
Geachte heer Pi Van de Venne,

Ja, we hebben via de media kennis genomen van deze berichtgeving.
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Wij zijn het met D66 eens dat grensoverschrijdend vervoer een versterking is voor 
Sittard-Geleen.
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Op 30 mei 2022 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex art 43 RvO over het 
vervolg van het Spartacus OV-plan. In onderstaande beantwoording informeren wij u 
over onze reactie op een mogelijke openbaar vervoerverbinding naar de Belgische 
grensgemeenten. Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Is het College van B&W op de hoogte van de berichtgeving rondom de actualiteiten 
betreffende het Spartacus OV-plan en de oproep van de Vlaamse Minister om daarbij 
ook de grensoverschrijdende verbindingen met Sittard-Geleen nauwer te 
onderzoeken en samenwerkingen aan te halen?

Vraag 3
Gezien de op 17-02-2021 gestelde schriftelijke vragen van D66 van inzake dit dossier, 
heeft het College van B&W nog verdere informatie ontvangen m.b.t. de stand van 
zaken omtrent de verbinding Hasselt-Genk-Maasmechelen en het eventueel 
doortrekken van deze OV-verbinding naar Sittard-Geleen? Zo ja, wat kan het College 
van B&W hierover melden en kan de Raad dit schriftelijk inzien?

Vraag 2
Is het College van B&W het met D66 eens dat het versterken van de interregionale 
oost-west OV-verbindingen bijdraagt aan het versterken van Sittard-Geleen op 
toeristisch-, economisch-, cultureel- en onderwijsgebied en zo grenswerkers, 
studenten en toeristen beter en duurzamer faciliteert in hun vervoer naar en/of van 
Sittard-Geleen? Zo nee, waarom niet?
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Zie het antwoord op vraag 4.

Wij zullen relevante informatie delen met de gemeenteraad.

Hoogachtend,

»

Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie Limburg. Wij hebben 
verzocht de grensoverschrijdende OV-verbindingen tussen de Vlaamse 
gemeenten via Stein naar de gemeente Sittard-Geleen op de agenda te zetten van 
het eerstvolgende overleg tussen de provincie, de gemeente Maastricht en de 
Vlaamse regering.

In december 2021 heeft het college een antwoord ontvangen van de Vlaamse 
minister. In de brief wordt aangegeven dat één van de mogelijke scenario’s is om 
de Spartacus verbindingen grensoverschrijdend uit te breiden. De brief is als 
bijlage toegevoegd.

Vraag 5
Rond juni vindt er - naar alle waarschijnlijkheid - een overleg plaats tussen de 
provincie Limburg, de gemeente Maastricht en de Vlaamse regering. D66 verzoekt 
het College van B&W daarom om de noodzaak van grensoverschrijdende OV- 
verbindingen tussen Sittard-Geleen en de reeds eerder genoemde Belgische steden 
(nogmaals) onder de aandacht te brengen als mogelijke input voor dit overleg. Is het 
College hiertoe bereid? Zo ja, wanneer en op welke termijn gaat het College van B&W 
contact opnemen met de Provincie Limburg?

Vraag 6
Kan het College van B&W de Gemeenteraad toezeggen te allen tijde updates in dit 
dossier schriftelijk naar de Raad te sturen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4
Is het College van B&W bereid om basis van de bestaande informatie (nogmaals) te 
lobbyen op dit OV-dossier bij Gedeputeerde Staten en contact op te zoeken met de 
Vlaamse gemeenten in samenwerking met de gemeente Stein? Zo ja, met welke 
partijen gaat het College van B&W contact leggen en wanneer en op welke termijn? 
Zo nee, waarom niet?
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