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Geachte raadsleden,

Het concept projectplan
Het concept projectplan wordt momenteel samen met de projectpartners definitief gemaakt. In dat
kader stellen de partners voor om nog enkele wijzigingen aan te brengen. Deze wijzigingen zijn van
ondergeschikte aard. Wij zullen u het definitieve projectplan na de zomer doen toekomen en daarbij
de aangebrachte wijzigingen expliciteren.
Samenwerking tussen de partners
De geïntensiveerde samenwerking tussen de partners is conform projectplan geconcretiseerd. Er is
een projectgroep VL-NL ingesteld voor gecoördineerde, grensoverschrijdende afstemming met
daaronder enkele operationele werkgroepen voor onder andere aanbesteden, implementatie Wet
lokaal spoor, communicatie en projectbeheersing. De projectgroep en de werkgroepen zijn inmiddels
aan het werk. Eerste resultaten worden na de zomer verwacht.
Scope
Onttrekken goederenspoor
In de raadsinformatiebrief van 23 mei 2017 meldde ik u dat het proces om de goederenspoorlijn te
onttrekken aan de Hoofdspoorweg Infrastructuur gestart is. Daartoe is nu een formeel verzoek
ingediend bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Planning
In de raadsinformatiebrief van 23 mei 2017 heb ik u tevens geïnformeerd over de vaststelling van de
integrale planning. De uitvoering van de werkzaamheden verloopt conform deze planning.
Risico’s
Conform projectplan vindt er periodiek een actualisatie van het risicodossier plaats. Momenteel wordt
bekeken in hoeverre de projectaanpak gebaseerd op principes van systems engineering ook voor
het Vlaams deel mogelijk is.
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Op 29 mei 2017 heeft u ingestemd met de aanbevelingen van Bureau Berenschot en met de wijze
waarop de sturing en beheersing van het tramproject zal gaan plaatsvinden in de komende jaren
zoals geformuleerd in het concept projectplan Tram Maastricht-Hasselt. Het concept projectplan
voorziet in rapportage momenten per jaar. Met deze raadsinformatiebrief voldoe ik aan de afspraak
om u als raad tweemaandelijks op hoofdlijnen te informeren over de voortgang van het project.
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Systems engineering is een eenduidige gestructureerde manier van werken met name op technisch
vlak gericht op het aantoonbaar en navolgbaar voldoen aan de eisen van de stakeholders en het
zoveel mogelijk uitsluiten van afstemmings- en interpretatieverschillen. Zeker daar waar
grensoverschrijdend wordt gewerkt door meerdere opdrachtgevers aan één project is dit belangrijk.
Tevens wordt zwaarder ingezet op het proces met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en
ProRail rondom statuswijziging van het spoor respectievelijk het goederenspoor omdat dit leidend is
voor vervolgstappen en ter voorkoming van desinvesteringen.
Financiën
Rijkssubsidie
De Provincie Limburg voert overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu met betrekking tot
de Rijkssubsidie in relatie tot de gestelde voorwaarden. Zodra hier meer over te melden is, informeer
ik u nader.
Raming versus Budget
De raming van de kosten wordt continu bewaakt. Op basis van de vastgestelde geïntegreerde
planning van het Vlaams en Nederlands deel is de raming van de opdrachtgeverskosten (met name
kosten projectorganisatie) geactualiseerd.
Volgens de raming kan het project Tram Maastricht-Hasselt binnen budget worden gerealiseerd.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en wens u allen een goed
zomerreces.

Hoogachtend,

John Aarts,
Wethouder Economie, Mobiliteit en Financiën
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Bestemmingsplan
In de raadsinformatiebrief van 27 juni 2017 heb ik u geïnformeerd over het vrijgeven van het
Voorontwerp-Bestemmingsplan voor het voeren van het wettelijk verplichte vooroverleg met de
daarvoor in aanmerking komende overheden en instanties. Deze overleggen lopen momenteel. De
opmerkingen uit deze overleggen worden verwerkt in het Ontwerp-Bestemmingsplan. Na de zomer
wordt de formele bestemmingsplanprocedure gestart met de tervisielegging van het ontwerp en de
mogelijkheid voor iedereen om zienswijzen in te dienen. In dat kader verzorgen wij voor uw raad een
uitgebreide mondelinge toelichting. U krijgt daarvoor nog een afzonderlijke uitnodiging. Vaststelling
van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is voorzien in het voorjaar 2018.

