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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. Vooriiggende raadsinformatlebrief behandelt de voortgang in de periode februari maart 2019.
Bestuurlijk
Op 4 februari 2019 heeft bestuuriijk overieg plaatsgevonden tussen de partners. Daarin is onder
meer de actuele stand van zaken met betrekking tot het bestemmingsplan en de aanbesteding
besproken. Tevens is de uitwerking van het stadstracé in Hasselt aan de orde geweest en de
statuswijziging van de spooriijn Maastricht-Lanaken. Genoemde onderwerpen worden verderop in
deze raadsinformatlebrief toegelicht.
We hebben via de media uiteraard ook kennisgenomen van de uitspraken van burgemeester Steven
Vandeput van Hasselt over het tramdossier. In het tramproject verhouden wij ons zoals u weet tot
onze Vlaamse contractpartners, zijnde de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij
De Lijn. Wij hebben geen enkel signaal gekregen dat onze partners zich niet aan de overeenkomst
zullen houden. De reactie van minister Weyts op de uitspraken van de burgemeester van Hasselt
bevestigt ons hierin. Een volledig verslag van de bespreking van dit dossier in het Vlaams Pariement
treft u aan via deze link.
Wet Lokaal Spoor
In de raadsinformatlebrief van 31 januari 2019 hebben wij een rapportage aangekondigd door een
onafhankelijke deskundige die het hele tramdossier toetst op het aspect veiligheid. Deze rapportage
is inmiddels ontvangen. De zogenaamde Independent Safety Assessor (ISA) schrijft daarin dat voor
de fase waarin het project zich nu bevindt de opzet van het project in lijn Is met de
veiligheidsvereisten. De ISA geeft verder aan dat de projectorganisatie Belvédère WOM en
Vervoermaatschappij De Lijn gesteld staan voor hun opdracht daar waar het betreft het waarborgen
van de systeemveiligheid van het project.
Statuswijziging
Het besluit om de status van de spooriijn Maastricht-Lanaken te wijzigen wordt zowel in Vlaanderen
als in Nederiand verder uitgewerkt. In lijn met dit besluit wordt er gesproken met relevante
stakeholders (o.a. spoorbeheerders en gemeenten) over wensen, verzoeken en consequenties voor
bijvoorbeeld het goederenvervoer en wordt dooriopend afgestemd tussen de trampartners.
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Bestemmingsplan
De zitting van de Raad van State met betrekking tot het bestemmingsplan Tram Maastricht-Hasselt
heeft plaatsgevonden op 29 oktober 2018. De Raad van State heeft op 25 februari 2019 de termijn
voor het doen van een uitspraak opnieuw veriengd met zes weken. Via 'Gemeente Maastricht Raad
Attenderingen' bent u hierover op 26 februari 2019 geattendeerd. Deze veriengde termijn verioopt op
17 april 2019.
Aanbesteding
De gezamenlijke aanbestedingsprocedure start met de selectiefase. De hiervoor benodigde
goedkeuringsprocedure bij de Vlaamse Regering is momenteel nog lopende.
Risico's
Medio maart 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 (strategisch adviseur).
Financiën
Ten aanzien van financiën zijn ten opzichte van de raadsinformatiebrief van 31 januari 2019 geen
bijzonderheden te melden. De conclusie is dan ook onveranderd. Het project kan binnen budget
uitgevoerd worden.
Planning
De nog lopende goedkeuringsprocedure aan Vlaamse zijde voor de gezamenlijke aanbesteding leidt
tot druk op de planning In relatie tot de volledige exploitatie in 2024. Zodra genoemde procedure Is
doodopen, wordt In samenwerking met de Vlaamse projectpartners de actualisatie van de integrale
planning afgerond. Na gunning wordt in overieg met de aannemer bekeken in hoeverre
optimalisaties in de planning mogelijk zijn.
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Scope
In Hasselt wordt gekeken naar de definitieve uitwerking van het stadstracé. In de Bestuuriijke
Werkgroep heeft de minister aangegeven dat dit binnen de gestelde projectkaders plaatsvindt.
Communicatie
Met onze Vlaamse partners is de afspraak gemaakt dat we de communicatie vanaf start
aanbesteding intensiveren. Ook in 2019 worden dan twee Spartacus-themadagen georganiseerd.
Verder wordt uiteraard de website www.trammaastrichthasselt.eu actueel gehouden.
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Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

05
Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.
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