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Memo  
 
Betreft: FENIX rail  
Aan:  Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Datum: 25 oktober 2007 
Van:  Hans Donners (RTS/RiverToSuccess; projectmanagement FENIX) 
Status: Openbaar te maken stuk, t.b.v. informatieverstrekking aan de Tweede Kamer 
___________________________________________________________________________ 
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6. Vervolg komende periode. 

___________________________________________________________________________ 
 
 
1. Het concept: FENIX rail 
 
“FENIX rail” is bedacht en ontworpen door RiverToSuccess. RiverToSuccess is een 
multidisciplinair adviesbureau dat kan opereren van de fase van conceptontwikkeling tot en 
met realisatie; zie ook op: www.rivertosuccess.nl. In voorkomende gevallen opereert RTS in 
haar uiteenlopende projecten in financiële zin op een risicodragende wijze (zoals bijvoorbeeld 
inzake het FENIX rail-project). In het FENIX-project – sedert 2003 – worden door 
RiverToSuccess drie hoofdpartijen samengebracht tot één conglomeraat: Gemeenten, 
industrie en Milieufederatie Limburg. 
 
FENIX is een initiatief van RTS/RiverToSuccess dat in eerste instantie in 2003/2004 door 
enkele Nederlandse en Belgische Gemeenten is omarmd. Dit grensoverschrijdende railproject 
beoogt de economische structuur en werkgelegenheid van enkele regio’s te verbeteren, 
middels optimalisering van de logistieke condities. Hierdoor wordt de industrie verankerd en 
kan deze zich bij voorkeur doorontwikkelen. Door het verknopen van de industriegebieden 
van “Genk” en “Sittard-Geleen” middels een nieuwe railas over de Maas ontstaat een 
industrieel logistiek centrum, dat uitstekende railverbindingen heeft in alle logistieke 
windrichtingen. Tevens zal deze nieuwe horizontale railas een Europese corridor leggen 
tussen Antwerpen naar Ruhr/Rhein via Genk, Geleen, Heerlen en Aachen, richting 
Köln/Duisburg. Tegelijk ontstaat er de mogelijkheid van een nieuwe Zuid-route voor de 
Nederlandse zeehavens Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen.  
 
In de dichtbevolkte “industriecorridor” Hasselt/Genk, Sittard/Geleen, Heerlen/Aachen, 
bevinden zich grote volumeproducenten die nadrukkelijk een internationale werking hebben: 
aanvoer van grondstoffen en afzet van producten vinden namelijk niet of nauwelijks in de 
directe lokale regio plaats, doch over geheel Europa en aanpalende gebieden. De industriële 
partijen – de zes grootste volumeproducenten – die sedert 2003 betrokken zijn bij het 
FENIX rail-project, pleiten derhalve voor een internationale benadering en verbetering van de 
regionale condities, van waaruit zij produceren en logistiek bedrijven. Graag zien zij derhalve 
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een integrale benadering van alle vervoersmodaliteiten (om te beginnen in West-Europa). 
Teneinde deze integrale benadering in FENIX te concretiseren, zullen de grote industriële 
partijen het projectmanagement (RTS) voorzien van hun productiecijfers, die direct 
voortkomen uit hun eigen productieplanning. 
 
De navolgende studies gingen aan de huidige projectfase van FENIX vooraf: 

- De studie Maastricht-Maasland uit 2000/2001 onder regie van Prof. Dr. G. Allaert van 
de Universiteit Gent, samen met enkele Captains of Industry uit beide industriële 
Maaslanden (Nederland en België), die onder meer wees op het economische belang 
van de horizontale logistieke verknoping tussen de beide industrieregio’s (note: met de 
term “Maastricht” doelde de auteur met name op de industrie in heel Nederlands Zuid-
Limburg, dat wil zeggen in de regio’s Maastricht, Westelijke en Oostelijke 
Mijnstreek). 

- De Proloog uit 2003/2004 door initiatiefnemer RiverToSuccess van het FENIX rail-
project uitgevoerd, in samenwerking met de Universiteit Gent (Prof. Dr. G. Allaert). 
Hieraan namen onder meer zes Gemeenten (vier uit Belgisch Limburg en twee uit 
Nederlands Limburg), de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg, etc. deel. 

- Een Tussentijdse Studie (2005/2006) naar het commitment van met name de 
industrie/markt inzake FENIX, ondersteund en medegefinancierd door Heijmans 
Infrastructuur BV (NL/Rosmalen) en Group Machiels (B/Hasselt). 

 
Uit voornoemde studies werd nogmaals duidelijk dat er een directe relatie bestaat tussen 
industrie, werkgelegenheid, stedelijkheid en innovatie. Het verankeren van de industrie, 
evenals concrete mogelijkheden scheppen voor de doorontwikkeling ervan middels het 
optimaliseren van de logistieke condities van een regio, levert een directe stimulering op van 
de economische en sociale dynamiek/bedrijvigheid: werkgelegenheid, stedelijkheid en 
innovatie. In zakelijke zin betekent dit ook: wanneer een regio te maken heeft met substantiële 
logistieke volumes (c.q. vracht van de grote industriële producenten), ontstaat er direct ruimte 
voor de ontwikkeling van deze dimensies. 
 
In sociaal-economische zin lijkt zich in de Westelijke Mijnstreek inmiddels een negatieve 
tendens af te tekenen: een snelle vergrijzing, ontgroening en een bevolkingsdaling. De 
sociaal-economische problematiek van de aanpalende Oostelijke Mijnstreek (Parkstad: regio 
Heerlen/Kerkrade, etc.) is genoegzaam bekend. Daarbij blijft de economische groei van de 
gehele regio Zuid-Limburg in 2005 en 2006 duidelijk achter bij die van Nederland.  
 
 
2. Timetable FENIX rail  
 
In deze paragraaf wordt beschreven welke ontwikkelingen FENIX heeft meegemaakt vanaf de 
start in 2003, en welke concrete toekomstplannen bestaan. 
 
2.1. Periode 2003/2004 
Zes Gemeenten uit België en Nederland committeren zich onder coördinatie van 
RiverToSuccess aan het FENIX rail-concept. FENIX legt over de vele bestaande Noord/Zuid-
verbindingen, een nieuwe horizontale railas (West/Oost) over de Maas, waardoor een 
internationaal multimodaal knooppunt ontstaat. Doel: het verbeteren van de logistieke 
infrastructuur en verbindingen zodat de industrie en werkgelegenheid in de beide Maaslanden 
(Nederland en België) zich kunnen verankeren en liefst doorontwikkelen.  
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Door het verknopen van industrieregio’s Genk en Sittard-Geleen middels een railverbinding, 
ontstaat een internationale industrieel/logistiek knooppunt (Hub) met railontsluiting in alle 
logistieke windrichtingen. Een nieuwe horizontale railas over de Maas verknoopt beide 
industrieregio’s Sittard-Geleen en Genk, waarbij reeds heel wat logistieke infrastructuur 
aanwezig is: zoals twee terminals in Genk en twee terminals evenals één in ontwikkeling in de 
Westelijke Mijnstreek (c.q. Sittard-Geleen), twee autosnelwegen, vier vaarroutes (Zuid-
Willemsvaart, Albertkanaal, Julianakanaal en Maas), havens (onder meer Stein, Genk en 
Born) en een luchthaven (Maastricht Aachen Airport).  
 
De op deze wijze verknoopte industrieregio’s aan beide zijden van de Maas herbergen de 
grootste volumeproducenten van Limburg (Nederland en België): FORD Genk, ALZ/Arcelor 
(inmiddels Mittal), SABIC, Mitsubishi Motors Europe (NedCar) en Chemelot/DSM. In deze 
verknoopte regio’s is sprake van minimaal Miljoen 15 Ton vracht op jaarbasis. 
 
Tevens ontwikkelt zich een Europese vervoerscorridor zijnde een WEST/OOST-verbinding 
(Rotterdam/Antwerpen – Ruhr/Rhein, usw.) en een Light Rail-netwerk  in beide Limburgen.  
De Hub (als multimodaal knooppunt), de Europese vervoerscorridor en Light Rail-netwerk 
vormen de drie dimensies van FENIX (zie paragraaf: “Drie dimensies”). 
 
Een eerste haalbaarheidsonderzoek, met de naam “Proloog”, werd door RTS samen met 
Universiteit Gent uitgevoerd, mede gefinancierd door onder meer de zes Gemeenten in België 
en Nederland (Sittard-Geleen, Stein, Genk, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem en As). 
Gesignaleerd werd een achterstandssituatie en commitment van de grootste internationale 
volumeproducenten – FORD, MME/NedCar, Arcelor/ALZ (Mittal), SABIC, DSM/Chemelot 
en Rockwool (2006) – en de (Nederlandse) Milieufederatie Limburg.  
 
2.2. Periode 2005/2006 
Tussentijdse “check” op het commitment van de volumeproducenten/industrie; deze 
Tussentijdse Studie is onder meer medegefinancierd door de Belgische Group Machiels en het 
Nederlandse Heijmans Infrastructuur. RTS blijft het communicatiemanagement onderhouden. 
 
2.3. Januari 2007 
Letter of Intent (LOI) van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten/BNG aan FENIX rail, teneinde 
het integraal project – dus ook Light Rail – financieel mogelijk te maken (minimaal € 200 
miljoen). De zes betrokken Gemeenten zijn vervolgens, op verzoek van BNG, door RTS 
hierover vertrouwelijk/persoonlijk geïnformeerd. Tevens is RTS – eveneens op verzoek van 
BNG – het project-/communicatiemanagement actief blijven onderhouden, waarbij ook 
enkele industriële partijen (waaronder SABIC) evenals de (Nederlandse) Milieufederatie 
Limburg op dezelfde wijze geïnformeerd werden. Op verzoek van BNG heeft RTS haar 
activiteiten, expertise en knowhow (“eigendom”) ondergebracht in een aparte juridische 
entiteit (FENIX rail BV). In haar LOI stelt BNG dat zij mogelijk andere financiële partijen 
kan betrekken bij FENIX, hetgeen overigens ook voor RTS geldt. 
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2.4. Mei 2007 
Op initiatief van BNG heeft zich inmiddels een Consortium gevormd dat bestaat uit: DEXIA 
Bank (Brussel), Sequoia (Londen) en BNG. Dit Consortium heeft zichzelf onlangs op 
vertrouwelijke wijze voorgesteld aan de betrokken Gemeenten (middels een brief, verzonden 
via RTS). Hierin stelt het Consortium onder meer dat: 

- Op korte termijn de relatie tussen het Consortium en RTS geformaliseerd zal zijn, 
waarna RTS met een laatste haalbaarheidsonderzoek (“definitieve 
haalbaarheidsstudie”) kan starten; 

- In deze regeling tussen het Consortium en RTS het dan een formele marsroute betreft 
qua inhoudelijke procesgang; communicatiemanagement; kosten en investeringen; de 
te verwachten opbrengsten; vergunningen en tijdspad. 

 
Een extra dimensie: de Nederlandse Minister van Verkeer en Waterstaat zegt op 15 mei 2007 
aan de Nederlandse Tweede Kamer toe actuele informatie te zullen toezenden met betrekking 
tot het FENIX rail-project. Het FENIX-project werd vanuit de Tweede Kamer genoemd 
tijdens het Kamerdebat over de IJzeren Rijn. Aansluitend heeft de Minister aan RTS gevraagd 
om hem te informeren over de status van FENIX, zodat de Minister aan de Tweede Kamer 
een geactualiseerd beeld kan geven. De voorliggende memo van RTS voldoet aan deze vraag 
van de Minister van Verkeer en Waterstaat.  
 
2.5. Haalbaarheidsstudie, najaar 2007 - voorjaar 2008 
Geprognosticeerd: ca. 4 - 5 maanden definitieve haalbaarheidsstudie (accent op vervoers- en 
exploitatiemodel, etc.) door een projectteam onder leiding van RTS, bijgestaan door externe 
deskundigen onder meer op het vlak van veiligheid, milieu, techniek en goederenvervoer. 
 
Qua communicatiemanagement zijn een tweetal collectieve meetings met de betrokken 
Gemeenten gepland, naast de gangbare periodieke individuele informatie-/overlegsessies. 
Tevens is onder meer een rol ingeruimd voor een Klankbordgroep bestaande uit de 
Universiteiten Gent, Hasselt/Diepenbeek, Maastricht en Aachen. 
 
Naast de marktpartijen, de (Nederlandse) Milieufederatie Limburg en investeerders, spelen de 
Gemeenten een belangrijke rol: 

- Als oorspronkelijke mededragers ondersteunen zij FENIX sedert 2003 en gaan in de 
huidige fase ervan uit dat eerdergenoemd Consortium en/of andere 
financiers/participanten het project in hoofdzaak bekostigen. 

- In de allereerste studiefase (De Proloog 2003/2004) leverden de Gemeenten een 
symbolische financiële bijdrage en dat doen zij in de huidige fase opnieuw. Bij een 
vervolg na deze projectfase zal FENIX met de Gemeenten onder meer 
besproken/overeengekomen worden hoe de “eigendomsconstructie” inzake het 
inbrengen van gronden – in relatie tot een nader te bepalen tracé – eruit zal zien. Een 
en ander vanuit de intentie van elke Gemeente om een doorgang van het FENIX-tracé 
en de hieraan verbonden infrastructuur mogelijk te maken. 

- Elke Gemeente kent haar eigen ijk- en richtpunten die zij graag in FENIX opgenomen 
ziet, vanuit het algemene besef dat geen enkele partij/actor (uit industrie, hogere en 
lagere overheden, vervoerders, bouwers, investeerders, etc.) een dergelijk project in 
zijn eentje van de grond krijgt. 
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2.6. 2007 - 2012 
Geprognosticeerd: na definitief “go” realiseren Planstudie, inclusief MER’s, etc. 
 
2.7. Vanaf 2012 
Start aanleg FENIX rail-infrastructuur, gedurende een periode van ca. 2 jaar. 
 
 
3. Belangen integraal afgewogen voorbije vier jaren 
 
De voorbije vier jaren zijn vooral in beslag genomen door de integrale belangenafweging 
tussen de verschillende partijen – onder meer de zes Gemeenten uit Nederland en België, de 
grootste Limburgse volumeproducenten: FORD, ALZ/Mittal, SABIC, Mitsubishi Motors 
Europe/NedCar, DSM, Chemelot en ROCKWOOL, evenals de Milieufederatie, onder regie 
en projectmanagement van initiatiefnemer RTS. Het gerealiseerde commitment tussen deze 
partijen heeft mede geleid tot concreet uitzicht op realisatie op eigen kracht, middels een 
Letter of Intent van een internationale investeerder (BNG/Bank Nederlandse Gemeenten in 
januari 2007). Andere potentiële investeerders hebben inmiddels ook hun concrete interesse 
getoond. Tot op heden is RTS de hoofdfinancier van FENIX, en heeft op verzoek van BNG 
inmiddels “FENIX” – het gedachtegoed FENIX (intellectueel eigendom/concept en reeds 
verrichte werkzaamheden) – vervreemd uit RTS en ondergebracht in een aparte juridisch 
zakelijke projectentiteit: FENIX rail BV. 
 
In financiële zin wordt aangestuurd op een PPS-constructie waarbij de financiering 
plaatsvindt door uitsluitend private partijen (er is dus vooralsnog geen sprake van een 
“klassieke” publiek-private financiële samenwerking). 
 
Gemeenten die zich eveneens in de invloedsfeer van FENIX bevinden, zoals Hasselt, 
Maastricht, Aachen, Heerlen en Roermond, worden periodiek door het projectmanagement op 
de hoogte gehouden van de vorderingen/ontwikkelingen. Enkele van deze Gemeenten 
overwegen momenteel formeel deel te nemen aan FENIX, naast de oorspronkelijke zes 
“kerngemeenten”. 
 
 
4. FENIX nader beschouwd: drie dimensies 
 
FENIX kent drie dimensies, die hieronder nader worden uitgewerkt. 
 
4.1. Dimensie: internationaal multimodaal knooppunt  
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De eerste dimensie bevat een Euregionaal Rangeerconcept onder meer gebaseerd op 
industrieel logistieke centra te Sittard-Geleen en Genk/Midden-Limburg (België). In het 
linkerblokje  zien we het industriegebied Genk met een reguliere railverbinding in Westelijke 
richting (Antwerpen) en een goede Zuid-verbinding (richting Zuid-Europa). Door een nieuwe 
railas over de Maas wordt “Genk” (feitelijk de regio Midden-Limburg, België) als het ware 
gekoppeld aan het industriegebied “Sittard-Geleen” (met name Geleen en Born). In dit 
rechterblokje bestaat een reguliere railverbinding in Noordelijke richting evenals in 
Oostelijke richting (via Heerlen, Haanrade richting Aachen, Köln en Duisburg).  
Beide industriegebieden beschikken samen over vier railterminals (de stippen: Stein, Born, 
Genk-Noord en Genk-Zuid), evenals één in ontwikkeling (terminal ten behoeve van 
SABIC/Chemelot).  
 
Beide gekoppelde “industrieterreinen” produceren en handlen minimaal Ton 15 Miljoen 
vracht op jaarbasis en vormen op deze wijze een internationale en multimodale Hub met 
railontsluiting in alle logistieke windrichtingen N-Z-W-O . Bovendien herbergt deze Hub al 
heel wat logistieke infrastructuur en wegen, onder meer: 

-   Commerciële havens (Genk, Born en Stein). 
-   Waterwegen: Julianakanaal, Albertkanaal, Maas en Zuid-Willemsvaart. 
-     Terminals, waarvan vier bestaande railterminals (Stein, Born, Genk (2)) en één in 

ontwikkeling (Geleen). 
-  Rail: hoofdzakelijk een Noord/Zuid-route. 
-  Een luchthaven (Maastricht/Aachen Airport). 
-  Autosnelwegen (A2, A76, het Klaverblad Kerensheide en E314).  

 
De optimale multimodale werking komt tot ontwikkeling door toevoeging van de ontbrekende 
horizontale railas over de Maas middels FENIX. 
 
4.2. Dimensie: Europese Corridor  

 
 
De tweede dimensie bevat een “horizontale” Europese corridor , die ontstaat vanwege de 
nieuwe railas over de Maas. Hiermee kan een zogenaamde Dikke Stroom ontstaan van 
Antwerpen, via Genk, Geleen, Heerlen en Kerkrade naar Aachen, Köln, Duisburg, usw. De 
regionale vracht kan gerangeerd en gekoppeld worden op Geleen en Genk. 
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4.3. Dimensie: Internationaal Light Rail 
 

 
Private investeerders zijn vooral geïnteresseerd in het aanleggen en exploiteren van rail- en 
logistieke infrastructuur die door het bedrijfsleven/industrie wordt gebruikt. Bijkomend willen 
zij ook bekijken in hoeverre deze railinfrastructuur mogelijk tevens benut kan worden ten 
behoeve van passagiers. Vandaar de derde dimensie “Light Rail” . Hier knopen dan de 
Nederlandse Gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht als het ware aan bij de Light 
Rail-plannen van De Lijn (België) c.q. het Spartacus-plan, evenals de reeds bestaande 
verbinding Aachen-Heerlen (Euregiobahn) en de toekomstplannen van AVV (regio Aachen). 
Inhoudelijk wordt dan tevens tegemoet gekomen aan de wensen van enkele Gemeenten en de 
(Nederlandse) Milieufederatie Limburg, waarbij het volgende motto c.q. balans wordt 
gehuldigd: “Heavy Rail voor de industrie en economie, en Light Rail voor de 
burgers/inwoners”, in deze overigens snel vergrijzende regio’s. 
 
 
5. Concrete FENIX rail-infrastructuur  
 
5.1. Varianten uit de Proloog 
In de eerste studiefase (De Proloog 2003/2004) werden qua tracé drie varianten geschetst 
wanneer het de Maas-oversteek betreft:  

- Een zogenaamde Noord-variant ter hoogte van Born 
- Een Midden-variant ter hoogte van Urmond en 
- Een Zuid-variant ter hoogte van Stein. 

Bij de twee eerstgenoemde varianten betreft het een nieuw aan te leggen spoorbrug over de 
Maas. Vanuit de toenmalige context (periode 2003/2004) ging de voorkeur uit naar de 
Midden-variant.  
 
In overleg met de (Nederlandse) Milieufederatie Limburg, en vertrekkende vanuit de 
doelstelling te komen tot een strakke bundeling met bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de 
autoweg A76/E314), worden in het komende Definitieve Haalbaarheidsonderzoek de 
voorkeuropties uitgebreid tot twee (c.q. de “oude” varianten Midden en Zuid). 
 
5.2. Zuid-variant (ter hoogte van Stein) 
Concreet betreft de Zuid-variant (zie ook de bijgevoegde kaart) vooralsnog de volgende 
infrastructuur (vertrekkend vanuit de Belgische zijde): 

a. Aanknopen bij de spoorlijn Hasselt-Genk, dan buigen naar autosnelweg E314 Genk-
Maasmechelen (nieuw tracé langs autosnelweg), vervolgens over bestaande Maasbrug 
door Stein, naar Geleen de autosnelweg A76 volgend (nieuw tracé langs autosnelweg) 
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en deels de oude mijnspoorbedding weer in gebruik nemend, om vervolgens bij 
Spaubeek aan te takken bij het bestaande Nederlandse spoorwegnet. Vervolgens via 
bestaand spoor richting Heerlen, Kerkrade naar grensovergang bij 
Haanrade/Herzogenrath en aldaar spoorovergang Aachen/Köln/Duisburg volgend. Ca. 
30-35 km. nieuw spoor dient te worden aangelegd op deze totale route. 

b. Aantakkingen en eventuele by-passes: 
- Opgang bij Genk-Noord vanuit bestaande railterminal. 
- Opgang bij Genk-Zuid vanuit bestaande railterminal. 
- Opgang bij Stein/Geleen vanuit nog te ontwikkelen railterminal SABIC/Chemelot. 
- Opgang vanuit NedCar-site op Basisnet (Noord/Zuid-route) bij Born. 
- By-pass bij Haanrade. 

c. Aanpassing bestaande bruggen: 
- Onder meer bestaande brug over de Maas (grensovergang Maasmechelen/Stein). 

d. Inventarisatie bijkomende logistieke infrastructuur (betreft hier eventueel 
meerinvesteringen): 
- Onder meer nieuwbouw railterminal SABIC/Chemelot (op verzoek van SABIC). 

 
Met deze meer zuidelijk gelegen – bestaande – Maasoverbrugging is derhalve als het ware 
sprake van de bundeling/verdikking van asfalt (E314 en A76) met rail; hier is reeds jarenlang 
een horizontale transport-as in gebruik. Deze logistieke as (de autosnelweg) doorklieft reeds 
een dichtbevolkt en verstedelijkt gebied aan Nederlandse zijde en een natuurgebied aan 
Belgische zijde, en is ingebed in twee sterke industriële complexen (“Genk” en 
“Geleen”/Chemelot), en wordt intensief gebruikt. 
 
5.3. Midden-variant (ter hoogte van Urmond) 
Bij de zogenaamde Midden-variant zal sprake zijn van een nieuw aan te leggen spoorbrug 
over de Maas, evenals het benutten van voormalig kolenspoor in het Belgische Maasland en 
het direct aantakken op het Nederlandse Chemelot-industrieterrein (Sabic, DSM).  
Het betreft verder de volgende infrastructuur (vertrekkend van de Belgische zijde): 

- Aansluiten op bestaand NMBS-spoor. 
- Gebruikmaken van bestaand (oud) kolenspoor tot aan boog van As. 
- Dan van bestaand spoor te As, parallel aan de N75. 
- Richting N78 bij Stokkem boven Meeswijk richting Maasbedding. 
- Oeververbinding maken met Stein/Urmond (Julianakanaal en Maas). 
- Haven Stein. 
- Industrieterrein Chemelot (nieuw te realiseren railterminal). 
- Aansluiting realiseren op het bestaand spoor bij Sittard/Geleen/Spaubeek. 

 
In het Belgische Maasland zijn er thans bestaande railverbindingen tot aan Genk. Genk heeft 
momenteel de status van kopstation. Wel bestaat er nog de railinfrastructuur van het oude 
kolenspoor. Deze infrastructuur is in vrij goede staat van onderhoud. 
 
5.4. Specificaties en kosten railinfrastructuur 
De FENIX-railverbinding zal enkel spoor bevatten, geschikt voor diesellocomotieven 
(vooralsnog geen elektrificatie). Zij zal naar schatting een capaciteit kennen van 50 en 
mogelijkerwijs op langere termijn 75 treinen per etmaal in beide richtingen samen. Er wordt 
gebruikgemaakt van een internationaal beveiligingssysteem. Daar waar mogelijk zal ook 
bekeken worden in hoeverre er mogelijkheden bestaan tot uitbouw naar dubbelspoor en 
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elektrificatie, evenals in hoeverre deze FENIX-infrastructuur ook benut kan worden voor 
Light Rail.  
 
Teneinde bovenstaande infrastructuur te realiseren is – conform de huidige berekeningen en 
“inventarislijst” – ca. € 200 miljoen nodig (exclusief Light Rail en inclusief aanpassingen ten 
behoeve van milieu).  
 
 
6. Vervolg komende periode 
 
De komende periode staat in het teken van de volgende activiteiten: 

- Een alsmaar intensiever wordend communicatie- en projectmanagement, mede 
ingegeven door de belangstelling van de Nederlandse Tweede Kamer voor FENIX en 
aanpalende Gemeenten, overige autoriteiten, Overheden, industriële partijen, 
vervoerders, etc. 

- De voorbereidingen inzake een Definitieve Haalbaarheidsstudie, die onder leiding van 
het FENIX-projectmanagement zal plaatsvinden. De komende 4 - 5 maanden zal door 
RTS/FENIX rail BV – ondersteund door een reeds geformeerde projectgroep van 
deskundigen – namelijk benut worden voor een Definitieve Haalbaarheidsstudie (met 
name financiële haalbaarheid op basis van berekening en “doorrekening” van 
logistieke stromen). De wensen, behoeften, randvoorwaarden, etc. inzake de 
benodigde logistieke infrastructuur worden hierin meegenomen. Binnen de zes 
kerngemeenten zijn “Sittard-Geleen” en “Genk” de hoofddragers en dragen alle 
betrokken Gemeenten samen ca. 5 % van de kosten van de Definitieve 
Haalbaarheidsstudie bij. De overige 95 % wordt gedragen door de investeerders. Door 
deel te nemen aan deze laatste Haalbaarheidsstudie handhaven of nemen de 
Gemeenten als het ware een stem c.q. zetel in de realisatie van FENIX, en stellen zij 
zich nadrukkelijk open voor een nog te ontwerpen constructie inzake “eigendom” (het 
inbrengen van gronden) en exploitatie. De inhoudelijke, juridische en zakelijke 
aspecten hiervan zullen in beeld gebracht worden. 

- Intensieve aandacht aan de Gemeenten: met name College-besluiten van Gemeenten 
zullen ten grondslag liggen aan de formele deelname aan de Definitieve 
Haalbaarheidsstudie. 

 
Bij groen licht na afronding van de Definitieve Haalbaarheidsstudie, volgt een Planstudie 
(periode 2008 - 2012). Realisatie is gepland in de periode 2012 - 2014. 
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BIJLAGE: kaart FENIX-railconcept 
 

 
 
 


