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Onderwerp Statenbrief: aanbestedingsprocedure Nieuwe Tram Remise 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Op 9 juni jl. is de termijn gesloten voor de inschrijvingen op de Europese aanbesteding voor de bouw van de 
Nieuwe Tram Remise (NTR). Hoewel er belangstelling is vanuit de markt hebben partijen besloten om op dit 
moment geen aanbieding in te dienen. Op basis van de contacten van gegadigden tijdens het verloop van de 
aanbesteding concluderen wij dat dit vooral te maken heeft met de integraliteit van de opdracht zoals deze in de 
markt is gezet. Het werk is in de vorm van één contract aanbesteed, zowel voor het aanleggen van het spoor, als 
het bouwen van de werkplaats en het kantoor als voor het ontwerpen en maken van de installaties die nodig zijn 
voor het onderhoud van de trams. Voor deze aanpak is gekozen omdat de opdrachtnemer het beste in staat zou 
moeten zijn om alle werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Van genoemde werken, was het onderdeel waar 
gegadigden kennelijk grote moeite mee hadden, de verantwoordelijkheid voor de grote werkplaatssystemen 
waarmee de trams worden onderhouden.  
 
Voorgeschiedenis 
In de vergadering van de Statencommissie MME op 31 augustus 2015 heb ik u voor het laatst geïnformeerd over 
de stand van zaken met betrekking tot het project Nieuwe Tram Remise.  
 
Zoals gemeld in de laatste Statenbrief (2015MME95) is de doelstelling van dit project om de verouderde remise in 
Nieuwegein geschikt te maken voor de ontvangst van een nieuwe vloot met trams. Deze zullen per 2018 als 
eerste gaan rijden op de Uithoflijn. Het project voorziet in de bouw van een nieuwe werkplaats met kantoor en 
verkeersleiding, inclusief bijpassende traminfrastructuur (werksporen en rangeerterrein) en geschikte 
onderhoudssystemen voor in de werkplaats. 
 
Vooruitlopend op de uitkomst van de aanbesteding van de nieuwbouw is op de remise in Nieuwegein een start 
gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden. Hiertoe behoren maatregelen die er op zijn gericht de start 
exploitatie Uithoflijn medio 2018 zeker te stellen. Als eerste is de verkeersleiding die ook de Uithoflijn zal 
aansturen ondergebracht in het kantoor van Regiotram. Vervolgens is gestart met het sloopwerk en bouwrijp 
maken van het terrein. Dit werk is inmiddels een eind op streek. Daarnaast komt er een tijdelijk werkspoor voor de 
ontvangst van de nieuwe trams. De realisatie van dit werk is al in gang gezet en is voor de komst van de eerste 
CAF-tram in december dit jaar (1

e
 mijlpaal) gereed.  



 

  

 
De bedoeling van deze (overbruggings)maatregelen is om de voortgang van het project Nieuwe Tram Remise op 
het gewenste tempo te houden. De belangrijkste mijlpalen, zoals eerder aan u gecommuniceerd in een 
Statenbrief op 14 juli 2015 (2015MME95), zijn:  
 
- Remise is uitgerust voor ontvangst testtrams Uithoflijn per 1 januari 2017.  
- Remise is uitgerust voor test- en proefbedrijf Uithoflijn per 28 juni 2017.  
- Opleveren Nieuwe Tram Remise uiterlijk 1 juli 2018.  
 
 
Essentie / samenvatting: 
Gelet op de marktreactie wordt het werk nu op een andere wijze opnieuw aanbesteed. In de nieuwe opzet wordt 
het werk ondergebracht in twee losse contracten: de bouw van de nieuwe werkplaats/kantoorgebouw en 
daarnaast de aanleg van het spoor voor het rangeerterrein van de trams. Bovendien besteedt de provincie 
Utrecht een derde onderdeel aan in de vorm van directieleveringen. Dit betreft de werkplaatssystemen die nodig 
zijn voor het onderhoud van de trams. Het werken met een directielevering heeft als voordeel dat de provincie als 
opdrachtgever directe contacten kan leggen met geschikte systeembouwers.  
 
Met deze ‘knip’ wordt het voor marktpartijen aantrekkelijk gemaakt om in te schrijven op werk met een duidelijk 
afgebakende opdracht. De opdracht wordt bovendien in zowel technisch als organisatorisch opzicht voor 
marktpartijen minder ingewikkeld. Dit creëert gunstige voorwaarden m.b.t. de prijsvorming. Daarmee blijft de 
provincie als opdrachtgever in positie om tot het gewenste projectresultaat binnen het beschikbaar gestelde 
budget te komen. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De nieuwbouw van de remise is een logisch uitvloeisel van het besluit de Uithoflijn te realiseren, in combinatie 
met de benodigde vervangingsinvesteringen van de huidige remise na een gebruik van ruim 30 jaar. Het project 
Nieuwe Tram Remise waarborgt dat de tramremise in Nieuwegein tijdig geschikt is voor het onderhoud en stallen 
van de trams van de SUNIJ- en Uithoflijn. 
 
 
Financiële consequenties 

De nieuwe manier van aanbesteding speelt in op verhoogde marktwerking door partijen te benaderen op hun 
corebusiness. Dit schept ruimte voor noodzakelijke intensievere coördinatie door de provincie. Realisatie vindt 
plaats binnen het gestelde projectbudget en heeft daarmee geen consequenties voor de financiën. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De nieuwe aanbesteding heeft geen gevolgen voor de planning van het project. Wel zal langer gebruik gemaakt 
moeten worden van overbruggingsmaatregelen. De aanbesteding van het contract voor de aanleg van het spoor 
voor het rangeerterrein (opstelterrein) start woensdag 22 juni 2016. Dit opstelterrein dient gereed te zijn uiterlijk 1 
juli 2017. Alle overige aanbestedingen en acties vanuit het project lopen eveneens in de pas met de reeds 
vastgestelde planning, ook in relatie tot de ontvangst van de nieuwe trams voor de Uithoflijn.  

 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


