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Geachte raadsleden,

Om onze belangen als gemeente te behartigen doen we zoals gebruikelijk in lopende
aanbestedingsprocedures nooit inhoudelijke mededelingen. Dat geldt dus ook voor de lopende
aanbesteding rond de Tram Maastricht-Hasselt waarvoor de Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
de aanbestedende partij is.
Over zowel de lopende aanbesteding als over de situatie in Hasselt voeren we overleg met onze
Vlaamse partners. Het proces loopt nog en het is te vroeg om nu al conclusies te trekken. Feit is wel
dat, zoals ook gemeld in de raadsinformatiebrief van 1 april 2021, de situatie in Hasselt een zeer
complexe factor in het geheel is. Ik wil wel graag benadrukken dat we in deze overleggen de
belangen van zowel de gemeente Maastricht als de provincie Limburg voor het realiseren van het
tramproject maximaal behartigen. We hebben in diverse overleggen met Vlaams minister Peeters er
dan ook stevig op aangedrongen dat zij de situatie in Hasselt snel tot een oplossing brengt.
Op vragen van de media over de verschenen artikelen hebben we vandaag dan ook de volgende
bestuurlijke reactie gegeven:
“Het aanbestedingsdossier loopt momenteel. Wij doen zoals te doen gebruikelijk en zoals
afgesproken met alle partners geen tussentijdse inhoudelijke mededelingen over dit lopende proces.
De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn is overigens de aanbestedende dienst en woordvoerder in
dit proces. Wel vindt er zoals eerder gecommuniceerd in Vlaanderen nog discussie plaats over het
laatste deel van het tracé door de binnenstad van Hasselt. Dat is de complicerende factor in het
aanbestedingsdossier en dit totale grensoverschrijdende ov-project als zodanig.”
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In zowel Dagblad De Limburger als in Het Belang van Limburg is vandaag een artikel gepubliceerd
over de lopende aanbesteding van de Tram Maastricht-Hasselt. Ik hecht er waarde aan om u enige
achtergrondinformatie te geven en u op de hoogte te stellen van de reactie die ik aan de media heb
gegeven.
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Zodra er nieuwe relevante informatie beschikbaar is, zal ik u hierover uiteraard per ommegaande
informeren.

Hoogachtend,

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