








































































































































1 
 

Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   16 augustus 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,  (agendapunt 4a), , Jan Greeven,  

(agendapunt 2),  (secretaris, verslag) 

Afwezig: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen       15.00-15.05 

 

 

2.  Voorbereiding besluit planning Stationsgebied   (bijlage 1) 15.05-15.55 

 ( ) 

 

De notitie is opgesteld door de Taskforce Uithoflijn in het Stationsgebied. De notitie is nog niet behandeld 

in de Projectraad.  brengt de notitie in en geeft een toelichting. 

 

Notitie wordt zondag nagezonden door . 

  

        

3. Voorbereiding ‘geschillencommissie’ 22 augustus    15.55-16.05 

 

Voor deze vergadering wordt de volgende agenda voorgesteld: 

1. Stand van zaken tracédelen SABUTO 
2. Stand van zaken Stationsgebied en uitkomsten Taskforce 
3. Zorgen BAM CUU over financiën Stationsgebied 

 

Genodigden voor 22 augustus: , Rob Brugts, René Groen, Dick Jonkers, , 

, Simon Roozen, Bert Coenen. 

 

4. Projectbeheersing, projectsturing      16.05-16.15 

 

4a. Baseline 5.0       (bijlage 2) 

( ) 

 

Bijgaande presentatie bevat de actualisatie van de prognose eindstand van het project POUHL per Q2 

en een voorstel waarmee in Q3 een nieuwe financiële baseline opgesteld kan worden 

 

Dit onderwerp is tot nu toe alleen behandeld in het MT Uithoflijn. 

 

4b. Interpretatie Bestuurlijke Overeenkomsten Uithoflijn; gunning externe adviseur  

(Dick Jonkers, Jan Greeven)     (bijlagen 3, 4) 

  

 In de DR is besloten een externe adviseur aan te stellen om een uitspraak te doen over de interpretaties 

van de BOUHL en onderliggende stukken zoals uitgewerkt in de 9 casusposities.  Op basis van een 

analyse van geschikte partijen is het voorstel om een klikgesprek aan te gaan met de 

voorkeurskandidaat en na akkoord deze opdracht te geven uiterlijk medio november 2017 een 
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en ingrijpendheid indien deze achteraf uitgevoerd zouden moeten worden. De volgende personen 

hebben deze VTW ter commentaar ontvangen, en hun commentaar is hierin verwerkt: 

- OVA:  
- OVE:  
- QBuzz:  
 

Gevraagd besluit Directieraad: 

Verzoek aan de Directieraard is om in te stemmen met, voorafgaand aan de bestuurlijke besluitvorming 

in week 34: 

- De opdrachtvertrekking aan Bombardier voor de implementatie van de extra functionaliteit van het 
wissel op de Adama van Scheltemabaan  Deze implementatie wordt als een configuratie 
aanpassing gezien, en zal het reguliere proces inclusief veiligheidsbewijsvoering dienen te 
doorlopen. 

- VTW-verzoek aan BAM te versturen om de consequenties in tijd en geld van de gewijzigde 
configuratie, verplaatsen sectiescheiding en wijzigingen van Bombardier, in beeld te brengen 

- Bespreken uit welk budget deze VTW’s dienen te worden gefinancierd want wijziging maakt geen 
onderdeel uit van huidige scope Uithoflijn. 

 

 

7. Rondvraag en Sluiting        16.25-16.30 

 
- Op 25 augustus is het eerstvolgende bestuurlijk overleg Uithoflijn/Stationsgebied (week 34). 
- De eerstvolgende Directieraad is op 6 september. 
- De eerstvolgende Stuurgroep Uithoflijn is op 27 september 

 

 
 




