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Onderwerp 

Achtste voortgangsrapportage Groot Project Railagenda 

 

 

Geachte Staten, 

 

Bijgaand doen wij u in het kader van de Regeling Grote Projecten de achtste voortgangsrapportage 

voor het Groot Project Railagenda toekomen.  

 

Conform  PS besluit van 28 september 2018 inzake de actualisatie van de Regeling Grote Projecten zijn 

de tekstuele veranderingen in blauw aangegeven.  

 

Bij enkele zaken willen we in deze aanbiedingsbrief expliciet stilstaan: 

− Drielandentrein. Op dit moment rijdt de Drielandentrein (als thans nog tweelandentrein) naar Aken 

op basis van een tijdelijke vergunning van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

Deze tijdelijke vergunning loopt 1 juni 2019 af. Verantwoordelijk vergunningaanvrager Stadler heeft 

bij de ILT een aanvraag voor een nieuwe vergunning ingediend, maar deze is nog niet compleet. 

De inhoudelijke beoordeling kan pas worden afgerond als alle noodzakelijke informatie is 

aangeleverd. Zodoende kan de ILT geen nieuwe vergunning afgeven.  

Er bestaat een aanzienlijk risico dat de vergunning niet voor 1 juni kan worden verleend aan Stadler. 

Het gevolg hiervan zou zijn dat de spoorvoertuigen tot aan het moment dat de vergunning wordt 

afgegeven niet meer kunnen worden ingezet op het Nederlandse en Duitse spoor. De Provincie 

houdt nauw contact met vervoerder Arriva om op de hoogte te blijven van het proces rondom 

vergunningverlening en eventueel alternatief vervoersaanbod.  

Wij zullen uw Staten op de hoogte houden van deze zorgwekkende ontwikkeling.  
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− Maaslijn. Uw Staten zijn op 12 april jl. tijdens de commissievergadering geïnformeerd over de 

huidige ontwikkelingen bij de Maaslijn. De voorliggende rapportage is gebaseerd op de voortgang 

van de door u vastgestelde scope bij PS besluit G-17-013 van 10 november 2017. Een kredietbesluit 

incl. evaluatie is in voorbereiding en zal binnenkort aan uw Staten worden aangeboden. 

 

− Tram Maastricht-Hasselt. Op dit moment is er nog geen uitspraak van de Raad van State inzake de 

beroepen tegen het bestemmingsplan. De Raad van State heeft aangegeven deze week (week 20) 

de uitspraak te publiceren. De behandeling van deze Voortgangsrapportage vindt, als deze 

geagendeerd wordt, plaats op 7 juni in de Interim Statencommissie waarop de uitspraak van de 

Raad van State dus waarschijnlijk wel bekend is. Wanneer de uitspraak bekend is zullen Provinciale 

Staten schriftelijk geïnformeerd worden.  
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