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Nota vooroverleg bestemmingsplan “Tram Maastricht-Hasselt” 

Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is het bestuursorgaan dat is belast met 
de voorbereiding van een bestemmingsplan verplicht om daarbij overleg te plegen met de besturen 
van betrokken gemeenten, waterschappen en de diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij 
de zorg voor de ruimtelijke ordening. 
Het concept ontwerpbestemmingsplan “Tramlijn Maastricht-Hasselt” (“TVM”) is op 29 juni 2017 aan de 
volgende instanties en overheden voorgelegd, met het verzoek om binnen 4 weken hun reactie te 
geven. 
• Ministerie I&M/Rijkswaterstaat.  
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
• Provincie Limburg. 
• Waterschap Limburg. 
• Waterschapsbedrijf Limburg. 
• Veiligheidsregio Zuid-Limburg, onderdeel brandweer. 
• N.V. Nederlandse Gasunie. 
• Enexis B.V. 
• ProRail. 
• Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
• Provincie Belgisch Limburg. 
• Gemeente Lanaken. 

 
De onderstaande reacties zijn ontvangen: 
1. Vlaamse Vervoermaatschappij De lijn, Domeinen en Infrastructuur, Motstraat 20, 2800 Mechelen, 

email ingekomen op 18 juli 2017. 
2. Enexis B.V., Engineering & Aanleg Maastricht, Willem Alexanderweg 80, 6222 NC Maastricht, 

Postbus 856, 5201 AW ’s-Hertogenbosch, per email ingekomen op 28 juli 2017. 
3. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen, ingekomen per email op 14 juli 

2017. 
4. Gemeente Lanaken, Gemeenteplein 4, 3620 Lanaken, ingekomen per email op 27 juli 2017 
5. ProRail, Tulpenburgh 1.08, Moreelsepark 2, 3511 EP Utrecht, Postbus 2038, 3500 GA Utrecht, 

ingekomen per email op 24 juli 2017. 
6. Provincie (Belgisch) Limburg, Afdeling Ruimtelijke Planning en Beleid, Universiteitslaan 1, 8-3500 

Hasselt, ingekomen op 27 juli 2017. 
7. Provincie (Nederlands) Limburg, Cluster Ruimte, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht, Postbus 

5700, 6202 MA Maastricht, ingekomen per email op 25 juli 2017. 
8. Ministerie I&M/Rijkswaterstaat, Afdeling NOV, Postbus 25, 6200 MA Maastricht, ingekomen per 

email op 6 juli 2017. 
9. Veiligheidsregio Zuid-Limburg / Brandweer, Holstraat 35, 6269 AW Margraten, Postbus 35, 6269 

ZG Margraten, ingekomen per email op 27 juli 2017. 
10. Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX Roermond, Postbus 2207, 6040CC 

Roermond, ingekomen per email op 3 augustus 2017. 
 
Van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en het Waterschapsbedrijf Limburg zijn geen reacties 
ontvangen.  
In het onderstaande volgt een korte weergave van hetgeen in de reacties op grond van artikel 3.1.1. 
van het Besluit ruimtelijke ordening wordt aangevoerd. Alle reacties zijn integraal als bijlage aan deze 
nota toegevoegd. 
 
 
Reactie 1. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

1. Verzocht wordt om een overleg aan te gaan waarbij toelichting op de voorliggende stukken 
wordt gegeven en waarbij van de zijde van De Lijn opmerkingen en aandachtspunten de 
revue zullen passeren. 

 
Antwoord: 
Er zal in overleg worden getreden met Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn. 
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Reactie 2. Enexis B.V. 
1. Enexis heeft diverse grootschalige en complexe verleggingswerkzaamheden heeft binnen het 

plangebied ten gevolgen van de aanleg. Hier gaan wij graag over in gesprek zodra de 
randvoorwaarden vanuit de spoorbeheerder bekend zijn. 

 
Antwoord: 
Voor de uitvoering zal met Enexis in overleg worden getreden. 
 

2. Verder ontvangen wij graag tijdig een definitief ontwerp met beschikbare verleggingstracés en 
een definitief ontwerp van het openbaarverlichtingsplan. Hiermee kan Enexis aan de slag om 
haar plannen t.a.v. verleggingen op te stellen. 

Antwoord: 
Wanneer de definitieve ontwerpen beschikbaar komen, zullen deze aan Enexis worden toegezonden. 
 

3. Er is diverse elektra (transport bundels) in het gebied aanwezig, en deze worden niet 
benoemd in het bestemmingsplan. 

 
Antwoord: 
Het betreft hier kabels en leidingen die geen planologische bescherming behoeven in een 
bestemmingsplan. Wel zal de toelichting behorende bij het bestemmingsplan worden aangevuld met 
een passage waarin wordt aangegeven dat er nog andere kabels en leidingen binnen het plangebied 
gelegen zijn waarmee bij de uitvoering rekening moet worden gehouden en dat voor de uitvoering met 
de betreffende leidingbeheerders in overleg zal worden getreden. 
 
 
Reactie 3. NV Nederlandse Gasunie 

1. Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
Reactie 4. Gemeente Lanaken 

1. Het plan geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 
 
Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
Reactie 5. ProRail 

1. Het plan geeft in dit stadium van de procedure geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. 

 
Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
Reactie 6. Provincie (Belgisch) Limburg 

1. Het plangebied situeert zich enkel op het grondgebied van de gemeente Maastricht, zodat er 
geen provinciale belangen spelen die rechtstreeks binnen de plangrenzen aan de orde zijn. 

 
Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

2. Vanwege het belang van de realisatie van het Spartacusplan als geheel en lijn 1, met name 
de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht als onderdeel hiervan, wordt gewezen op het 
provinciaal Ruimtelijk Structuurplan waarin het hoofdstuk betreffende de openbaar 
vervoersstructuur is afgestemd op het Spartacusplan van De Lijn. 
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Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.  
 
 
Reactie 7. Provincie (Nederlands) Limburg 

1. Wat betekent de onttrekking aan de HoofdspoorwegInfrastructuur voor de geluidseisen en –
berekeningen en het proces om te komen tot ophoging van het Geluidsproductieplafond? Zijn 
berekeningen en proces onverkort van toepassing? 

 
Antwoord: 
Op dit moment betreft het nog altijd HoofdspoorwegInfrastructuur en daar moet in het 
bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken dan ook vanuit worden gegaan. 
 

2. In de toelichting behorende bij het bestemmingsplan wordt gesteld dat de brug over de Zuid-
Willemsvaart wordt vervangen door een betonnen brug. Dit is niet correct. De (nog niet 
bestaande) trambrug naast de Bosscherweg (vanaf het kruispunt met de Fransensingel tot 
aan de spoorwegovergang Bosscherweg) wordt in beton uitgevoerd. De bestaande (diagonaal 
gelegen) stalen spoorbrug over de Zuid-Willemsvaart blijft als stalen brug gehandhaafd. 

 
Antwoord: 
De toelichting zal op dit onderdeel worden aangepast. 
 

3. Ten aanzien van de regels wordt een aantal opmerkingen gemaakt die betrekking hebben op 
het doorvoeren van de Wet en Besluit Lokaal Spoor in de regeling. Het gaat om de 
opmerkingen ten aanzien van de artikelen 5.1., 5.3, 6.3, 7.4.3, 7 t/m 9 (voor zover het betreft 
het stellen van nadere eisen), 7.2, 8.2 en 9.2, 8 t/m 11 en artikel 19 alsmede het toevoegen 
van een nieuw lid 15.4 onder c en een nieuw sub b in artikel 16. 

 
Antwoord: 
Op dit moment zijn de Wet en Besluit Lokaal Spoor nog niet van toepassing op het plangebied. Hierop 
kan ook niet worden vooruitgelopen. Wel zal worden gekeken welke minder Wet- en Besluitspecifieke 
onderdelen kunnen worden overgenomen. 
Wel moet in dat kader nog worden opgemerkt dat na de statuswijziging naar Lokaal Spoor de 
provincie bevoegd gezag wordt en in het kader van het overdragen van de beheerstaak aan de 
gemeente voorwaarden kan opleggen die moeten borgen dat gebruik, onderhoud en instandhouding 
van dat lokaal spoor gegarandeerd zijn. Indien daartoe aanvullende planologisch relevante 
maatregelen nodig zijn, zal daarvoor een partiële herziening van het bestemmingsplan plaatsvinden. 
 

4. Ten aanzien van artikel 5.1. onder h, i en j van de regels wordt gevraag of hiermee de 
primaire railverkeerfunctie van het talud niet tekort wordt gedaan. 

 
Antwoord: 
De bestemming is in eerste instantie gericht op railverkeer. Op specifieke plekken is aanvullend een 
aanduiding opgenomen omdat de gronden hier tevens een natuurfunctie hebben. De 
railverkeersfunctie blijft ter plaatse dus gewoon gelden. 
 

5. Ten aanzien van artikel 5.2.3. van regels wordt de vraag gesteld ten opzichte van wat de 
hoogte wordt gemeten en of het hier om het kunstwerk exclusief of inclusief 
bovenleidingmasten en seinen gaat. 

 
Antwoord: 
In artikel 2 (wijze van meten) is aangegeven dat de bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil. In artikel 1 
(begrippen) is vervolgens bepaald dat het peil in dit geval het afgewerkte maaiveld is. Dit betekent dat 
de hoogte van een kunstwerk wordt gemeten exclusief bovenleidingmasten en seinen. 
 

6. Ingevolge artikel 13 is de bouw antennemasten en zendmasten niet toegestaan. Hoe verhoudt 
zich dit tot voor tramverkeer benodigde communicatie- of reisinformatiesystemen? Die zullen 
naar hun aard niet het karakter van een antenne- of zendmast hebben zoals bedoeld in dit 
artikel. Strikt geïnterpreteerd zijn deze voorzieningen voor de tram hiermee ook uitgesloten. 
Dat kan niet de bedoeling zijn. 



4 
 

Antwoord: 
Om onduidelijkheid te voorkomen is voor de betreffende voorzieningen een uitzondering opgenomen 
in het betreffende artikel. 

7. In artikel 15.4 onder b van de regels is aangegeven ‘mits de belangen vanuit railverkeer niet in 
het gedrang komen’. Dat is te beperkt geformuleerd. Gevraagd wordt om deze tekst te 
vervangen door de volgende: ‘mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het 
doelmatig en veilig functioneren van de nabijgelegen lokale spoorweg; vooraf dient de 
beheerder van de lokale spoorweg hiermee in te stemmen. 

 
Antwoord: 
Het voorstel wordt overgenomen, behoudens voor zover wordt verwezen naar ‘lokale’ spoorweg en 
voor zover de regeling afhankelijk wordt gesteld van instemming van de beheerder. Het woord ‘lokale’ 
wordt niet overgenomen. Het afhankelijk stellen van instemming van de beheerder is in strijd met de 
jurisprudentie. Het horen van de beheerder blijft op dit onderdeel gehandhaafd. 
 

8. Gevraagd wordt om in paragraaf 2.2.3 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan 
tevens het Programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer Limburg dec. 2016-dec. 2031 
en de Mobiliteitsaanpak (in ontwerp) te noemen. 

 
Antwoord: 
Het programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer Limburg ziet niet toe op de tram en heeft 
daarmee geen meerwaarde voor de toelichting. De Mobiliteitsaanpak heeft ook nog geen status en zal 
daarom niet worden meegenomen. 
 

9. In paragraaf 4.2 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan staat vermeld dat de 
tramverbinding in 2021 operationeel dient te zijn. Dat is op grond van de vigerende integrale 
planning niet haalbaar. 

 
Antwoord: 
Het is correct dat de planning inzake de realisatie van de tramlijn inmiddels in tijd is doorgeschoven. 
De toelichting behorende bij het bestemmingsplan, de aanvulling op het M.E.R. en alle bijbehorende 
onderzoeken zullen hierop worden aangepast. 
 

10. Ten aanzien van paragraaf 5.5. van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan worden 
aanvullende opmerkingen gemaakt op het punt van verkeersveiligheid, hulpdiensten en 
veiligheid van het tramsysteem. 

 
Antwoord: 
De opmerkingen zullen worden meegenomen. 
 

11. Ten aanzien van paragraaf 5.10 van de toelichting behorende bij het bestemmingsplan wordt 
opgemerkt dat de tram als risicobron inderdaad geen extern -veiligheidsaspect is, maar wel 
een Wet lokaal spoor aspect (traminfrastructuur dient zodanig ontwerpen en gebouwd te zijn 
dat deze geschikt is voor het gebruik dat er van wordt gemaakt). Verder wordt opgemerkt om 
de aanbeveling ‘een stevig hek’ te plaatsen moet worden geschrapt omdat dit een weinig 
doeltreffende maatregel is. 

 
Antwoord: 
De opmerkingen zullen worden meegenomen. 
 

12. Met betrekking tot de verbeelding wordt aangegeven dat ter hoogte van de spoorbrug 
Brusselweg ook een opgang van hulpdiensten voorzien is, terwijl dit niet uit de verbeelding 
blijkt. Op andere plekken zijn deze voorzieningen ook in beeld gebracht op de verbeelding. 

 
Antwoord: 
Ter plaatse van de Brusselseweg is de opgang al mogelijk op basis van het vigerende 
bestemmingsplan en hoeft dus niet in dit bestemmingsplan te worden geregeld. Op de plekken waar 
opgangen/onderdoorgangen wel in het bestemmingsplan TMH zijn meegenomen, kunnen deze niet 
gerealiseerd worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. 
 



5 
 

13. Op de verbeelding is het tracé van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug niet aangeduid. 
Ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan is dit echter wel het actuele tracé. 

 
Antwoord: 
Op de verbeelding zal op deze locatie de aanduiding ‘brug’ worden toegevoegd. Voor zover de 
opmerking bedoeld is om te vragen of de loop van de brug zelf kan worden ingetekend, wordt 
opgemerkt dat dit een onderdeel is van de ondergrond. In de meest recente ondergronden is de brug 
nog niet ingetekend. 
 
 
Reactie 8. Rijkswaterstaat 
 

1. Aangegeven wordt dat een heel klein deel van het bestemmingsplan samenvalt met het 
stroomvoerend regime, waarbij de vraag wordt gesteld of hier ontwikkelingen zijn voorzien en 
zo ja , dat dan Rijkswaterstaat tijdig moet worden betrokken. 

 
Antwoord: 
Er is inderdaad een heel klein strookje grond dat samenvalt met het ‘stroomvoerend regime’ vanwege 
de Maas. Hier zijn geen ontwikkelingen voorzien. Voor de duidelijkheid is besloten het plangebied op 
dit punt aan te passen en het betreffende strookje grond buiten het plangebied te houden. 
 
 
Reactie 9. Veiligheidsregio Zuid Limburg / Brandweer 
 

1. Geadviseerd wordt om bij de aanleg van het tramtracé rekening te houden met de ligging van 
de hogedrukaardgastransportleidingen en bij het gebruik van de tram met de scenario’s die 
mogelijk invloed kunnen hebben op de tram. Om de effecten van deze scenario’s te beperken, 
worden de volgende maatregelen geadviseerd: 

a. Tram uitvoeren met voorzieningen om binnendringen van toxische gassen te 
voorkomen of uit te stellen. Hieronder wordt verstaan de tram uit te voeren met 
ventilatie beperkende maatregelen (uitschakelbare ventilatie die centraal kan worden 
aangestuurd en automatisch sluitende ramen en deuren). 

b. Tramhalte aan de Boschstraat (tegenover het Eiffelgebouw) minimaal een 25-tal 
meters naar het zuiden verplaatsen ten opzicht van de gasleiding ter hoogte van de 
Fransensingel. 

c. Bij aanleg tramtracé (graafwerkzaamheden) rekening houden met de ligging van de 
hogedrukaardgastransportleiding. 

d. Risicocommunicatie richting tramchauffeurs om het risicobewustzijn te vergroten met 
het oog op een toxisch scenario (sluiten van ramen en deuren en ventilatie-inrichting 
tram). 

e. Bereikbaarheid buitentracé uitvoeren met de afgesproken bereikbaarheidsfaciliteiten. 
f. In overleg met de brandweer invulling geven aan het gebrek aan 

bluswatervoorzieningen. 
 
Antwoord: 
Ten aanzien van het advies onder a en d wordt opgemerkt dat dit zal worden meegegeven aan de 
exploitant van de tram, De Lijn. 
Met betrekking tot het advies onder b wordt opgemerkt dat de meest noordelijke punt van tussenhalte 
voor de tram op circa 70 meter van de Fransensingel is gelegen. Dit is ruim voldoende in het kader 
van externe veiligheid. In andere steden zijn vele voorbeelden van veel kortere afstanden, zelfs 
minder dan 10 meter, een willekeurig voorbeeld in Amsterdam-Oost (halte Lijn 9, kruising van 
Middenweg en Kruislaan). 
Terzijde wordt nog opgemerkt dat een verplaatsing van de tussenhalte van de tram in zuidelijke 
richting verkeerstechnisch niet tot de mogelijkheden behoort. 
 
Ten aanzien van het adviespunt onder c wordt opgemerkt dat de hogedruk aardgasleiding in het 
vigerende en in het nieuwe bestemmingsplan wordt beschermd via een omgevingsvergunning voor 
werken en werkzaamheden.  
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Indien op de betreffende locatie werkzaamheden worden uitgevoerd die impact kunnen hebben op de 
hogedruk aardgasleiding dan dient hier een omgevingsvergunning voor te worden aangevraagd. De 
betreffende leidingbeheerder wordt in dat geval gehoord. Op deze wijze is deze leiding afdoende 
planologisch beschermd. 
 
Met betrekking tot de adviespunten onder e en f wordt opgemerkt dat hieraan zal worden voldaan. 
 
 
Reactie 10. Waterschap Limburg 

1. De gemaakte opmerkingen zijn overgenomen, zodat er geen reactie meer wordt ingediend. 
 
Antwoord: 
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 
 












































