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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   8 februari 2017 

Tijd:   15.00-16.30 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 

Aanwezig: Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Bert Coenen, Jan Greeven, , Simon 

Roozen,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: Dick Jonkers 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

2.  Verslagen 

 

2a. Verslag directieraad Uithoflijn van 11 januari 2017     (bijlage 1) 

Ter vaststelling 

 

3. Projectinhoudelijk 

 

 3a. Stijgpunt Tramperron – Stationshal      (bijlage 2, 3) 

(Simon Roozen) 

 

Zoals in vorige Directieraad besproken is, onafhankelijk van de uitkomsten van het 

loopstromenonderzoek, het ontwerp van de trap tussen tramperron en stationshal afgerond.  

 

Gevraagd besluit: 

1. In te stemmen met het definitief ontwerp van het stijgpunt. 

2. Opdracht te geven voor het aanbrengen van de fundering voor het stijgpunt voor rekening van de 

gemeente. 

3. Opdracht te geven aan POUHL om zich maximaal in te spannen om het stijgpunt functioneel gereed 

te krijgen voor 1 oktober 2017 

4. Opdracht te geven aan POUHL en POS om te komen met een redelijk en billijk voorstel voor het 

dragen van de realisatiekosten van de trap. 

5. Opdracht te geven aan de provincie om afspraken te maken met de ITB over het beheer van de trap. 

 

3b. OV-exploitatie - 005 Extra mini-TVM in levering Qbuzz    (bijlage 4) 

 (Bert Coenen) 

 

 BAM-CUU heeft aangegeven dat zij de TVM volgens het contract op de halte UMC Utrecht niet kunnen 

leveren, want deze is niet meer leverbaar (hiervoor is een VTW minderwerk in de maak). Aangezien OV-

exploitatie een contract heeft met Qbuzz om het betalingssysteem te realiseren wordt OV-exploitatie 

gevraagd om op de locatie van de TVM een mini-TVM te realiseren. De TVM verdwijnt daarmee uit het 

contract van BAM-CUU en wordt in opdracht gegeven bij de leverancier van OV-exploitatie. Deze VTW 

is afgestemd met . 

 

Gevraagd besluit: 

Overhevelen van € - vanuit het budget Uithoflijn (Traminfrastructuur) naar het programma U-sing 

om deze mini-TVM te bekostigen. 
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4. Bepalen invulling stuurgroep 9 maart 

 

Op 9 maart is een extra stuurgroep ingepland, met het oog op mogelijke ontwikkelingen in het overleg 

met BAM over de nieuwe wijze van samenwerken.  

 

5. Rondvraag en Sluiting 

 
De volgende directieraad is op 22 maart. Voorziene agendapunten zijn: 

- Gebouwen langs de baan (hoe om te gaan met planschade regeling en financieel risico) 
- Kwartaalrapportage en halfjaarrapportage 
- Projectplan 
- Overzicht van openstaande VTW’s en kostenraming 

 

 
 

Ter kennisgeving bijgevoegd: 

 

a. Mijlpalenoverzicht        (bijlage 5) 
 

Bijgevoegd het overzicht met mijlpalen die publiciteit kunnen opleveren. Het werk aan de kruising 

Universiteitsweg/Heidelberglaan in de periode maart-september zal tot verkeersoverlast leiden. Er is een 

persbericht uitgegaan. POUHL zorgt voor een woordvoeringslijn en een Q&A. 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad UHL 
Datum:   11 januari 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, , Erica van 

Dijk,  (aanwezig bij agendapunten 3b-4),  (secretaris, verslag) 
Afwezig: Simon Roozen,  Jan Greeven 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 
Rob Brugts heet de aanwezigen welkom. Bert Coenen is voor het eerst aanwezig als projectdirecteur ad interim. 
 
 
2. Verslagen 
 

3a. Verslag directieraad Uithoflijn van 16 november 2016 (bijlage 1) 
 
Het verslag wordt niet vastgesteld, maar voor kennisgeving aangenomen. 
 
3b. Concept-verslag stuurgroep Uithoflijn van 23 november 2016 (bijlage 2) 
 
Het verslag wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
3c. Actielijst voorbereidingsoverleg 7 december 2016 
 

De actielijst wordt voor kennisgeving aangenomen. Wanneer het relevant is, komen we op de acties terug. 
 
 
3. Projectinhoudelijk 
 

3a. Besluit loopstromen halte Utrecht Centraal Centrumzijde 

 

Bert Coenen geeft een toelichting op de actualiteit. Er wordt nog de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de 

vaste trap tussen stationshal en tramhalte. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar de loopstromen tussen 

halte en stationshal voor de jaren 2020 en later . Het vaststellen van het ontwerp van de trap kan en hoeft  echter 

niet wachten op de uitkomsten van het loopstromenonderzoek. Bert heeft in het MT POUHL voorgesteld om 

ontwerp trap en loopstromenonderzoek los te koppelen. Het ontwerp van de trap zal door GU worden afgerond. . 

Verdere optimalisatie van het ontwerp van de trap om de loopstromen nog beter te accomoderen zal niet leiden 

tot wezenlijke verbeteringen. Tijdige afronding van het ontwerp is van belang zodat de BAM tijdig kan starten met 

de realisatie. Het loopstromenonderzoek komt in een latere directieraad terug. Dan zal duidelijk worden of een 

eventuele verbinding met de Moreelsebrug  weer in beeld komt. 

 

Erica van Dijk stelt voor om het loopstromenonderzoek dan ook in het APS 4 te behandelen.  

Afgesproken wordt om dit snel na behandeling in de directieraad te doen. Het is van belang dat René Groen bij 

het APS 4 is, als het loopstromenonderzoek wordt besproken.  

 

Besluit directieraad Uithoflijn: 

 De directieraad verzoekt de gemeente Utrecht om het ontwerp van de trap snel af te ronden en vast te 
stellen, onafhankelijk van de uitkomsten van het loopstromenonderzoek dat nog loopt. 

 De uitkomsten van het loopstromenonderzoek worden in een latere directieraad besproken en snel 
daarna ook in APS 4. 
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3b. Besluit tijdelijke expeditie Utrecht Centraal 
 
Erica van Dijk licht toe: tot eind 2018 moeten we expeditie voor Utrecht Centraal op een tijdelijke manier 

faciliteren. In APS 4-verband is getrechterd naar een oplossing aan de oostzijde. Vanuit de gehele bouwopgave 

gezien is een alternatief in de bouwvlek van de Uithoflijn het meest gunstige alternatief.  is akkoord 

met dit alternatief, wel onder de voorwaarde dat bij de start van de exploitatie de expeditie uit de contour van de 

Uithoflijn is. 

Erica van Dijk geeft aan dat de VTW die uit dit besluit voorkomt, door de gemeente (Stationsgebied) wordt 

gefinancierd. 

 

Besluit directieraad Uithoflijn: 

 Stemt in met Variant 1 als voorkeursvariant voor de NS expeditie, waarbij 
o SU en POUHL gezamenlijk en met haar opdrachtnemers de uitwerking van de expeditie met 

haar stakeholders nader uitwerkt en implementeert; 
o In de uitwerking de voorwaarden zoals door Provincie Utrecht aangegeven t.a.v. proefbedrijf en 

exploitatie (bus en tram) worden meegenomen; 
o POUHL haar opdrachtnemer opdracht geeft mee te werken aan de uitwerking van de 

expeditieoplossing voor NS; 
o SU zorgt er voor dat de NS expeditie bij start exploitatie Uithoflijn buiten de contour van de 

Uithoflijn is gepositioneerd; 
o Aan de hand van de uitwerking de kostenconsequenties van de oplossing in beeld worden 

gebracht en tussen partijen, aan de hand van de verantwoordelijkheden, worden verdeeld; 
o De VTW die hieruit voortkomt door de gemeente Utrecht wordt gefinancierd. 

 
3c. Stand van zaken kwestie spoorwijdte Van Boekel 
 

 geeft een toelichting. Er is al een expertmeetinggeweest. Naar aanleiding daarvan heeft Van 

Boekel een memo opgesteld waar POUHL niet tevreden meewas. POUHL en PU-OV willen dat er goed spoor 

komt. 18 januari vindt een vervolgoverleg plaats. Er wordt nog een keer goed gekeken naar de opties slijpen en 

vervangen en naar de mogelijkheid om wel van het huidige spoor gebruik te maken.  

Movares heeft een oplevertoets gedaan, daar kwamen naast de spoorwijdte nog andere zaken uit die hersteld 

moeten worden. 

Erica van Dijk: die andere herstelpunten waren al bekend, GU-SU wacht met een besluit daarover tot er een 

besluit zou vallen over de problemen met de spoorwijdte. De planning is om in de periode februari-juni alle 

restpunten van Van Boekel op te lossen. 

Dick Jonkers vraagt of de input van Qbuzz daarin wordt meegenomen. Erica van Dijk bevestigt dat de input van 

Qbuzz wordt meegenomen. 

 

De stuurgroep wordt, indien nodig, na 18 januari extra bijeengeroepen om een besluit te nemen.  

Onderwerp komt later terug op agenda van DR. 

 
 
4. Samenwerking POUHL-BAM  
 

Onderwerp besproken. 
 
 
5. Governance UHL, scope- en risicoverdeling 
 

Dick Jonkers geeft aan dat de geagendeerde notitie een weerslag is van een gesprek tussen Jan Greeven en 

hemzelf. De meeste genoemde acties lopen inmiddels. Binnenkort staat de bespreking van een aantal casussen 

gepland, waarin het sturingsmodel wordt getoetst. Dat moet leiden tot heldere keuzes in de scopeverdeling en 

kan mogelijk leiden tot een tweede ‘allonge’ op de bestuursovereenkomst. We gaan kijken naar de 

overlegstructuren en waar mogelijk hulpstructuren schrappen. De positie van de directieraad kan steviger worden. 

Rob Brugts geeft aan dat de gedeputeerde er altijd al vanuit is gegaan dat de directieraad in lijn tussen 

stuurgroep en projectdirecteur in zit. 

René Groen zegt dat dit voor de wethouder hetzelfde is. De positie van de directieraad is wat René betreft dus 

nooit een discussiepunt geweest. 

Bert Coenen geeft aan dat hij eventuele discussie over scopeverdeling graag wil parkeren tot na het overleg met 

BAM over de nieuwe wijze van samenwerking. 
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Rob Brugts geeft aan dat de scopeverdeling en de samenwerking met BAM wel met elkaar samenhangen, want 

uit de afspraken met BAM kunnen bijkomende kosten komen. 

 

Directieraad Uithoflijn stelt vast: 

 Dat de Directieraad in de lijn tussen Stuurgroep en projectdirecteur zit. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

 

Ter kennisgeving zijn een aantal VTW’s aan de agenda toegevoegd, die niet eerder in de directieraad zijn 

geagendeerd. Er zijn nog andere VTW’s die niet in de directieraad zijn geweest, maar deze (027.2, 032.2, 048.3, 

046) zijn de belangrijkste.  

De directieraad wil graag dat alle nog openstaande VTW’s in de directieraad aan de orde komen. 

Bert Coenen stelt voor om in een volgende directieraad alle openstaande VTW’s te agenderen, met de 

kostenraming erbij. 

25 januari is er een Stuurgroep gepland. Er zijn voorlopig geen besluiten nodig, maar de geplande stuurgroep kan 

goed worden gebruikt om bij te praten over de recente ontwikkelingen.  




