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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   3 mei 2017 

Tijd:   15.00-16.30 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 

Aanwezig: Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, , Simon 

Roozen, Jan Greeven,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

2.  Verslagen 

 

2a. Concept-verslag Directieraad Uithoflijn van 22 maart 2017    (bijlage 1) 

Ter vaststelling 

 

2b. Concept-verslag Stuurgroep Uithoflijn van 12 april 2017     (bijlage 2) 

Ter kennisgeving 

 

3. Inhoudelijk 

 

3a. Loopstromen halte UCC 

(Bert Coenen) 

 

Het loopstromenonderzoek is afgerond en besproken in de werkgroep VEB. Het huidige ontwerp van de 
trap voldoet aan de stresstest, echter uit de comforttoets blijkt dat wel wordt voldaan aan de beheernorm, 
maar niet op alle punten aan de nieuwbouwnorm. Bepaald moet worden welke conclusies hieraan 
verbonden moeten worden. Voor de eerstvolgende Directieraad zullen GU ( : trekker) 
en PU ( ), bijgestaan door POUHL ( ) gezamenlijk: 
1. Inzichtelijk maken wat de uitwerking heeft opgeleverd van het besluit (DR d.d. juni 2015) “dat aan 

de ontwerpopgave van het Zuidgebouw  toegevoegd  het niet onmogelijk maken van toekomstige 
trappen van de perrons (maaiveld) naar de Rabobrug, conform de notitie ‘transferafwikkeling 
tramperrons’, d.d. 15 juni 2015”.  

2. Een procesvoorstel opstellen waarmee vastgelegd wordt welke besluiten wanneer door wie 
genomen moeten worden opdat de realisatie van de trapverbinding naar de Moreelsebrug van start 
kan gaan. In dat voorstel zal ook de financiering van de aanleg en beheer aan bod komen. 
Eventuele geschilpunten zullen worden toegelicht. 

Bedoeling is dan dat dit procesvoorstel vervolgens ter vaststelling kan worden voorgelegd aan de 
Stuurgroep dan wel BO Stationsgebied. 

  
Voorgesteld besluit: 

- Instemmen met de aanpak zoals hierboven beschreven.  
 

3b. Betaalsysteem halte UCC 

(Dick Jonkers) 

 

Eén van de onderdelen van de bouw van de Uithoflijn is dat er een werkend betaal- en verkoopsysteem 
moet worden aangelegd. Binnen het PPVE van De Uithoflijn is opgenomen dat, vanwege de vlotte 
doorstroming, reizigers in- en uitchecken met de OV-chipkaart op de haltes (open systeem). In het 
loopstroomonderzoek van de halte UCC (Utrecht Centraal Centrumzijde) is aangetoond dat wijzigingen 
op het huidige ontwerp van het betaal- en verkoopsysteem (vastgelegd door POUHL)  vereist zijn. De 
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uitvoering en realisatie van een werkend betaalsysteem is eerder in 2015 van BAM naar Qbuzz verlegd. 
Er zijn twee scenario’s die beide voldoen: 

1. Wijziging verhogen van het eerder vastgelegde aantal CICO’s (check in check out palen). 
2. Wijziging door middel van introduceren van een systeem van ‘beheerste toegang’ op halte UCC.  
 
PU ( : trekker) en GU ( ) zullen gezamenlijk, bijgestaan door POUHL 
( ) een advies opstellen zodat de Directie een keuze kan maken uit één van deze twee 
scenario’s. 

Voorgesteld besluit: 

- Instemmen met de aanpak zoals hierboven beschreven.  
 

3c. Overall Proefplan Uithoflijn       (bijlage 3) 

(Bert Coenen) 

 

 Het Proefbedrijf is de laatste fase van het project voordat overgegaan wordt op exploitatie met betalende 
 reizigers in de dienstregeling. Het PPvE van de Uithoflijn definieert het Proefbedrijf als volgt: “Het 
 Proefbedrijf is een periode waarin getest wordt of het Tramvervoersysteem zijn prestatie kan 
 waarmaken onder de condities waarin het zich bevindt”. Het Overall Proefplan Uithoflijn beschrijft de 

 aanpak van het proefbedrijf. 

 

 Voorgesteld besluit: 

 - Overall Proefplan Uithoflijn vaststellen 

 

3d. Programma van Eisen Voorbereiding Exploitatie en Beheer   (bijlage 4) 

(Bert Coenen) 

 

In dit Programma van Eisen (PvE) worden de eisen uit het PPvE nader gespecificeerd zodat invulling 
kan worden gegeven aan de projectopdracht. In deze specificatie worden de eisen uiteengezet die door 
het deelproject VEB moeten worden gerealiseerd zodat de Uithoflijn na de realisatie van de 
Traminfrastructuur en levering van de Tramvoertuigen vlekkeloos kan worden overgenomen door de 
afdeling OV van de provincie Utrecht in de rol van beheerder (Regiotram Utrecht) en concessieverlener 
(OV-exploitatie) en de vervoerder/exploitant (Vervoerder). 

 Voorgesteld besluit: 

 - Programma van Eisen Voorbereiding Exploitatie en Beheer vaststellen 

 

4. Voorstel tot kosten- en risicoverdeling      (bijlage 5, 6) 

 (Dick Jonkers, Jan Greeven) 

 

 In de DR van 9 maart 2016 is besloten dat GU en PU een raamafspraak maken voor de financiering van 

 kosten die niet op voorhand zijn toe te delen aan één van de kostendragers. Het gaat daarbij om kosten 

 die vooralsnog zijn gedekt vanuit de centrale risicoreserve, om PM kosten die inmiddels geraamd zijn en 

 om (substantiële) onvoorziene kosten waarvoor nog geen dekking voorzien is. 

 In de DR van 22 maart bent u over de voortgang geïnformeerd. In een aantal sessies van de beide 

 opdrachtgevers is met ondersteuning van POUHL gesproken over de interpretatie van de 

 Bestuursovereenkomst Uithoflijn en diverse Uitvoeringsovereenkomsten. Aan de hand van casuïstiek is 

 een afweging gemaakt hoe de BOUHL en onderliggende overeenkomsten geïnterpreteerd moeten 

 worden.  

Voorgesteld besluit: 

1. Instemmen met de bijgevoegde notitie ‘Casuïstiek bij Voorstel voor kosten en risico toedeling’ 

2. Opdracht geven tot een nadere uitwerking en financiële onderbouwing ter voorbereiding van 

definitieve besluitvorming door DR en SG op basis van bovenstaande 5 uitgangspunten. 
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5. Kwartaalrapportage 2017-Q1       (bijlage 7) 

 (Bert Coenen) 

Bijgevoegd de kwartaalrapportage 2017-Q1. Deze wordt ter vaststelling geagendeerd voor de 

Stuurgroep. 

 

Voorgesteld besluit: 

- De kwartaalrapportage 2017-Q1 ter vaststelling agenderen voor de Stuurgroep van 21 juni 2017 
 

6. Bestuurlijk overleg 12 mei 

 

 Op 12 mei vindt een bestuurlijk overleg plaats tussen Jacqueline Verbeek-Nijhof, Lot van Hooijdonk en 

Victor Everhardt.  

 

 Bespreken wat hier wordt geagendeerd en hoe het overleg wordt voorbereid. 

 

7. Rondvraag en Sluiting 

 
- De eerstvolgende Directieraad is op 7 juni. 
- De eerstvolgende Stuurgroep is op 21 juni. 

 

 

 

Ter kennisgeving bijgevoegd: 

 

a. Mijlpalenoverzicht        (bijlage 8) 

 

Bijgevoegd het overzicht met mijlpalen die publiciteit kunnen opleveren. 

b. Auditing Uithoflijn         (bijlage 9) 
 

Ten behoeve van de integrale projectbeheersing van POUHL is een Kwaliteit Management Systeem 

(KMS) ingericht. Onderdeel van dit KMS betreft auditing op de interne organisatie en auditing op de 

externe organisatie (contracten). Jaarlijks wordt een programma samengesteld met onderwerpen 

gekoppeld aan een periode en een team auditoren. In de bijgevoegde PPT Auditing Uithoflijn wordt 

inzicht gegeven in het principe van auditing en de planning van 2017. De auditonderwerpen zijn in 

samenspraak met de MT leden bepaald, waarbij getracht is aan te sluiten op de actualiteit. De 

kwaliteitsmanager POUHL draagt zorg voor het organiseren van de in de planning opgenomen 

interne/externe audits. Bij één auditonderwerp ‘Projectorganisatie’ wordt voorgesteld om deze vanuit het 

gremium Directieraad te organiseren. 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad UHL 
Datum:   22 maart 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Provinciehuis 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Jan Greeven,  

 Simon Roozen,  (secretaris, verslag) 
Afwezig: - 
 

 
 

 
1. Opening en mededelingen 

 
‘Restpunten Leidseveertunnel’ wordt op verzoek van Dick Jonkers toegevoegd als extra agendapunt. 
 
 
2. Verslagen 
 

2a. Concept-verslag Directieraad Uithoflijn van 8 februari 2017 
 
De directieraad stelt het verslag van de directieraad Uithoflijn van 11 januari 2017 vast. 

2b. Concept-verslag Stuurgroep Uithoflijn van 8 maart 2017 
 
Rob Brugts heeft een aanvulling op het verslag, bij ‘3. Planning Uithoflijn’, derde alinea: “Hij ervaart dat de directie 
van BAM zich inspant…” 
 
Met deze aanvulling wordt het concept-verslag geagendeerd voor de Stuurgroep van 12 april. 
 
 
3. Voorlopig handhaven busstation Jaarbeursplein 
 

De Directieraad stemt in met het handhaven van busstation Jaarbeursplein en verzoekt de gemeente aldus te 

besluiten. Dick Jonkers verzorgt terugmelding aan Qbuzz, ten behoeve van het Vervoerplan 2018. 

Het Vervoerplan 2018 wordt 19 mei 2017 in concept openbaar gemaakt.  

Voor volgende Stuurgroep  moet duidelijk zijn of op bestuurlijk niveau (wethouders Van Hooijdonk en Everhardt) 

draagvlak is voor langer handhaven busstation en over de communicatielijn. Gemeente Utrecht (  

 en ) neemt hierin de leiding.  

In de eerstvolgende stuurgroep wordt de stand van zaken gedeeld. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Aanvullend op de besluitvorming van 9 maart 2016, de gemeente Utrecht verzoeken om het tijdelijk 
busstation Jaarbeursplein tot en met 8 juli 2018 in stand te houden; 

- Gemeente Utrecht gaat na of voor het langer handhaven van busstation bestuurlijk draagvlak is en 
de uitkomst in de SG van 12/4 te melden. 

- In het najaar van 2017 zal bekeken worden of het gewenst en mogelijk is om het tijdelijk busstation 
Jaarbeursplein nog langer open te houden. 
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4. Trap halte UCC  

4a. Stand van zaken opdrachtverlening trap OVT aan aannemer 
 
Bert Coenen: BAM heeft opdracht gekregen voor realisatie van de trap. 
 

Dick Jonkers heeft in een nazending een besluit geformuleerd over de trap en het loopstromenonderzoek. 

René Groen: we hebben al opdracht gegeven voor realisatie van de trap, conform afspraken in de vorige DR. We 

laten de trap bouwen, zonder dat we alles over de verwachte loopstromen weten. Als het loopstromenonderzoek 

informatie oplevert die om bijstelling vraagt, hebben we de intentie om daarnaar te handelen. 

: het ontwerp van de trap is al geoptimaliseerd, het loopstromenonderzoek kan vragen om 

maatregelen op een andere plek, bijvoorbeeld een aansluiting op de Moreelsebrug. 

 constateert dat de zorg van de provincie vooral is of de gemeente een latere aansluiting op de 

Moreelsebrug niet onmogelijk maakt. In het ontwerp voor het Zuidgebouw is de mogelijkheid voor een aansluiting 

op latere termijn gegarandeerd. 

Bert Coenen: het loopstromenonderzoek is enkele dagen geleden afgerond en besproken in de werkgroep VEB. 

Het huidige ontwerp van de trap voldoet aan de stresstest, echter uit de comforttoets blijkt dat wel wordt voldaan 

aan de beheernorm, maar niet op alle punten aan de nieuwbouwnorm 

Dick Jonkers: als blijkt dat we van de nieuwbouwnorm gaan afwijken, moeten we expliciet besluiten of wij een eis 

uit het IPvE willen loslaten of niet. 

 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

-  stelt samen met gemeente ( ) en provincie (wordt aangedragen 

door ) de conclusie en het advies voor het vervolgtraject bij het 

loopstromenonderzoek op 

- Conclusie en advies worden geagendeerd in de volgende Directieraad 

4b. Financiele verrekening bijbestelling GU voor realisatie trap 
 
De DR stemt in met het voorgestelde besluit.  

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad stemt in met overheveling van €  (totale kosten OG-VTW-89.3 + 

directe kosten OG-VTW-89.4) vanuit het budget van de gemeente Utrecht naar het budget van de 

projectorganisatie Uithoflijn. 

- Over de facturatie van dit bedrag zullen nadere afspraken worden gemaakt. 

4c. Stand van zaken loopstromenonderzoek halte UCC en vervolgproces 
 
Besproken onder 4a. 
 
4d. Schriftelijke vragen gemeenteraad Utrecht 
 
Simon Roozen: de notitie ronden we deze week af en sturen we daarna rond aan deDirectieraad. De tekst wordt 
vooraf afgestemd met Dick Jonkers. 
 

 
5. Raamafspraak voor de financiering van kosten 

 
Dick Jonkers: Jan Greeven,  en ik hebben hier vandaag, vergezeld door een aantal collega’s, 

constructief over gesproken  gaat één stuk schrijven namens gmeente en provincie. Dit stuk zal een 

beslisboom voor de toedeling van kosten bevatten, met daarbij een aantal casussen waarop de beslisboom is 

toegepast. We stellen ook een raming en kostenverdeling op, waarover we op 12 april de Stuurgroep informeren. 

René Groen vraagt om niet te lang bij verschillen van inzicht te blijven hangen, maar deze indienen nodig op te 

schalen, met argumenten. Niet alleen de juridische analyse leveren, maar ook een fair beeld geven waarover we 

afspraken kunnen maken. 

rooke001
Notitie
f
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Besluit Directieraad Uithoflijn: 

 Beide opdrachtgevers zijn akkoord met  als onafhankelijke penvoerder; 

 Verzoekt om niet te lang te wachten met het opschalen van discussiepunten;  

 Vraagt om bij het advies naast de juridisch/contractuele kant ook aan te geven wat fair is (bijv. vanuit 
voortschrijdend inzicht, onderschatting van consequenties of kosten, etc.); 

 Vraagt een sessie met René Groen en Rob Brugts te organiseren, vóór 12 april.  
 
 
6. Voortgangsrapportages 

 
6a. Kwartaalrapportage 2016-Q4 
 
Bert Coenen: de rapportage is opgezet volgens een nieuwe insteek: compacter en met de focus op geld, planning 

en risico. 

René Groen: in de rapportage staat dat het gekwantificeerde risico hoger is dan de voorziening. Hoe 

problematisch is dit, en moeten we hier nu iets aan doen? 

Bert Coenen: maatregelen m.b.t. de risicovoorziening kunnen wachten tot na de gesprekken met BAM over de 

planning. 

Voor verzending aan de Stuurgroep kijken we nog kritisch naar de tekst over dit gegeven. 

Dick Jonkers: materieel en infrastructuur zijn nu bij elkaar opgeteld in het overzicht van risico’s, dat is niet correct 

omdat het 2 verschillende budgeten zijn..  

In de versie voor de stuurgroep wordt dit gesplitst. 

 

Dick Jonkers geeft aan nog een aantal redactionele aanpassingen door te geven aan de auteurs.  

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad stemt in met de kwartaalrapportage 2016-Q4, met inachtname van de in dit verslag 

genoemde opmerkingen; 

- De Directieraad mandateert de projectdirecteur om redactionele aanpassingen te doen voor 

verzending aan de Stuurgroep. 

6b. Halfjaarrapportage 2016-H2 
 

Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als bij de kwartaalrapportage 2016-Q4. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad stemt in met de halfjaarrapportage 2016-H2, met inachtname van de in dit verslag 

genoemde opmerkingen; 

- De Directieraad mandateert de projectdirecteur om redactionele aanpassingen te doen voor 

verzending aan de Stuurgroep. 

 

7. Restpunten Leidscheveertunnel 

Dick Jonkers vraagt of er al zicht is op de planning van de buitendienststelling. Gezien de dienstregeling kan dit 

alleen in de zomerperiode en Qbuzz moet dit binnen 2 weken weten anders kan dit niet meer ingepland worden.. 

Bert geeft aan dat alle informatie die nodig is om een beslissing te nemen beschikbaar is. 

De Directieraad vraagt om maximaal druk te zetten op het nemen van een beslissing.  

Afgesproken wordt dat Simon Roozen initiatief neemt tot een overleg om tot een besluit te komen. Daarbij zijn 

nodig:  en Erica van Dijk. 

 
6. Rondvraag en sluiting 

 

Geen 




