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Geachte raadsleden,

Ook ik ben enigszins verrast door al deze berichten, temeer omdat wij afgelopen maandag tijdens
ons bestuurlijk overleg met alle projectpartners de afspraak hebben gemaakt om onze achterbannen
snel te informeren en deze informatie samen vooraf af te stemmen. In aanloop hiernaartoe worden
we nu zonder vooraankondiging geconfronteerd met deze berichtgeving.
De berichtgeving is gebaseerd op een interview dat Vlaams minister Peeters blijkbaar voorafgaand
aan het bestuurlijk overleg op TV Limburg heeft gegeven, zonder overigens hiervan melding te
maken in dit overleg. Ik vind het daarom van belang om u de juiste context rond deze mediaberichten
te schetsen en stuur u daarom deze extra raadsinformatiebrief rond het tramproject.
Regulier bestuurlijk overleg
Het overleg dat afgelopen maandag heeft plaatsgevonden is het reguliere bestuurlijk overleg met alle
contractpartners in het lopende tramproject. Dit is een standaard overleg dat structureel plaatsvindt.
In dit overleg wordt zoals gewoonlijk de stand van zaken doorgenomen van dit tramproject. Zoals u
weet (zie ook raadsinformatiebrief update Tram Maastricht-Hasselt d.d. 5 oktober 2021) is er nog
aan aantal zaken onduidelijk aan Vlaamse zijde. Hierdoor ontstaat stagnatie in het tramproject. In het
overleg is door de Nederlandse partners nogmaals aangedrongen op snelle duidelijkheid aan
Vlaamse zijde over hoe zij voortgang gaan brengen in het dossier. Naar aanleiding van dit signaal
hebben de Vlaamse partijen aangegeven de vervolgstappen nog eens op een rij te zetten.
Trambus
In het overleg kwam ook de trambus kort aan de orde. Alle partijen zijn het erover eens dat een
trambus een project is van compleet andere orde. De gemaakte afspraken en overeenkomsten van
het tramproject voorzien hier niet in.
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Op dinsdag 19 oktober 2021 zijn in diverse Vlaamse media berichten verschenen met uitlatingen van
Vlaams minister Peeters over onder andere een trambus. In die berichten wordt ook verwezen naar
een overleg dat afgelopen maandag heeft plaatsgevonden. Vandaag heeft ook Dagblad De
Limburger hier een online bericht over geplaatst.

DATUM

20 oktober 2021

De informatie uit de laatste raadsinformatiebrief d.d. 5 oktober 2021 is verder steeds actueel. Dat
geldt uiteraard ook voor de toezegging om u bij cruciale nieuwe informatie uiteraard direct actief te
informeren.

Hoogachtend,

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