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Geachte raadsleden,

Het projectplan
In mei 2017 is het projectplan in concept aan u voorgelegd en besproken. Zoals aangegeven is het
concept projectplan daarna voor commentaar voorgelegd aan de Vlaamse partners. Hun (beperkte)
reacties worden momenteel verwerkt en vertaald naar het definitieve projectplan.
Samenwerkingsovereenkomst Provincie Limburg en gemeente Maastricht
Tussen de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht is in 2011 een
Samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de wederzijdse afspraken zijn vastgelegd met
betrekking tot de aanpak van het tramdossier.
In het kader van het definitieve projectplan zijn enkele aanpassingen nodig in deze
Samenwerkingsovereenkomst: de gewijzigde scope van het project (eindhalte Mosae Forum in
plaats van Centraal Station) vraagt om een aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst
alsmede het besluit om de operationaliteit in handen te leggen van de gemeente Maastricht die
daarvoor gebruik maakt van de projectorganisatie van Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij
B.V.
De regie en aansturing van het project blijft in handen van de Provincie Limburg en de gemeente
Maastricht en de gemeente Maastricht blijft jegens de Provincie Limburg aanspreekbaar op en
verantwoordelijk voor hetgeen Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij B.V. uitvoert.
De aanpassingen zijn verwoord in een zogenaamd appendix op de Samenwerkingsovereenkomst.
Het definitieve projectplan en de appendix worden na vaststelling bij de colleges van Gedeputeerde
Staten en Burgemeester en Wethouders ter kennis gebracht aan de raad waarbij de aangebrachte
wijzigingen zullen worden aangegeven.
Samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse partners
In het verlengde van Addendum 1 waarin de scope-aanpassing Mosae Forum in plaats van Centraal
Station is vastgelegd, is de samenwerking tussen de partners verder geconcretiseerd en vastgelegd
in Addendum 2. Hierin zijn ieders rollen voortvloeiende uit de samenwerking en uit wet- en
regelgeving in het verdere voorbereidings- en uitvoeringstraject explicieter beschreven en
vastgelegd. Op die manier is invulling gegeven aan de aanbevelingen van Bureau Berenschot om te
komen tot een intensievere samenwerking.
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In mei 2017 is de afspraak gemaakt om u als raad tweemaandelijks op hoofdlijnen te informeren over
het tramdossier. Voorliggende raadsinformatiebrief behandelt de voortgang in de periode oktober november 2017.

DATUM

28 november 2017

De vaststelling van Addendum 2 door de vier partners is gepland in december 2017.
Scope
Onttrekken goederenspoor
In de raadsinformatiebrief van 28 juli 2017 meldde ik u dat de effecten van de statuswijziging verder
uitgewerkt worden in overleg met ProRail en het ministerie van I&M. Het proces van onttrekking van
de goederenlijn aan de Hoofdspoorweg Infrastructuur wordt de komende periode verder
gerealiseerd.
Planning
De werkzaamheden vorderen conform de in mei 2017 vastgestelde integrale planning. Er zijn geen
afwijkingen ten opzichte van de daarin genoemde mijlpalen.
Risico’s
Het risicoprofiel is niet gewijzigd ten opzichte van de update die u in september 2017 ontvangen
heeft. In december 2017 vindt conform projectplan de periodieke actualisering van het risicodossier
plaats.

Raming versus Budget
De prognose is onveranderd ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief. Dit betekent dat het
project Tram Maastricht-Hasselt binnen budget kan worden gerealiseerd.
Bestemmingsplan
De ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan heeft geresulteerd in 26 zienswijzen.
Momenteel worden deze beoordeeld en wordt de nota zienswijzen voorbereid. Vaststelling van het
bestemmingsplan door uw gemeenteraad is voorzien na de jaarwisseling.
Communicatie
Medio november is de nieuwe projectwebsite online gegaan. De website wordt beheerd door zowel
de Belgische als de Nederlandse partners zodat een totaalbeeld over het project wordt gegeven. Via
www.tramhasseltmaastricht.eu wordt iedereen met interesse in het project op de hoogte gehouden
van de actuele ontwikkelingen en de voortgang aan zowel Vlaamse als Nederlandse zijde. Ook
kunnen mensen zich via deze website abonneren op de digitale nieuwsbrief. Medio november is
deze nieuwsbrief voor de eerste keer verstuurd.
Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën
PAGINA

2 van 2

Raadsinformatiebrief

Financiën
Rijkssubsidie
Ten aanzien van de Rijkssubsidie zijn er ten opzichte van de vorige raadsinformatiebrief geen
nadere ontwikkelingen.

