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Opbouw presentatie:

1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort
2. Proces planstudie
3. Vragen uit diverse raadsfracties
4. Rondje langs uitgewerkte voorkeursvariant
5.   Uw besluitvormingsproces 



Tram Vlaanderen Maastricht 
in het kort



Wat ging vooraf?

- Spartacusplan (2004)
- Intentieovereenkomst (2008)
- GRUP (2009)
- Overeenkomsten financiën NL (2010)
- Tracébesluit stadstracé Maastricht (2011)
- Besluit Vlaams Gewest (2011)
- Overeenkomsten De Lijn met gemeenten 

BE+NL (2012)



Positionering in de Euregio



Lijn 1: Hasselt - Maastricht



Centrum Maastricht Station

Randwyck

Belvédère

Lanaken / Hasselt



Overwegingen
• Ontbrekende schakel in Euregionaal netwerk
• Strategische verbinding voor toeristisch-

recreatieve en economische ontwikkeling
• Door Spartacus-concept in Vlaanderen méér dan 

een enkele tramlijn
• Ontsluit B-Limburg, en via Hasselt ook NMBS-net
• Creëert waarde voor stad en (nieuwe) opzet 

Belvédère



Masterplanning
• December 2012: projectbesluit 

Gemeenteraad Maastricht
• 2013/2014: planologische procedures, 

conditionering en aanbesteding/contract
• 2015/2016: realisatie
• 2017: proefbedrijf 
• 2018: start exploitatie



Vervoerwaarde / MKBA



Vervoerwaarde

• Actuele prognose o.b.v. actueel verkeersmodel
• Prognose is tussen 2,8 en 3,5 mio reizigers/jaar op
lijn Hasselt-Maastricht (w.v. 1,3 mio in NL)

• Dagelijks ± 9.000 reizigers (w.v. ± 4.200 in NL)
• Vergelijkbaar met Heuvellandlijn

↓
Prognoses zijn stabiel en consistent



MKBA

• MKBA geactualiseerd voor Nederlands project
• MKBA levert waarde op tussen 0,4 en 0,7 
• Waarde 0,7 ‘meest realistisch’ 
• MKBA < 1,0 betekent dat kosten > opbrengsten
• MKBA OV-projecten veelal < 1,0
• Vergelijking met andere OV-projecten levert
genuanceerd beeld op (Middenpositie) 

↓
MKBA schrijft geen keuze voor, maar biedt 

beslisinformatie



Financieel raamwerk  



Investeringsbudget TVM (1) 

• Budget aanleg tram, herinrichting stationsplein
en inrichting tracé op Nederlands grondgebied 
= € 62,5 mio (p.p. 2009)

• Waarvan gemeente Maastricht = € 18 mio 
↓

• In dit bedrag zit aanneemsom, opdracht-
geverskosten en risicoposten



Investeringsbudget TVM (2) 

• Maastricht en Provincie zijn overeengekomen om
projectbudget ‘waardevast’ te houden (SOK 2011)

• Indexering budget d.m.v. actief kasbeheer, 
indexering rijksbijdrage en zonodig aanvullen door 
Mtr en Prv

• Geїndexeerd projectbudget (pp 2012) = € 66,4 mio



Investeringsbudget TVM (3) 

• Kostenramingen cumulatief € 64,6 mio (pp 2012)

• Conclusie = ‘budget en raming in evenwicht’

• Met dien verstande dat er natuurlijk nog 
‘ramingsonzekerheden en projectrisico’s zijn’ 



Opdrachtgeverskosten (1) 

• Kosten t.l.v. projectbudget (vanaf 2010)
• Opdrachtgeverskosten circa € 7 mio (circa 
10% projectkosten)

↓
Opdrachtgeverskosten proportioneel 



Opdrachtgeverskosten (2)

• Voorzien in kostenramingen, maar 
onderscheid tussen opdrachtgevers- en 
opdrachtnemerskosten niet altijd scherp

• Gelet hierop een robuuste risicobeheersings-
maatregel treffen van € 2,8 mio

• Dekking ervan via Rock (€ 1,0 mio) en 
restantbudget (€ 1,8 mio)



Risico’s en risicobeheersing 

• Risico’s in beeld (periodiek actualiseren)

• Actief risicomanagement (risicobeheersing)

• Verder ‘sturing’ op projectbudget:
- scopebeheersing (Géén extraatjes!!!!) 
- additionele subsidies (bijv. Rock)
- projectversobering 



Kosten en dekking beheer 
en instandhouding

Kosten Dekking

Bijdrage aan buitenstedelijk 
tracé = € 100.000 / jaar

Kosten binnenstedelijk tracé 
= € 700.000 / jaar

Gebruiksvergoeding De Lijn; 
€ 400.000

OV-budget (provincie 
Limburg); 
€ 400.000

TOTAAL KOSTEN = 
€ 800.000 / jaar

TOTAAL DEKKING = 
€ 800.000 / jaar

Bijdrage aan extra onderhoudskosten hoofdspoor (goederenspoorlijn); Prorail
FTE door herschikking binnen bestaande formatie gemeente Maastricht 



Overige thema’s



Gevolgen openbaar vervoer 

• Direct gevolg is wijziging 3 buslijnen De Lijn
• Biedt geen directe aanleiding om ‘stedelijke /
regionale buslijndiensten’ in Nederland te wijzigen

• Aanbesteding nieuwe concessie openbaar vervoer 
Limburg (2016) leidt tot nieuw OV-systeem in stad 
en regio, rekening houdende met …. 

↓
Direct gevolg is beperkt en 

verder m.n. nieuwe OV-concessie



Kosten tickets TVM 

• De Lijn heeft tariefsstructuur nog niet bepaald
• Verwachting is dat tickets tramverbinding hoger 
zijn dan huidige tarieven in de Vlaamse bussen; 
kwaliteit van product is immers ook beter! 

• Verwachting is tevens dat de tarieven op de 
tramverbinding zich grosso modo zullen verhouden 
tot tarieven op regionale spoorverbindingen in 
Nederland



Kaderovereenkomst BE-NL 
• Ondertekenende partijen Prv Limburg (NL), Gem. 
Maastricht, De Lijn en Vlaams Gewest

• Uitwerking intentieovereenkomst (2008)
• Nederlandse partijen realiseren en onderhouden
infra in Nederland

• Belgische partijen realiseren en onderhouden infra 
België en zorgen voor materieel (trams) en zijn 
verantwoordelijk voor exploitatie tramverbinding 
gedurende 35 jaar

• De Lijn betaalt gebruiksvergoeding van € 4 ton / jr



Kaderovereenkomst BE-NL 
• Keuze medegebruik hoofdspoor in Nederland is 
complex, dus afspraken over rol- en risicoverdeling

• Belangrijke risicobeheersingsmaatregelen zijn 
verder afstemmen planningen i.r.t. gunning 
opdrachten derden en inhoudelijke uitwerking 
scope (systems engineering)

• Uitwerken afspraken in resp. realisatieovereen-
komst en exploitatieovereenkomst



Impressie basisontwerp 
Tram Vlaanderen Maastricht 



Consultatie en participatie 



















Ontwerpdetaillering 
• Basisontwerp opgesteld door Arcadis/Prorail
• Belanghebbenden geconsulteerd; ‘in algemene zin 
positief met diverse op- en aanmerkingen’ 

• Na ‘positief projectbesluit’ vindt ontwerp-
detaillering plaats, alsmede terugkoppeling naar 
belanghebbenden (voorjaar 2013)

• Verder in 2013 ook RO-procedures opstarten (incl.
inspraak e.d.)



Informatie- en besluitvorming Raad 

• 10 september 2012: Informatieve sessie Raads-
commissie SMM (o.a. uitwerking voorkeursvariant)

• 12 november 2012: Informatieve sessie Raads-
commissie SMM (tramdossier informatief)

• 3 december 2012: Reguliere commissie-
behandeling raadscommissie SMM (tramdossier)

• 18 december 2012: Raadsbehandeling tramdossier 
(go – no go-besluit)



Vragen en aandachtspunten?



www.tramvlaanderenmaastricht.nl
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