
Dag allen, 

 

Mijn eerste termijn. 

 

Mijn bijdrage na eerste termijn Raadsvergadering Tram Vlaanderen Maastricht. 

 

  

• Geachte voorzitter, leden van de Raad, mensen op de publieke tribune, 

 

Ik wil graag beginnen met te benadrukken dat het raadsbesluit dat hier voorligt niet meer en niet 

minder is dan een planologische vertaling van de besluiten die sinds 2007 door de gemeenteraad 

zijn genomen. Met als laatste besluit de GO-beslissing in december 2012. 

 

Vanaf 2007 werken we nauw samen met vele partners in de Euregio aan dit internationale OV-

project. Een dergelijke samenwerking vereist een gezamenlijke visie, vasthoudendheid, 

consistentie en partnership. Afspraak is afspraak. 

 

Wij stellen vast dat op dit moment aan Belgische zijde alle benodigde besluiten zijn genomen. 

Het besluit dat nu voorligt, is het laatste publiekrechtelijke besluit voor gestart kan worden met 

aanbesteding en uitvoering. 

 

Tussen de partners zijn goede afspraken gemaakt over rol en risicoverdeling. Met De Lijn hebben 

we een solide en betrouwbare partner in huis gehaald voor een langdurige exploitatie van deze 

sneltramverbinding. 

 

Maar ik ben niet blind. Ook ik stel vast dat er in de aanloop naar dit besluit vanuit verschillende 

groeperingen kritische geluiden klinken. 

 

Een aantal van deze signalen hebben er toe geleid dat we onze plannen hebben aangepast en 

verbeterd. Onder andere op het gebied van geluid, trillingen en inpassing van de fiets. 

 

Ook hoor ik geluiden, die pleiten voor een treinverbinding, die pleiten voor een tracé over de 

spoorbrug in plaats van door binnenstad en die vragen stellen over de bruggen. 

 

Hierover kan ik kort zijn: 

 

o Een treinverbinding is geen optie omdat NMBS hierin geen realistische businesscase ziet. 

Daarmee valt deze af. Dit is meerdere malen bevestigd vanuit België. Het is een tram of een bus, 

of niets. 

 

o Een tracé via de spoorbrug met een tram is niet realistisch. ProRail heeft dit nogmaals 

bevestigd. Dit vanwege de zeer complexe kruising met de Bosscherweg, het verplicht aanleggen 

van passeersporen, verhogen spoorbrug, elektrificatie, veiligheidssystemen, en een ingrijpende 

aanpassing van het spooremplacement. Dit kost bovendien vele tientallen miljoenen euro’s. En 

levert derhalve GEEN besparing op zoals gesuggereerd. 

 

o Een eventuele verhoging van de Wilhelminabrug is pas op lange termijn aan de orde. Dit vormt 

nu geen enkel beletsel. 

 



Samengevat leidt dat er toe dat er nu een plan voorligt, waarvan de planologische vertaling 

zorgvuldig heeft plaatsgevonden, waar het College volledig achterstaat. 

 

Voor de toekomst van onze stad is de tram een onmisbare schakel. De tram halveert de reistijd 

per OV en verbindt onze twee Limburgse hoofdsteden, verbindt twee universiteiten, biedt 

Limburgse grenswerkers de kans om per OV te reizen en niet te vergeten: het biedt de vele 

Belgische bezoekers van onze binnenstad een zeer aantrekkelijk alternatief voor de auto. 

 

Verder wijst elk economisch rapport uit dat de toekomst van Maastricht voor een belangrijk deel 

in de Euregio ligt. Willen we als stad optimaal economisch blijven functioneren dan is een 

duurzame en robuuste grensoverschrijdende bereikbaarheid binnen die Euregio een cruciale 

randvoorwaarde voor succes. De sneltramverbinding Hasselt – Maastricht is hierbinnen 

onontbeerlijk. Ik heb hier vanmiddag nog contact over gehad met de Universiteit. De Universiteit 

Maastricht onderschrijft , net als vorig jaar, het grote belang van deze verbinding. 

 

Maar de tram biedt op veel meer fronten kansen voor onze stad. Door een nieuwe P+R 

parkeerplaats in Lanaken te koppelen aan de tramverbinding dragen we bovendien bij aan de 

steeds vaker genoemde wens van een meer autoluwe binnenstad. De tram zal verder met een 

halte in de Boschstraat een belangrijke bijdrage leveren aan een succesvolle herontwikkeling van 

Belvédère binnen de singels. Het belang van een halte in de binnenstad wordt onderschreven 

door onder andere ROVER en De Lijn. 

 

De stad heeft niet alleen behoefte aan Euregionale verbindingen maar ook aan een goed 

functionerend stedelijk netwerk. Daardoor wordt de light-rail van een grotere waarde als 

onderdeel van een integrale visie op de (eu) regionale en stedelijke OV infrastructuur. 

 

En dus komt het nu neer op besturen. Koesteren wat je hebt, weten wat je wilt, en over grenzen 

heen durven kijken. Letterlijk en figuurlijk stappen naar elkaar toe durven zetten. Stappen zo goed 

mogelijk onderzocht. Stappen die als je ze niet zet, jarenlange vertraging opleveren. 

 

Dat vraagt om het maken van een keuze. Het college maakt die keuze en kiest daarom voor de 

tram, voor de toekomst van onze stad en die van de euregio. 

 

Albert Nuss, wethouder. 


