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Geachte raadsleden,
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 augustus september 2018.
Samenwerking tussen de partners
Ook de afgelopen maanden is er intensief samengewerkt door de Vlaamse en Nederlandse partners.
De focus in de samenwerking heeft met name gelegen in de voorbereidingen voor de gezamenlijke
aanbesteding en de daarvoor noodzakelijke technische en juridische documenten.
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Bestuurlijk
In de raadsinformatiebrief van 30 juli 2018 (2018-23588) hebben we reeds aangegeven dat de Raad
van State procedure omtrent het bestemmingsplan momenteel leidend is voor de totaalplanning.
Tevens is aangegeven dat de Raad van State af kan wijken van de reguliere doorlooptijden conform
de Crisis- en herstelwet. Inmiddels is bekend dat de zitting van de Raad van State zal plaatsvinden
op 29 oktober 2018, waarna binnen zes weken de uitspraak volgt. Deze termijn van zes weken kan
worden verlengd met ten hoogste zes weken (zie ook de dagmail van 30 augustus 2018).
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In het bestuurlijk overleg dat op 17 september 2018 heeft plaatsgevonden tussen de projectpartners
hebben partijen besloten om de gevolgen van de vertraagde bestemmingsplanprocedure voor de
integrale planning zo beperkt mogelijk te houden. In december 2018 wordt de selectiefase gestart als
onderdeel van de aanbesteding.
De integrale planning wordt momenteel geactualiseerd, waarna deze conform projectplan ter
vaststelling wordt voorgelegd aan de Bestuurlijke Werkgroep.
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Risico's
Medio september heeft conform projectplan de periodieke actualisering van het risicodossier
plaatsgevonden. Dit heeft geen gevolgen voor de post onvoorzien. Het risicodossier is conform
projectplan getoetst door een onafhankelijk extern deskundige.
Bestemmingsplan
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke ordening (StAB) heeft haar
advies uitgebracht naar aanleiding van het locatiebezoek (d.d. 10 juli 2018, zie raadsinformatiebrief
van 30 juli 2018). Het advies van StAB geeft vertrouwen voor de zitting van de Raad van State, die
zoals onder het kopje 'Bestuurlijk' aangegeven, plaatsvindt op 29 oktober aanstaande.
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Aanbesteding
De voorbereidingen voor de gezamenlijke aanbesteding vorderen volgens planning, zowel aan
Vlaamse als aan Nederlandse zijde. De aanbesteding bestaat uit een selectiefase en een
gunningsfase.
Werkzaamheden
Er is - in navolging van de aanpak aan Nederlandse zijde - ook aan Vlaamse zijde gestart met de
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een tram- en bustunnel in Hasselt onder het
kruispunt van de Grote Ring met de Universiteitslaan. Deze tunnel maakt deel uit van het
Spartacusproject en zal in de toekomst gebruikt worden door de nieuwe sneltrams, waaronder de
tram Maastricht-Hasselt. In eerste instantie wordt de openbaar vervoertunnel gebruikt voor een
vlottere doorgang voor de lijnbussen, daarna sporen er trams door de tunnel. Vlaanderen investeert
door de bouw van deze tunnel 9,6 miljoen euro in een vlottere doorstroming van het openbaar
vervoer in Limburg.
Communicatie
Op 18 september is de digitale Spartacusnieuwsbrief verstuurd naar inmiddels meer dan 1.000
abonnees die graag op de hoogte willen blijven van de voortgang van het Spartacusproject. Qua
communicatie worden voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een volgende
Spartacusdag voor geïnteresseerden in het project. Zodra de datum hiervan definitief vast staat,
ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
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Hoogachtend,

am,
& Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.
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