> RETOURADRES Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

BEZOEKADRES

Mosae Forum 10
6211 DW Maastricht
Aan de dames en heren,
leden van de gemeenteraad/ Provinciale Staten

POSTADRES

Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

ONDERWERP

DATUM

BIJLAGEN

Stand van zaken project Tram MaastrichtHasselt

27 mei 2020
Verzonden 27-05-2020

--

BEHANDELD DOOR

TELEFOONNUMMER

ONZE REFERENTIE

GEMM (Guid) Bartholomée

043 350 4601

2020-14515

E-MAILADRES

FAXNUMMER

UW REFERENTIE

Guid.Bartholomee@maastricht.nl

--

Geachte raads- en Statenleden,

Met alle stappen die er nog gezet moeten worden in het dossier schat minister Peeters in dat er
wellicht geen sprake zal zijn van enige vertraging op de gehele duur van het project.
Wij houden uiteraard in de gaten in hoeverre de situatie in Hasselt wel aantoonbaar leidt tot
meerkosten aan Nederlandse zijde. In dat geval zullen we deze meerkosten zoals dat eerder is
afgesproken in rekening brengen bij de Vlaamse partners.
De vervolgplanning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:
- Start gunningsfase medio juni 2020 met een looptijd van ongeveer 18 tot 20 maanden waarna
gunning;
- Start uitvoeringsfase eind 2021 - begin 2022. De looptijd van de uitvoeringsfase is een
gespreksthema tijdens de gunningsfase.
- De gunning van het trammaterieel is voorzien in 2022.
Hiermee blijft de afspraak dat er in 2024 zou worden gestart met rijden vooralsnog overeind staan.
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Raadsinformatiebrief

Bij deze willen wij u graag informeren over de stand van zaken met betrekking tot het dossier Tram
Maastricht-Hasselt.
Zoals we u eerder hebben bericht, is de aanbesteding van de spoorweginfrastructuur en het
trammaterieel gestart. De eerste fase van de aanbesteding zijnde de selectiefase is afgerond en er
zijn consortia geselecteerd.
Wij zijn verheugd u te kunnen mededelen dat ook de belangrijke fase 2 van de
aanbestedingsprocedure zijnde de gunningsfase binnenkort van start zal gaan. De planning is
gericht op medio juni. In deze gunningsfase is ruimte ingebouwd om het definitief tracé in centrum
Hasselt waar nog discussie over is mee te nemen. Daarmee vormen deze discussies over het
definitieve tracé in Hasselt geen barrière meer voor de start van de gunningsfase.

DATUM

27 mei 2020

Met deze raadsinformatiebrief wordt tevens voldaan aan de afspraak om u periodiek te informeren
over de stand van zaken met betrekking tot het tramdossier.
Hoogachtend,

Gert-Jan Krabbendam,
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit.

Raadsinformatiebrief

Gedeputeerde Staten van Limburg
Namens dezen,
H.J.H. Mackus
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