gemaakt. Deze safetycase zal parallel aan het
uitwerken van het vervolgontwerp worden opgebouwd.
Op een aantal andere gebieden (waaronder geluid, trillingen, luchtkwaliteit, bodem, geotechniek,
waterhuishouding, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven, archeologie en dienstregeling)
worden op basis van ons onderzoek geen problemen verwacht en wordt geoordeeld dat inpassing en
realisatie van de tramverbinding mogelijk is.
In de vervolgfase zullen we in overleg en afstemming met diverse instanties de uitwerking realiseren.
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6. Planstudie binnenstedelijk
Het binnenstedelijke tracé loopt vanaf het uittakspoor bij de Zuid-Willemsvaart via een nieuw aan te
leggen tramspoor – deels enkelspoor en grotendeels dubbelspoor – geïntegreerd in het stedelijke
verkeerssysteem door de stad. Het binnenstedelijke tracé – dat op 31 mei 2011 door de
gemeenteraad van Maastricht is vastgesteld – loopt vanaf de Bosscherweg – Boschstraat-Noord –
Bassinbrug – Maasboulevard – Wilhelminabrug – Sint-Maartenslaan naar het Stationsplein. De lengte
van dit tracé is circa 2.500 meter.

6.1.

Techniek en inpassing

Uitgangspunten voor dit binnenstedelijke tracé zijn:
- dat gekozen is voor zo veel als mogelijk dubbelspoor;
- dat dit tracé bestaat uit stadsspoor;
- dat het stadsspoor formeel onder de beheerverantwoordelijkheid valt van de gemeente
Maastricht (de wegbeheerder);
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-

dat naast de inpassing van het tramtracé, ook de tweede fase van de OV-as wordt verlegd naar
de Bassinbrug-Maasboulevard;
dat het tramtracé vooralsnog loopt tot het station in Maastricht (Stationsplein);
dat het Stationsplein en omgeving daartoe moeten worden heringericht;
dat het tramtracé op termijn kan worden doorgetrokken naar Randwyck;
dat sprake is van geëlektrificeerde trams.

Voor het binnenstedelijke tracé zijn de navolgende aanpassingen voorzien:
- het aanleggen van een enkelsporig tramspoor vanaf wissel goederenspoorlijn tot kruispunt
Frontensingel-Fransensingel-Boschstraat, dat wordt aangelegd naast het autoverkeerstracé (o.a.
twee bruggen over Zuid-Willemsvaart);
- het aanleggen van dubbelsporig tramspoor in de Boschstraat in gemengd verkeer;
- het inpassen van dubbelsporig tramspoor – in combinatie met busbanen – op de Bassinbrug en
Maasboulevard, waarvoor de Bassinbrug moet worden verbreed en verstevigd;
- het aanleggen van twee tramhaltes aan de Maasboulevard en van Hasseltkade (aan weerszijden),
inclusief dubbelsporig tramspoor (incl. aanpassing tunnelconstructie Maasboulevard);
- het aanleggen van een bushalte aan de van Hasseltkade;
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-

-

-

het aanleggen van dubbelsporig tramspoor op de Wilhelminabrug – Wilhelminasingel, waartoe
o.a. de noordelijke poot van de vork van de Wilhelminabrug moet worden aangepast;
het herinrichten van de Sint-Maartenslaan, waaronder o.a. aanleg dubbelsporig tramspoor,
herinrichten wegprofiel (o.a. fietsstroken, bushaltes, bomen en parkeerplaatsen);
het herinrichten van de stationsomgeving, waaronder o.a. herinrichting busstation, verplaatsen
taxistandplaatsen, herinrichting wegprofiel (incl. eenrichtingsverkeer), inpassing dubbelsporig
tramspoor, eindhaltes en keerspoor;
het treffen van diverse noodzakelijke aanpassingen aan de weginrichting aan het hele
binnenstedelijke tracé, zoals o.a. aanpassen verkeerslichten, kruispunten, wegvakken (o.a.
fietsvoorzieningen);
het elektrificeren van het hele binnenstedelijke spoortracé (bovenleiding bevestigd aan
bovenleidingmasten);
het treffen van diverse veiligheidsmaatregelen (o.a. verkeersregeling en
waarschuwingsinstallaties).

Ook wordt gewerkt aan een oplossing voor het fietsstallingsvraagstuk bij het station Maastricht. Dit
maakt evenwel geen onderdeel uit van het project TVM.
Tenslotte zijn er plannen om de P&R-voorziening aan de Parallelweg uit te breiden door middel van
een halfverdiepte tweelaagse parkeergarage. Initiatiefnemer is NS Stations. Ook dit maakt geen
onderdeel uit van het project TVM.

6.2. Effecten
De inpassing van de tramverbinding in de binnenstad van Maastricht heeft vanzelfsprekend impact
op dit deel van de stad. Zo is sprake van ruimtelijke en stedenbouwkundige aspecten,
verkeerskundige aspecten, milieuaspecten (o.a. geluid en trillingen), maar ook van bouwtechnische
aspecten (o.a. diverse bruggen). In deze paragraaf gaan we hierop in.

Ruimte en stedenbouw

De tramverbinding moet worden ingepast in een gebied dat behoort tot het ‘beschermd
stadsgezicht’.
Er is sprake van een geëlektrificeerde tramverbinding met bovenleiding bevestigd aan
bovenleidingmasten.
Er is sprake van de aanleg van twee bruggen over de Zuid-Willemsvaart (c.q. havenkom) in een
monumentale omgeving. Dit speelt in de omgeving van de huidige op- en afritten van de
Noorderbrug.
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Het milieustation onder de Noorderbrug moet worden verplaatst. De verplaatsing wordt voorbereid
door de projectorganisatie RMP Noorderbrug.
De Bassinbrug wordt constructief aangepast (i.v.m. draagkracht) en verbreed (aan de noordzijde)
om ruimte te bieden aan de gecombineerde bus/trambanen.
Er worden twee tramhaltes en een extra bushalte aangelegd bij de tunnel Maasboulevard – van
Hasseltkade. Ook moet de noordelijke poot van de vork van de Wilhelminabrug worden aangepast,
zowel constructief als ruimtelijk (verbreding).
De Sint-Maartenslaan wordt heringericht, waarbij het monumentale karakter van deze laan aandacht
vergt.
De inpassing van de tramverbinding en -halte (inclusief keerspoor) bij het station Maastricht
(Stationsplein e.o.) is ingrijpend. De ruimte is zeer beperkt en er zijn veel functionaliteiten, die
rondom het station hun plek nodig hebben. Hierbij speelt dat het station zowel een
‘overstapmachine’ is als een ‘ontvangstkamer’ van de (binnen)stad. Om deze inpassingsopgave ter
hand te nemen is – naast het ruimtelijke en verkeerskundige ontwerp – ook een vormgevingsvisie
opgesteld, die de inpassing van de tram in de stad ‘verbeeldt’.
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Verkeer

De inpassing van de tram in het Maastrichtse verkeerssysteem kent vele dimensies. De tram stelt
eisen aan bochten en hellingen. Ook rijdt de tram op het stadstracé veelal gemengd met bussen of
met het autoverkeer en de bussen.
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Er is gezorgd dat de trams langs het stadstracé altijd gescheiden rijden van het fietsverkeer.
Vanzelfsprekend is wel sprake van plaatsen waar het fietsverkeer de tramrails kruist. Deze locaties
vergen bijzondere aandacht (o.a. valrisico voor fietsers, doordat wiel in groefrail raakt).
Er is onderzocht op welke wijze de totale verkeersafwikkeling beїnvloed wordt door de inpassing van
de trams in het stadsverkeer. Hieruit blijkt dat dit niet leidt tot verkeersopstoppingen of andere
problemen.
Wel is in de stationsomgeving sprake van een gewijzigde verkeerscirculatie als gevolg van de
inpassing van de tram in deze omgeving. De invoering van eenrichtingsverkeer op een gedeelte van
de Parallelweg en de Spoorweglaan is noodzakelijk, zodat de tram kan worden ingepast. Ondanks de
veranderde verkeerscirculatie blijven alle adressen bereikbaar met de auto en blijven de omrijdtijden
voor het autoverkeer beperkt tot enkele minuten.
Een verkeersveiligheidstoets wijst uit dat de verkeersveiligheid in Maastricht als gevolg van de komst
van de tram niet verslechtert. Wel zijn bepaalde aandachtspunten meegegeven om de
verkeersveiligheid te waarborgen.
Voorts wordt vastgesteld dat de wegontwerpen (inclusief tramontwerpen) in grote lijnen voldoen
aan de ontwerpvoorschriften (o.a. duurzaam veilig).
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Openbaar vervoer

Het openbaar (bus)vervoer in Maastricht bestaat uit bijna twintig streek- en stadslijndiensten, die
door Veolia worden verzorgd. Daarnaast is er één buslijndienst van de TEC (richting Luik) en vier
buslijndiensten van De Lijn (o.a. richting Tongeren en Hasselt). Als gevolg van TVM wijzigt het aanbod
van buslijndiensten van De Lijn naar Maastricht; de bussen tussen Hasselt en Maastricht rijden niet
meer tot Maastricht, maar bedienen dan de tramhaltes in Belgisch-Limburg. De buslijndienst van De
Lijn tussen Tongeren en Maastricht blijft gehandhaafd.
Het aantal busverbindingen via de Markt wordt drastisch verminderd door de realisatie van de
tweede fase omlegging OV-as. De buslijnen van en naar Maastricht-Zuidwest (o.a. Biesland/Wolder
en Sint-Pieter) worden dan ook via de Maasboulevard afgewikkeld.
De gevolgen voor de buslijndiensten die Veolia verzorgt, blijven tot december 2016 in principe
ongewijzigd. Daarna wordt het aanbod bepaald door de nieuwe provinciale concessie en
aanbesteding; de gevolgen hiervan zijn nu nog niet bekend.
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Milieu en andere omgevingsaspecten

Onderzoek op gebied van bodem, archeologie, explosieven en water geeft aan dat TVM op dat
gebied geen gevolgen heeft. Het tracéontwerp past binnen de cultuurhistorische kaders, de duiker
onder de Bosscherweg kan worden gehandhaafd. Verder is/wordt terdege rekening gehouden met
het historisch stadsgezicht en het cultuurhistorisch attentiegebied Lage Fronten.
Over het aspect natuur wordt vastgesteld dat er weliswaar op enkele locaties langs het tracé bomen
moeten worden gekapt, maar dat er ook weer bomen worden teruggeplaatst. In de SintMaartenslaan wordt de laanbeplanting hersteld. De te realiseren trambrug langs de Bosscherweg
draagt bij aan een kleine inperking van het gebied de Lage Fronten. Vastgesteld is dat de
bovenleiding op de Wilhelminabrug geen negatieve effecten heeft op de vleermuizen.
Vanzelfsprekend zal bij de verdere planuitwerking nadrukkelijk rekening worden gehouden met
natuurwaarden en beschermde soorten.
Langs het hele stadstracé is sprake van een lagere of gelijkblijvende geluidbelasting, met uitzondering
van de Boschstraat-Noord. De hier vastgestelde toename is echter minder dan 1 dB en is dus
marginaal.
Ook het effect van bijzondere geluiden, zoals waarschuwingssignalen, booggeluid en stootgeluid is
onderzocht. In bochten zal booggeluid op enkele plekken voor een lichte geluidtoename zorgen.
Door een goede materiaalkeuze, adequaat beheer en onderhoud en periodieke smering is het
booggeluid tot een minimum te beperken. Dit wordt meegenomen in de aanbestedingsfase.
In algemene zin wordt geluidoverlast zo veel mogelijk beperkt door:
- keuze modern trammaterieel;
- beperkte avonddienstregeling en geen nachtelijk tramverkeer;
- een beperkt aantal wissels, geen railonderbrekingen, dempend materiaal op (stalen)
Wilhelminabrug;
- adequaat beheer en onderhoud van rails en materieel.
Op het gebied van de luchtkwaliteit zal de situatie verbeteren, omdat de trams geen uitstoot
produceren en een aantal Belgische buslijnen verdwijnen.
Op het gebied van trillingshinder is het volgende vastgesteld:
- door de gunstige bodemopbouw in Maastricht zal de afstand tot het tramspoor waarop hinder
wordt ondervonden minder zijn dan 20 meter;
- door de meeste straten rijden al bussen en ander zwaar verkeer, dat meer trillingshinder
veroorzaakt dan de trams;
- aandachtspunten zijn de bocht Boschstraat-Maasboulevard, het gedeelte langs de tunnel
Maasboulevard en de Sint-Maartenslaan;
- Er worden ter plaatse 0-metingen verricht;
- met relatief eenvoudige technische maatregelen kan eventuele trillingshinder worden beperkt.
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Techniek

De aanleg van de tramverbinding in de binnenstad van Maastricht geschiedt via nieuw aan te leggen
tramspoor.
Op het hele tracé is sprake van diverse kunstwerken:
- spoorviaduct Brusselseweg;
- kademuur Zuid-Willemsvaart;
- duiker Bosscherweg;
- Bassinbrug;
- brug Maasmolendijk (Bocht Maasboulevard);
- tunnel Maasboulevard;
- vork Wilhelminabrug;
- Wilhelminabrug;
- onderdoorgang(en) op/afrit Wilhelminabrug.
Er is onderzoek gedaan naar deze kunstwerken en naar de kabel- en leidingtracés. Dit heeft geleid tot
diverse constructieve aanpassingen in het plan. Ook zijn de planning en de kostenramingen hierop
aangepast.
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7. Aanbesteding en contractering
Voor de aanleg van de tramverbinding op Nederlands grondgebied is sprake van twee
aanbestedingen.
Eén aanbesteding voor de benodigde aanpassingen op het buitenstedelijke spoor, in casu het
hoofdspoor c.q. de goederenspoorlijn. Deze aanbesteding vindt plaats onder begeleiding van Prorail,
die als gedelegeerd opdrachtgever naar de aannemer optreedt. Voor het hoofdspoor geldt dat
hiervoor slechts een beperkt aantal aannemingsbedrijven is gecertificeerd.

De tweede aanbesteding op Nederlands grondgebied betreft de aanbesteding van de aanleg (en
eventueel het onderhoud) van het stadsspoor, inclusief de herinrichting van straten, wegen en
openbare ruimte, die als onderdeel hiervan moeten worden aangepast.
Deze tweede bouwopdracht wordt aanbesteed onder regie van de projectorganisatie TVM
Nederland. Hiervoor is een aanbestedings- en contracteringsadvies opgesteld.
Aanbevolen wordt:
- een niet openbare procedure met concurrentiegerichte dialoog, die erin voorziet dat de opdracht
wordt gepubliceerd, kandidaten zich kunnen melden, er een selectie plaatsvindt, de
geselecteerde partijen plannen gaan uitwerken en overleg met de opdrachtgever voeren en
vervolgens de plannen definitief uitwerken en een prijs afgeven, waarna de winnende partij
wordt bepaald;
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-

om te kiezen voor een D(E)CM-contract, waarin Design (Ontwerp), Engineering, Construct
(Bouw) en Maintain (Onderhoud) in één contract worden vervat;
om een marktconsultatie te verrichten.

Deze aanbevolen aanbestedingsprocedure is min of meer overeenkomstig het ‘A2 Project
Maastricht’. Argumenten voor de voorgestelde contractvorm is dat op deze wijze ‘evenwicht in het
contract’ ontstaat; immers de ontwerpvrijheid die wordt geboden, vertaalt zich direct door in de
verantwoordelijkheid om het werk ook in stand te houden. Anders gezegd: ‘De aannemer snijdt
zichzelf in de vingers als hij een ontwerpfout maakt’.
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8. Beheer en instandhouding
De tramverbinding op Nederlands grondgebied bestaat uit:
- een buitenstedelijk deel, dat bestaat uit de (bestaande) enkelsporige goederenspoorlijn;
- een binnenstedelijk deel, dat bestaat uit nieuw aan te leggen stadsspoor.
De goederenspoorlijn behoort tot het hoofdspoor. Het hoofdspoor is eigendom en valt onder de
beheerverantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Prorail is een
taakorganisatie, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu het hoofdspoor
beheert en in stand houdt.
De goederenspoorlijn moet geschikt worden gemaakt voor medegebruik door trams. Daartoe zijn
verschillende maatregelen nodig, onder meer op het gebied van veiligheid. Ook moeten er een halte
en in- en uittaksporen komen. Prorail is bereid zorg te dragen voor het beheer en de instandhouding
hiervan; de meerkosten die hieruit voortvloeien worden wel doorberekend aan de initiatiefnemers.
Het nieuw aan te leggen stadsspoor ligt op het grondgebied van de gemeente Maastricht en valt
onder het beheer van de gemeente Maastricht. Het is dus logisch dat de gemeente Maastricht
formeel verantwoordelijk is voor beheer en instandhouding van het nieuw aan te leggen stadsspoor.
In de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente Maastricht is
bovenstaand principe vastgelegd, maar ook dat beide partijen nadere afspraken zullen maken over
de dekking van de kosten die uit deze verantwoordelijkheid voortvloeien.
Het mag duidelijk zijn dat voor de gemeente Maastricht beheer en instandhouding van
spoorvoorzieningen geen alledaagse klus is. Daarom - en vanwege contractuele overwegingen –
willen we de operationele verantwoordelijkheid voor beheer en instandhouding van het stadsspoor
bij de aannemer leggen die het stadsspoor aanlegt. Deze contractvorm wordt ook wel genoemd
D(E)C&M. Tot de taken van de beheerder behoort het strategisch beheer (opstellen beheervisie,
toezicht op de staat van de infrastructuur, contractering operationeel beheer en toezicht op het
operationeel beheer). Verder ziet de beheerder toe op de afstemming met de vervoerder, in casu de
vervoersmaatschappij De Lijn. Binnen de gemeentelijke organisatie wordt een medewerker met deze
taken en verantwoordelijkheden belast.
Het voornemen is om de duur van de ‘Maintain’ (= beheer en instandhouding) te synchroniseren met
de overeengekomen bedieningstermijn met de Vlaamse overheid en De Lijn, te weten 35 jaar.
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9. Financieel kader
Voor de realisatie van het project ‘Tram Vlaanderen Maastricht’ op Nederlands grondgebied is een
projectbudget beschikbaar van € 62,5 miljoen (pp 2009).
De gemeente Maastricht neemt hiervan € 18 miljoen voor haar rekening. De dekking ervan is als
volgt:
Begroting 2008; bijdrage TVM

€ 7,50 miljoen

Begroting 2008; bijdrage Stationsomgeving

€ 6,25 miljoen

Verlegging OV-as fase 2

€ 3,25 miljoen

Mobiliteitsfonds

€ 0,75 miljoen

Rocksubsidie

€ 0,25 miljoen
€ 18,00 miljoen

De provincie Limburg en de gemeente Maastricht zijn overeengekomen dat men het projectbudget
‘waardevast’ houdt, wat inhoudt dat het projectbudget jaarlijks inflatoir wordt gecorrigeerd o.b.v. de
CBS-index voor de GWW-sector (rail). Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst TVM’ (Provincie Limburg-Gemeente Maastricht / december 2011). Het geïndexeerde
projectbudget komt hiermee eind 2012 uit op circa € 66,4 miljoen (NB definitieve index 2012 nog
niet bekend).
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9.1. Investeringskosten
De investeringskosten zijn als volgt geraamd:
Buitenstedelijk tracé

€ 13,3 miljoen

Binnenstedelijk tracé

€ 51,3 miljoen +
€ 64,6 miljoen

De ramingen zijn prijspeil 2012 en exclusief BTW. Gehanteerd zijn standaard ramingsmethoden. De
ramingen zijn gebaseerd op gedetailleerde ontwerpen, technische voorzieningen, kunstwerken,
kabels en leidingen, risicoanalyses en dergelijke. In de investeringsramingen zijn ook
opdrachtgeverskosten verdisconteerd.
De onnauwkeurigheidsmarges voor deze ramingen zijn 15% tot 22% voor respectievelijk het
binnenstedelijk en buitenstedelijk tracé. Voor dit ontwerpstadium en de in dat kader aan de orde
zijnde besluitvorming zijn dit gangbare onzekerheidsmarges.
De Belastingdienst heeft bericht dat de met dit project gemoeide omzetbelasting compensabel is
(september 2012). In het regeerakkoord ’Bruggen slaan’ (oktober 2012) is evenwel opgenomen dat
het BTW-compensatiefonds gaat vervallen. Op dit moment zijn de precieze gevolgen hiervan nog niet
te overzien. Potentieel kan dit grote invloed hebben op de financiële haalbaarheid van dit project (en
vele andere projecten). We komen hierop terug, nadat er meer duidelijkheid over is. Een eventueel
positief projectbesluit is dan ook voorwaardelijk.

Geconcludeerd wordt dat de kostenramingen passen binnen het projectbudget, als de BTWproblematiek kan worden opgelost.

9.2. Beheer- en instandhoudingskosten
De beheer- en instandhoudingskosten zijn geraamd op basis van een lifecyclemethodiek, wat inhoudt
dat hierin naast het kort- en langcyclisch onderhoud ook de vervanging van rails of wissels is
verrekend (na bijvoorbeeld 20 tot 25 jaar).
Voor het buitenstedelijk tracé is het uitgangspunt dat sprake is van medegebruik van het hoofdspoor,
dat Prorail – in opdracht van de rijksoverheid – beheert.
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De jaarlijkse beheer- en instandhoudingskosten zijn geraamd op:
Buitenstedelijk tracé

€ 100.000

Binnenstedelijk tracé

€ 700.000
€ 800.000

De dekking van de jaarlijkse beheer- en instandhoudingskosten is als volgt:
Vervoersmaatschappij De Lijn

€ 400.000

Provincie Limburg; OV-budget

€ 400.000

TOTAAL

€ 800.000

Binnen de gemeente Maastricht wordt een medewerker belast met beheer- en
instandhoudingstaken voor de traminfrastructuur. Deze medewerker krijgt de taken en
verantwoordelijkheden die een beheerder van spoorinfrastructuur (wettelijk) heeft, zoals onder
meer de coördinatie van het beheer en onderhoud van de infrastructuur. Taken die hierbij horen zijn
het maken van vervangingsprogramma’s van onderdelen van de infrastructuur, het beoordelen van
de (veilige) staat van functioneren van de infrastructuur - en zo nodig buiten het reguliere
onderhoud om maatregelen treffen - en het contracteren van aannemers en toezien op het
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uitvoeren van de werkzaamheden van die aannemers om het onderhouds- en
vervangingsprogramma daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Dit is een nieuwe – en gespecialiseerde –
taak, waarvoor circa 1.0 fte is voorzien.
De taak wordt ingevuld binnen de bestaande formatie. Dit past binnen de in de toekomst te
verwachten doorontwikkelingen in het taakveld mobiliteit en infrastructuur. Dit leidt dus niet tot een
extra financiële claim.

9.3. Opdrachtgeverskosten
In 2008 zijn kredieten verstrekt om de projecten ‘Tram Vlaanderen Maastricht’ en ‘Stationsomgeving’
voor te bereiden van respectievelijk € 750.000 en € 250.000. Deze kredieten waren beschikbaar om
(externe) voorbereidingskosten te kunnen dekken. Inmiddels zijn deze budgetten besteed.
Met ingang van 1 januari 2010 is sprake van een projectorganisatie Tram Vlaanderen Maastricht, die
het project verder heeft voorbereid. Tot de voorbereidingskosten behoren onder meer inzet
personeel provincie en gemeente Maastricht in projectorganisatie, inhuur externe deskundigen,
advies- en ingenieursbureaus en opstellen aanbestedingsdossiers. De totale opdrachtgeverskosten
gedurende de periode 2010-2017 ramen wij op circa € 7 miljoen. Dat is ruim 10% van het
projectbudget, hetgeen zonder meer proportioneel is voor dergelijke complexe en majeure
projecten. Er wordt gestuurd op een effectieve en efficiënte projectorganisatie om deze kosten op
dit niveau te behouden. De opdrachtgevers- c.q. voorbereidingskosten worden afgedekt binnen het
projectbudget. Zulks conform de afspraken vastgelegd in de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen
Gemeente Maastricht en de Provincie Limburg’ (december 2011).

9.4. Risico’s en risicobeheersing
De realisatie van projecten gaat gepaard met risico’s. Bij complexe, grote projecten zijn deze risico’s
vaak ingrijpender en is professioneel risicomanagement geboden. Voor dit project stellen wij
periodiek risico-inventarisaties op en treffen daarbij behorende risicobeheersingsmaatregelen.
Onderstaand gaan we hier kort op in. De kostenramingen, die eerst een onnauwkeurigheidsmarge
van 35% hadden, zijn nader gepreciseerd (15 tot 22% voor respectievelijk het binnenstedelijk en het
buitenstedelijk tracé), met de rijksoverheid zijn afspraken gemaakt over de uitwisseling van de AROVgelden voor TVM respectievelijk Stationsomgeving, er zijn overeenkomsten opgesteld tussen de
diverse projectpartijen in Nederland en Vlaanderen, flora- en faunaonderzoek is vroegtijdig opgestart
en er zijn afspraken gemaakt over het ‘waardevast’ maken van het projectbudget. Voorts is de
projectscope ‘bevroren’ in de kaderovereenkomst (en bijbehorend Programma van Eisen), waardoor
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voorkomen wordt dat steeds nieuwe (kostenverhogende) elementen aan het project worden
toegevoegd. Dit zijn voorbeelden van cruciale risicobeheersingsmaatregelen.
Wat betreft de BTW verwijzen we naar paragraaf 9.1.
Naast al getroffen risicobeheersingsmaatregelen is ook nagedacht over projectversobering. Dit zijn
maatregelen om het project aan te passen, zodat we kosten kunnen besparen. Op deze wijze kunnen
we ‘bijsturen’ op het projectbudget. Toepassing hiervan vindt plaats na afstemming met alle
projectpartijen en sanctionering van de Nederlandse partijen, te weten de provincie Limburg en de
gemeente Maastricht.
Daarnaast maken we gebruik van de mogelijkheid om aanvullende bijdragen van derden (subsidies)
te verkrijgen. Zo hebben we onder meer een Rocksubsidie aangevraagd en onder voorwaarden
gekregen. Ook in de toekomst zullen we alert inspelen op subsidiemogelijkheden.
Tenslotte wordt de omvang van het project (scope) nadrukkelijk bewaakt, zodat er geen extra
kostenverhogende maatregelen ontstaan ten laste van het project TVM; ‘Wie eist, betaalt!’
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10. Kaderovereenkomst
De afgelopen periode hebben de Nederlandse en Belgische projectpartners een kaderovereenkomst
opgesteld. De kaderovereenkomst is een overeenkomst tussen enerzijds de provincie Limburg (NL)
en de gemeente Maastricht met anderzijds de Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn en het Vlaams
Gewest.
De kaderovereenkomst tussen het Vlaams Gewest, De Lijn, de gemeente Maastricht en de provincie
Limburg die nu voorligt, is na de intentieovereenkomst tussen partijen uit 2008 en de
bestuursconvenanten aan Nederlandse zijde uit 2010 een belangrijke volgende stap bij het realiseren
van de tramverbinding tussen Hasselt en Maastricht. Het doel van de kaderovereenkomst is
enerzijds het verdelen (op hoofdlijnen) van taken en verantwoordelijkheden van partijen in het kader
van het Belgische project Spartacuslijn 1 en het Nederlandse project Tram Vlaanderen-Maastricht, en
anderzijds het maken van procesafspraken tussen de betrokken partijen voor de noodzakelijke
verdere contractering. De Kaderovereenkomst ziet toe op de realisatie van de infrastructuur en de
exploitatie van de tramverbinding.

Partijen gaan in deze kaderovereenkomst al belangrijke rechten en plichten met elkaar aan en
binden zich jegens elkaar op belangrijke onderdelen. Daarom is de kaderovereenkomst van groot
gewicht voor het verdere proces. In beginsel kan op de in de kaderovereenkomst vastgelegde
uitgangspunten in het verdere proces niet meer worden teruggekomen en moeten deze
uitgangspunten ook in de latere realisatie- en exploitatieovereenkomst worden opgenomen.
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Partijen geven in deze overeenkomst aan zich bewust te zijn van de complexiteit van dit
grensoverschrijdende totaalproject. Met de kaderovereenkomst proberen we de te nemen
vervolgstappen beheersbaar te maken en te houden door de uitgangspunten te benoemen waaraan
partijen zich in het verdere proces binden, verantwoordelijkheden in het project te verdelen en bij de
projectpartners te leggen en gerichte proces- en samenwerkingsafspraken te maken. Het Vlaamse en
het Nederlandse deel van de tramverbinding zijn weliswaar te beschouwen als aparte projecten met
ieder hun eigen budgetten, eigen aansturing en eigen risico’s, maar het is evident dat alleen met een
integrale benadering een grensoverschrijdende tramverbinding een succes kan worden en de
randvoorwaarden worden gecreëerd om tot de benodigde afstemming te komen wat betreft
techniek en exploitatie. Het waar mogelijk gezamenlijk optrekken en afstemmen minimaliseert de
onzekerheden en faalkosten en optimaliseert de haalbaarheids- en succeskansen. Het Nederlandse
project kan niet slagen als het Belgische project mislukt en vice versa.
Van belang is dat er vanuit de techniek goede afstemming plaatsvindt tussen beide projecten . Ook
moeten de aan beide zijden van de grens aan te leggen deelsystemen die voor de uitvoering van de
tramverbinding noodzakelijk zijn, aan dezelfde uitgangspunten voldoen en volgens eensluidende
technische specificaties tot stand worden gebracht. In de kaderovereenkomst (en de aan de
overeenkomst verbonden Programma’s van Eisen ten aanzien van de voor de tram relevante
onderdelen) zijn daarom zogenaamde topeisen opgenomen, waaraan beide projecten in technische
zin moeten voldoen. Deze topeisen worden via het ontwerpsysteem van systems engineering
uitgewerkt in gedetailleerdere specificaties en eisen.
De taak- en verantwoordelijkhedenverdeling schept duidelijkheid over de uitgangspunten in het
vervolgproces. Daarin is onder meer geregeld dat:
• ieder een eigen verantwoordelijkheid draagt voor de aanleg en het beheer en
instandhouding van de infrastructuur;
• De Lijn (of haar rechtsopvolger) voor 35 jaar na ingebruikname van de traminfrastructuur
de vervoersdiensten voor haar rekening en risico exploiteert;
• het Vlaams Gewest daarbij garant staat voor de Vervoersdiensten gedurende 35 jaar;
• het uitgangspunt van ’hoofdspoor’ wordt gehanteerd voor de huidige buiten de stad
Maastricht gelegen aanwezige spoorbaan waar de tram medegebruik van maakt;
• De Lijn jaarlijks een gebruiksvergoeding voor het gebruik van de infrastructuur betaalt van
€400.000 per jaar.
Eén van de kernelementen in de Kaderovereenkomst is de toelating van het trammaterieel op de
Nederlandse spoor- en traminfrastructuur. Deze toelating is één van de wettelijke vereisten om de
exploitatie van de verbinding te mogen starten. Nederlandse regelgeving rondom toelating van
(tram)materieel is zeer complex en op het moment van het plaatsen van een bestelling van materieel
nog omgeven met onzekerheden over het al dan niet toelaten. Belangrijk onderdeel van de discussie
rondom de verantwoordelijkhedenverdeling is dan ook geweest wie de verantwoordelijkheid draagt
voor de toelating op het Nederlands spoor van het door De Lijn te bouwen en te gebruiken
trammaterieel en welke partij het financiële risico moet dragen, mocht het bestelde materieel niet
worden toegelaten.
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Daarvoor stellen we de volgende oplossing voor:
- enerzijds is De Lijn ervoor verantwoordelijk dat het materieel bij oplevering (door de bouwer aan
De Lijn) voldoet aan de eisen die overeengekomen zijn met de provincie en de gemeente; is dat
niet het geval dan draagt De Lijn het risico dat het trammaterieel niet in Nederland wordt
toegelaten en zal zij tot aanpassingen moeten overgaan om alsnog een toelating te verkrijgen. In
overleg met de verantwoordelijke keuringsinstantie (Inspectie Leefomgeving en Transport, ILT)
en de Provincie Limburg worden in het materieelbestek op voorhand zodanige eisen en
maatregelen aan het trammaterieel opgenomen, dat het materieel zodanig wordt ontworpen en
gebouwd dat zo veel mogelijk wordt gehandeld in de geest van de toelating en wordt voldaan
aan de daarvoor geldende regelgeving;
- als het materieel van De Lijn wel aan de gestelde eisen voldoet, maar niet in Nederland wordt
toegelaten (bijvoorbeeld omdat de keuringsinstantie een te groot gevaar ziet in het medegebruik
van de spoorinfrastructuur op het buitenstedelijk tracé door trams en goederentreinen), nemen
de gemeente en de provincie dit risico van De Lijn over en zullen zij het nodige in het werk
moeten stellen om een toelating alsnog voor elkaar te krijgen. Dit kan door aanpassingen aan het
trammaterieel of door aanvullende maatregelen in de infrastructuur om een veilige exploitatie
van het trammaterieel te kunnen waarborgen. Dit kan gevolgen hebben in tijd en geld.
Met het Ministerie I&M wordt intensief overleg gevoerd om alle medewerking te verkrijgen zodat
toelating tot het hoofdspoor wordt bevorderd. Ook wordt de terugvaloptie van lokaal spoor in beeld
gebracht. Ook deze optie kan gevolgen hebben in tijd en geld.
Na het sluiten van de kaderovereenkomst zullen we in de ontwikkelfase de te sluiten realisatie- en
exploitatieovereenkomst voorbereiden waar de meer gedetailleerde programma’s van eisen voor de
realisatie van de infrastructuur, trammaterieel en de exploitatie van de tramverbinding deel van uit
zullen maken. Ook voorziet de realisatie- en exploitatieovereenkomst in het maken van afspraken
over het beheer, het onderhoud en de herstelplicht van de infrastructuur en in het vastleggen van
afspraken over de planning en fasering van het project, met als uitgangspunt een oplevering van het
gehele vervoerssysteem op 1 januari 2018.
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11. Masterplanning
De masterplanning is gebaseerd op een besluit van de gemeenteraad van Maastricht op 18
december 2012 over het tramproject; het projectbesluit. Als de gemeenteraad van Maastricht
instemt met het doorgaan van het tramproject Vlaanderen – Maastricht, dan ziet het vervolg er
globaal als volgt uit. De masterplanning is afgestemd met De Lijn. Cruciale beslismomenten zijn hierin
gesynchroniseerd.

2013-2014:
-
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het ‘Basisontwerp’ uitwerken voor de aanbesteding (ontwerpdetaillering), inclusief een
programma van eisen;
het programma van eisen voor het engineeringsproces, procedures en realisatieproces
uitwerken;
het voorbereiden van de planologische procedures;
het voorbereiden van de maatregelen voor flora en fauna;
de aanbesteding van de infrastructuur via twee aanbestedingen; één voor het buitenstedelijke
tracé (in samenwerking met Prorail) en één voor het binnenstedelijke tracé;
de – zo veel mogelijk - gesynchroniseerde gunningsbeslissing voor de diverse aanbesteding(en).

2014-2016:
-

-

het uitvoeren van diverse voorbereidingswerkzaamheden (o.a. verleggen kabels en leidingen);
het opstellen van een definitieve uitvoeringsplanning (in samenspraak met de
aannemingscombinatie en in afstemming met andere infrastructurele werken in de stad (o.a. A2
en Noorderbrug);
de realisatie van de aanleg van de traminfrastructuur (inclusief herinrichting openbare ruimte).

2017:
-
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de afronding van de aanleg traminfrastructuur en dergelijke;
het proefrijden om de traminfrastructuur en bijbehorende systemen en processen te testen;
de start van de exploitatie van de tramlijn Vlaanderen – Maastricht.

12. Proces
Het project ‘Tram Vlaanderen Maastricht’ is complex naar zijn inhoud en omdat er vele partijen en
overige belanghebbenden bij betrokken zijn. Het inpassen van de tram in een binnenstedelijke
context is – zo blijkt uit de vele voorbeelden in binnen- en buitenland – geen sinecure. Voor dit
project is dan ook bijzonder veel aandacht besteed aan de samenwerking tussen partijen en het
proces met de diverse belanghebbenden.

Samenwerking

De samenwerking tussen de verschillende (publieke) partijen aan Nederlandse en Belgische zijde is
gebaseerd op de samenwerkingsafspraken, die zijn vastgelegd in de ‘Intentieovereenkomst’ (2008).
De samenwerkingsafspraken moeten nu verder worden gepreciseerd in relatie tot de actuele
projectfase; partijen hebben daartoe een ‘kaderovereenkomst’ opgesteld (2012). Partijen zullen deze
‘kaderovereenkomst’ t.z.t. nog uitwerken in een ‘realisatieovereenkomst’ en
‘exploitatieovereenkomst’.
Eind 2011 hebben gemeente Maastricht en de provincie Limburg, die verantwoordelijk zijn voor de
aanleg, het beheer en de instandhouding van de traminfrastructuur op Nederlands grondgebied, een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is de onderlinge rol- en risicoverdeling,
projectfinanciering en samenwerking vastgelegd.
De samenwerking met betrekking tot de Nederlandse infrastructuur vindt onder meer plaats in een
bestuurlijke werkgroep onder voorzitterschap van de wethouder mobiliteit van Maastricht en in de
daartoe ingestelde projectorganisatie TVM Nederland. Daarnaast is er een periodiek (ambtelijk)
afstemmingsoverleg met De Lijn, waarin de onderlinge raakvlakken en andere zaken worden
besproken.
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Belanghebbenden

De afstemming en het overleg met diverse belanghebbenden gebeurt op diverse manieren. Zo
kunnen inwoners reageren op de inpassing van de tramverbinding op Maastrichts grondgebied. Er
zijn onder meer drie consultatieavonden geweest, waar iedereen ideeën, zorgen en bezwaren kon
uiten. De diverse signalen gaven richting aan de planuitwerking.
Daarnaast is op diverse momenten met diverse belanghebbenden, zoals taxibranche, Veolia, NSbedrijven, Prorail, De Lijn, Fietsersbond, overlegd over ontwerpvarianten en ontwerpeisen.
Na het besluit van de gemeenteraad zal de projectorganisatie ook bij de definitieve planuitwerkingen
en in de bouwfase intensief overleg en afstemming met alle betrokkenen blijven zoeken.
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13. Verantwoording
Het projectbesluit is opgesteld door het Projectteam Tram Vlaanderen Maastricht, Nederlands deel.
In het projectteam werken de provincie Limburg en de gemeente Maastricht samen aan de realisatie
van de Tram Vlaanderen Maastricht op Nederlands grondgebied. Voor het opstellen van het
projectbesluit zijn diverse onderzoeken en studies gebruikt, die hier zijn opgesomd.
-
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Variantenstudie medegebruik goederenspoorlijn (Prorail / 2012)
Projectnota planstudie stadstracé Tram Vlaanderen Maastricht (Arcadis / 2012)
Notitie Flora en Fauna (Provincie Limburg / 2012)
Notitie visie openbaar vervoer (Provincie Limburg / 2012)
Studie vervoerwaarde Tram Vlaanderen Maastricht (Goudappel Coffeng / 2012)
MKBA Tram Vlaanderen Maastricht; Nederlands deel (Ecorys / 2012)
Bestuursovereenkomst inzake AROV (Ministerie I+M – Provincie Limburg / 2010)
Bestuursovereenkomst inzake AROV Limburg (Provincie Limburg – Gemeente Maastricht / 2010)
Samenwerkingsovereenkomst TVM (Provincie Limburg - Gemeente Maastricht / 2011)
Brief ministerie Infrastructuur en Milieu inzake AROV-projecten (2012)
Brief belastingdienst inzake BTW-compensabiliteit (2012)
Rapport inzake beheer en instandhouding binnenstedelijk tramtracé (Movares / 2010)
Verkeersveiligheidstoets binnenstedelijk tramtracé Maastricht (Movares / 2012)
Concept-Kaderovereenkomst Tram Vlaanderen Maastricht (Provincie Limburg-Gemeente
Maastricht-De Lijn-Vlaams Gewest / 2012)

14. Colofon
Het projectbesluit is opgesteld door het Projectteam Tram Vlaanderen Maastricht, Nederlands deel.
In het projectteam werken de provincie Limburg en de gemeente Maastricht samen aan de realisatie
van de Tram Vlaanderen Maastricht op Nederlands grondgebied.
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