












_chat
 05-12-17 11:15:23: Berichten en oproepen in deze chat zijn nu beveiligd met 

end-to-end encryptie.
05-12-17 11:18:04: Mark de Boer: Hoi,
Ff check ik ga er van uit dat er geen persbericht/publicatie plaatsvinden rondom
gespreksmemo Ruimtelijke Agenda provincie en gemeente. Klopt dat?
05-12-17 11:18:10: Mark de Boer: Groet
Mark de Boer
05-12-17 17:52:04: Ingeborg Pastors: Hoi Mark, excuus zie nu pas je berichtje. 
Daar zat inderdaad geen communicatie op. Was er een bijzondere reden om geen 
handtekening te zetten? P.S. ik heb ook een werk nummer:
05-12-17 17:55:19: Ingeborg Pastors: 
06-12-17 08:39:18: Mark de Boer: Ok. Gebruik volgende keer de andere. Volgens 
mij is dat nog toegelicht door t college. Was goed gesprek volgens mij gisteren.

06-12-17 08:40:39: Ingeborg Pastors: Oh, dat is fijn! We hebben  donderdag nog 
gezamenlijk wat te verhapstukken bij het rijk! 
30-01-18 14:20:48: Mark de Boer: Hoi
Morgen de perspresenratie van de Uithoflijn. Ik zal dat persgesprek in goede 
banen leiden. Is jacqueline goed voorbereid op morgen?
En ben jij er bij
Groet!
Mark
30-01-18 15:52:14: Ingeborg Pastors: Hoi Mark, ik zag het. Onze woordvoerder is 
erbij. Jacqueline zit goed in de groef. Kent het dossier goed.  Wat wordt de 
krantenkop volgens jou?
30-01-18 17:01:33: Mark de Boer: Mooi Zou zijn 

  

30-01-18 17:27:30: Ingeborg Pastors: Ah  die laatste zou ook een optie zijn 
inderdaad. Ik ga voor  En daarna inderdaad vergelijkingen 
met andere projecten.
30-01-18 17:28:06: Ingeborg Pastors: Moet ik hier nog iets meegeven aan iemand? 
Tip of wens?
30-01-18 17:28:54: Mark de Boer:  

 

30-01-18 17:33:19: Mark de Boer: Nee als t goed is is t goed.

 
 

 

30-01-18 18:59:39: Ingeborg Pastors: 
31-01-18 21:51:26: Mark de Boer: ·         Uithof duurder en later klaar (NPO 
teletekst)
·         Tramlijn Utrecht anderhalf jaar vertraagd, kosten 84 miljoen euro 
(nos.nl)
·         De Uithoflijn, de nieuwe sneltram door Utrecht, valt € 84 miljoen 
duurder uit (businessinsider.nl)
·         Sneltramlijn Utrecht 84 miljoen duurder (nieuws.nl)
·         Uithoflijn gaat minimaal een jaar later rijden dan gepland (dub.uu.nl)
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04-02-18 11:46:13: Mark de Boer:  
 

 

04-02-18 11:46:20: Ingeborg Pastors: Ok. Dat is een waardevolle toelichting.  
 

04-02-18 11:49:16: Mark de Boer: 
04-02-18 11:50:08: Mark de Boer: 

  
04-02-18 12:01:50: Ingeborg Pastors: Allright. Dat is het inderdaad ook niet. 
Dank.
04-02-18 12:01:58: Mark de Boer: MM
04-02-18 12:20:27: Ingeborg Pastors: Kijk nog wel even naar laatste zin RTV 
Utrecht die als feit melden dat gemeente met dit rapport de schuld voor 
tegenvallers  bij zich weg willen houden.
04-02-18 12:35:23: Mark de Boer: Ik zie t.  

 
 
 

 
 

05-02-18 12:43:17: Mark de Boer: Hoi,
Even bellen? 
Hartelijke groet,
Mark
06-02-18 16:20:30: Ingeborg Pastors: Hou Mark, mag ik voor  morgen een 
belafspraak met je?
06-02-18 18:01:58: Mark de Boer: Hoi.
Tussen 11:30 en 12:30 goed bereikbaar 
Daarna tot 14:00 in de trein maar is minder prettig spreken
06-02-18 18:02:53: Ingeborg Pastors: Ok. Ik heb commissie tot 12:30. En later in
de middag?
06-02-18 18:04:16: Mark de Boer: Later in de middag heidag met de directie. Kan 
ik soms even uitlopen maar niet de hele tijd en niet op elk moment
06-02-18 18:04:55: Ingeborg Pastors: Ok. Ik probeer voor 12:30. Prettige avond!
06-02-18 18:05:10: Mark de Boer: In de trein kan wel tenzij je even openlijk 
wilt gaan brainstormen over de gezamenlijke strategie 

06-02-18 18:05:18: Mark de Boer: Jij ook! MMM
07-02-18 11:43:36: Mark de Boer: Beschikbaar! MMM
08-02-18 08:53:52: Mark de Boer: 

08-02-18 08:54:48: Mark de Boer:  
 

08-02-18 09:05:40: Ingeborg Pastors: Nieuw statenvoorstel. Wordt gedeeld!
08-02-18 09:06:09: Mark de Boer: Niet bij ons aangekondigd

 08-02-18 09:16:23: Ingeborg Pastors: 2018-02-08-AUDIO-00000055.opus <bijgevoegd>
09-02-18 18:06:50: Mark de Boer: Hoi,
Hoe kijk jij terug op t debat van gisteravond?
09-02-18 20:30:52: Ingeborg Pastors: Hoi Mark, persbericht is net uit
09-02-18 20:31:15: Mark de Boer: zie t!
09-02-18 20:31:20: Ingeborg Pastors: Wil jij Lot en Victor informeren of kan ik 
hen persbericht toesturen?
09-02-18 20:31:26: Mark de Boer: 
09-02-18 20:31:49: Mark de Boer:  

09-02-18 20:37:17: Mark de Boer: 
19-02-18 09:04:20: Mark de Boer: 
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Agenda Directieraad Uithoflijn       
Overleg:  Directieraad Uithoflijn 
Datum:   12 december 2017 
Tijd:   08.30-10.00 uur 
Plaats   Laan van Maarschalkerweerd 2a, grote vergaderzaal 
Aanwezig: Rob Brugts (voorzitter), René Groen (vanaf 09.00 uur), Peter Nelissen, Dick Jonkers, Bert 

Coenen, Simon Roozen, , Jan Greeven,  (secretaris, verslag) 
Afwezig: - 

  
1.  Opening en mededelingen       08.30-08.40 

2. Stuurplanning Uithoflijn    (bijlage 2.1-2.4)  08.40-09.00 
 (Bert Coenen)  

2a. Vaststelling Integrale stuurplanning Uithoflijn 
De afgelopen maanden is er nauw samengewerkt tussen BAM-CUU, GU, OV-A, OV-
projecten, OV-E en POUHL om de Integrale stuurplanning Uithoflijn op te stellen. Dit heeft 
geleid tot een gezamenlijk opgesteld en gedragen planning van waaruit de voortgang van het 
project bewaakt kan worden.  
 
Voorgesteld besluit: 
- De Integrale stuurplanning Uithoflijn met printdatum 8 december 2017 samen met de 

bijbehorende uitgangspuntenlijst van 8 december 2017 vast te stellen; 
- de Tramkaart datum 8 december 2017 voor kennisgeving aan te nemen. 

2b. Vaststelling sturen op planning Uithoflijn  (bijlage 2.5)  
Om sturing op de planningsactiviteiten en de daarbij behorende mijlpalen voor de 
ingebruikname van de Uithoflijn te houden is een gezamenlijke inspanning van BAM-CUU, GU, 
OV-A, OV-projecten, OV-E en POUHL nodig. Alle partijen beheren een stukje van de planning. 
De Integrale stuurplanning Uithoflijn is bedoeld om deze stukjes vanuit één overzicht te 
presenteren en te bewaken. De partijen houden de verantwoordelijkheid over hun eigen 
activiteiten en hebben de verantwoordelijkheid om hun activiteiten af te stemmen met de 
andere partijen. De Projectorganisatie Uithoflijn heeft als verantwoordelijkheid om regie te 
voeren op de integrale planning. Dit betekent dat zij de algehele voortgang monitort, 
raakvlakken bewaakt en de besluitvorming over de planning procesmatig begeleid. De POUHL 
vervult hiermee de rol van ‘procesregisseur’ in de realisatie van het werkend 
tramvervoerssysteem Uithoflijn. 

Voor de vaststelling, verschuiving en sturing op de planning wordt gebruik gemaakt van een 
wekelijks planningsoverleg (voorbereiden), de Taskforce (vaststellen) en de Projectraad 
(escalatie). De overleggen maken gebruik van één Integrale stuurplanning Uithoflijn die 
opgesteld en bijgehouden wordt door POUHL en één Tramkaart. De overleggen wisselen 
elkaar af. De ene week wordt het stationsgebied besproken en de andere week de integrale 
Uithoflijn (WTVS UHL). Dit geldt voor zowel het planningsoverleg als de Taskforce. 

Voorgesteld besluit: 
- De sturing op de planning Uithoflijn zoals beschreven in bijgevoegde notitie vast te stellen. 
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3. VTW’s       (bijlage 3)  09.00-09.10 
 ( )) 
   

Via dit memo wordt aan de Directieraad besluitvorming gevraagd m.b.t. de financiële dekking 
van diverse VTW’s die in de afgelopen periode in opdracht zijn gegeven aan BAM-CUU. Deze 
VTW’s vallen allemaal binnen het mandaat van de projectdirecteur Uithoflijn, maar vanwege 
de dekking die deels via het project-onvoorzien loopt, dienen deze geformaliseerd te worden 
door de Directieraad. 

Voorgesteld besluit: 
- Instemmen met de (voorlopige) verrekening van de kosten van og-vtw-169 - toekomstige 

verplaatsingen expeditie OVT uit het budget ‘project onvoorzien’. POUHL zal nog i.o.m. de 
gemeente een zienswijze opstellen over het verschil van inzicht over de dekking van deze 
kosten (moet POUHL of gemeente deze dekken?) zodat hierover later een definitief 
besluit kan worden genomen. Met de goedkeuring van deze VTW komen de kosten voor 
deze verplaatsingen uit op +/- € . 

- Instemmen met verrekening van de kosten van on-vtw-140.1 - opstellen integraal uo rev c 
(voorbereiden werkzaamheden + maken leanplanning) uit het budget ‘project onvoorzien’. 

- Instemmen met de verrekening van de kosten van on-vtw-140.2 - opstellen integraal uo 
rec c (ontwerpwerkzaamheden) uit het budget ‘project onvoorzien’. Over de definitieve 
aanbieding van deze kosten dient nog afgestemd/onderhandeld te worden met BAM-
CUU. De bovengrens is in ieder geval € . In het risicodossier van POUHL zijn 
de risico’s 029 en 156 opgenomen om kosten die voortkomen uit dit soort 
werkzaamheden te (kunnen) dekken. 

- Instemmen met de verrekening van de kosten van on-vtw-142 - combideklaag i.p.v. asfalt 
op busbaan halte UCC uit het budget ‘project onvoorzien’. 

4.  Stand van zaken tracédeel D     (bijlage 4) 09.10-09.20 
(Bert Coenen/Simon Roozen) 

 In het memo wordt een korte stand van zaken gegeven ten aanzien van het tracédeel D 
(tussen HOV viaduct en TEJ). Het memo is opgesteld door Erica van Dijk (GU) en  

 (POUHL) en besproken met OV-A ( ). 
 
Voorgesteld besluit: 
- Het verder oppakken door POUHL van het verdere proces met BAM-CUU ten aanzien van 

herstel-/ aanvullende werkzaamheden volgens de werkomschrijving. 

5. Directieleveranties Bombardier en AHOB Koningsweg   09.20-09.30 
(Dick Jonkers, tekst: ) 

 Planningen directieleveranties Bombardier en AHOB Koningsweg 
De planningen voor de directieleveranties AHOB en Koningsweg blijven kritisch, maar 
realistisch, echter de buffer is uit de planningen. Daarom is een strakke sturing vanuit OV-P 
vereist om de gestelde mijlpalen te halen. Daarvoor hebben we het team van zowel 
Bombardier als AHOB Koningsweg versterkt met  als procesbegeleider. Hij stuurt bij 
voor die onderdelen waar dat nodig is, bijvoorbeeld de processturing van het opstellen van de 
safetycase Bombardier. Daarnaast zijn we voor de sturing van beide directieleveringen een 
twee-wekelijks OG overleg gestart waarin OV-P (RTU) en POUHL gezamenlijk de planning 
monitoren en afspraken maken over de te treffen beheersmaatregelen. De bevindingen van 
deze overleggen worden eveneens twee-wekelijks teruggekoppeld aan Bert Coenen en Dick 
Jonkers.  

VTW Koningsweg 
Voor de Koningsweg is besloten om een standaard overweg installatie van Vialis toe te 
passen. Dit is een overweginstallatie die voldoet aan de Prorail normen, waardoor de 
veiligheid (ook bij IL&T) is gegarandeerd. Voor het installeren en gebruiksklaar maken van 
deze nieuwe overweg zijn demarcatieafspraken gemaakt tussen POUHL, OV-P (RTU), BAM 
en Vialis. Op basis van deze afspraken zal door OV-P de VTW voor BAM worden opgesteld. 
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6. Opdracht business case beheer objecten langs de baan (bijlage 6) 09.30-09.40 
(Bert Coenen) 
 
 Hier wordt een vervolgproces voorgesteld voor het beheer van de ‘objecten langs de baan’.  
De notitie is afgestemd met . 

Voorgesteld besluit:  
POUHL opdracht geven om samen met OV-A en OV-E een business case uit te werken voor 
de volgende scenario’s: 
• Scenario A: alle objecten langs de baan doen hun onderhoud binnen de 

beschikbaarheidseis; 
• Scenario B:  er wordt ruimte geboden aan objectbeheerders voor alle noodzakelijk 

onderhoud. 

Voor beide scenario’s moet aangegeven worden: 
• De consequenties voor spanningsloos, beschikbaarheid, ruimte voor onderhoud; 
• De eenmalige en structurele kosten alsmede de aanspraak op vergoeding; 
• Overige consequenties (planning, samenwerking etc). 

7. Voorstel implementatie aanbevelingen vervolgaudit   (bijlage 7) 09.40-09.50 
(Dick Jonkers) 

Op dinsdag 28 november hebben Deloitte & Horvat een presentatie gegeven aan de leden 
van de directieraad UHL, over de resultaten van hun vervolgaudit naar de systeemintegratie 
en organisatiegereedheid van de Uithoflijn. Er zijn diverse aanbevelingen gedaan op het 
gebied van de governance, structuur, mensen en cultuur. Deze kansen willen we nu pakken 
teneinde alles er aan te doen om het project Uithoflijn op een gedegen wijze af te ronden. In 
voorliggende memo doen wij een procesvoorstel hoe om te gaan met de implementatie van 
deze aanbevelingen.  

Voorgesteld besluit: 

- Instemmen met het oprichten van een regiegroep die integraal verantwoordelijk is voor de 
implementatie van de aanbevelingen. 

8.  Voorbespreken directie overleg BAM-POUHL     09.50-09.55 
(Rob Brugts, Bert Coenen) 

Drie onderwerpen voorgesteld: 
a. Stand van zaken aanvullende overeenkomst Herijking Uithoflijn Planning 
b. Reactie op cashflowverzoek van BAM 
c. Stand van zaken Deel-opleverdossier BAM – Faseovergang 

9. Verslagen         09.55-10.00 

Concept-verslag Directieraad 15 november 2017  (bijlage 9) 
 Ter vaststelling 

10. Rondvraag en Sluiting        10.00 

Ter informatie bijgevoegd: 

- Voortgangsrapport Uithoflijn-gerelateerde proj. 2017-Q3  (bijlage 10) 
(Dick Jonkers) 

  

De volgende Directieraad is 11 januari 2018
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad Uithoflijn 
Datum:   15 november 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd 2a 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Simon Roozen  

Jan Greeven,  (AT Osborne),  
(secretaris, verslag) 

Afwezig: Peter Nelissen 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 

Gemeld wordt dat het bestuurlijk overleg van 22 november verplaatst is naar 29 november. Dit omdat de agenda 

van Victor Everhardt onder druk staan i.v.m. zijn tijdelijke positie als waarnemend burgemeester. 

 

2. Voorbereiding bestuurlijke herijking start exploitatie 

 

2a. Planning: impact Bombardier risico 

 

Dick Jonkers geeft aan dat hij een notitie heeft nagestuurd over de audit op Bombardier in Polen. De belangrijkste 

conclusie is dat de analyse van Riskeenering n.a.v. de bevindingen uit de audit geen andere data heeft 

opgeleverd voor P85-planning.  

Bert Coenen geeft aan dat in de audit wel is geconstateerd dat de mijlpalen  van de interface tussen Bombardier 

en de AHOB op het kritieke pad liggen.  PU heeft een aantal alternatieven uitgewerkt. Vanuit tijd en 

risicobeheersing kiest PU voor het plaatsen van een overwegbeveiliging van Vialis. Dit wordt nu uitgewerkt.. We 

zullen daarom de werkwijze in dit dossier moeten  aanscherpen Hij stelt voor dat de betrokken managers 

tweewekelijks om tafel gaan, en dat POUHL deel uitmaakt van dat overleg. Het voorstel van Rutger Siderius (in 

de notitie) zouden we op dat punt kunnen aanscherpen. 

Dick Jonkers is het eens met dit voorstel.  

 waarschuwt voor de extra kosten die dit punt zal opleveren. Voor Bombardier moeten door BAM 

aparte SIT-1 en SIT-2-testen worden georganiseerd.  

Rob Brugts stelt voor om voor alle risico’s, maar zeker de toprisico’s, een verantwoordelijke persoon op naam aan 

te wijzen. Daarnaast moeten voor elk risico ook aanspreekpunten worden aangewezen uit de andere betrokken 

organisaties. Nu gebeurt het nog te vaak dat issues naar een subafdeling worden verwezen, waar vervolgens de 

verantwoordelijkheid niet duidelijk belegd is. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. Voor de safetycase is 15 november een integrale actie opgezet om de structuur en planning van de aan te 
leveren documenten te bepalen, deze documenten worden opgenomen in de integrale planning; 

2. Voor de AHOB Koningsweg is het besluit genomen om tijdelijk een Vialis overweg te installeren. Deze 
overweg installatie geeft geen wijzigingen in het proces met Bombardier en hiermee is tevens de start 
exploitatie zeker gesteld; 

3. Zowel voor het URTS als voor de AHOB koningsweg wordt 20 november samen met POUHL een integrale 
procesplanning opgesteld waarin alle voorziene werkzaamheden van alle betrokken partijen zijn opgenomen. 
Deze wordt dan ook direct geïntegreerd in de integrale planning Uithoflijn.  

4. Er wordt een tweewekelijks regulier opdrachtgeversoverleg ingepland voor zowel Bombardier en als AHOB 
waar de integrale planning, acties en voortgang wordt gemonitord. Bij dat overleg zullen ook Dick en Bert 
aanwezig zijn. 
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5. Zorg er voor dat bij de aansturing van deze twee leveringen sprake is van een tweemanschap: één iemand 
van OV-projecten en één iemand van POUHL.  

 

2b. Planning: impact andere ontwikkelingen en eventuele nieuwe inzichten 

 

 meldt dat de Horvat-audit geen aanleiding geeft om de P85-waarde te herzien. Er zijn ook geen 

andere nieuwe inzichten die de planning beïnvloeden. Hij meldt ook dat de Programmaboard van OV commitment 

op de planning heeft uitgesproken. 

Dick Jonkers vraagt aandacht voor het betrekken van de planner van asset management, omdat deze nog niet 

voldoende is meegenomen in het proces.  

 

 vraagt of dit nu de planning is die we kunnen bevriezen en of we deze planning allemaal accepteren als 

resultaatsverplichting voor ons en onze achterban.  

Simon Roozen geeft aan dat hij dit voor de ontwikkelende partijen niet zijnde de gemeente in het Stationsgebied 

niet kan zeggen, maar hij is het ermee eens dat dit moet gelden voor de partijen die aan tafel hebben gezeten bij 

de totstandkoming van deze planning . 

Rob Brugts geeft aan dat wij als betrokken organisaties er alles aan moeten doen om deze stuurplanning te 

realiseren. Als er zich buiten onze invloed iets voordoet, hebben we een gezamenlijk probleem.  

Bert Coenen stelt voor om gezamenlijk de planning te ondertekenen. 

Afgesproken wordt dat we een ceremonieel moment organiseren, waarbij de betrokken partijen de planning 

ondertekenen. 

 geeft aan dat een notitie over de wijze van sturen op de stuurplanning wordt opgesteld, die voor 

de volgende Directieraad wordt geagendeerd. Dezelfde notitie moet ook in de Programmaboard, het  MT 

Uithoflijn en bij Stationsgebied worden behandeld. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. De stuurplanning (Planning POUHL - BAM-CUU - PU - GU. Peildatum 10 november 2017) laten 
ondertekenen in een sessie met de direct betrokken managers, om het gezamenlijke commitment vast te 
leggen. 

 

N.B.: bij dit verslag is de actuele versie van de deterministische planning gevoegd (Integrale planning Uithoflijn 

(Planning POUHL - BAM-CUU - PU - GU. Peildatum 10 november 2017). De mijlpalen van deze planning zijn niet 

gewijzigd ten opzichte van de planning die was geagendeerd voor de Directieraad van 31 oktober 2017. 

2c. Totaal benodigd budget en verdeling tussen partijen om Uithoflijn in exploitatie te nemen 

 

 toont een nieuw kostenoverzicht. De tabel is iets vereenvoudigd ten opzichte van de versie die in 

het bestuurlijk overleg van 3 november werd getoond. Het totale plaatje is nog afhankelijk van de uitkomsten van 

een sessie over kostenverdeling tussen gemeente en provincie op 16 november.  

René Groen vraagt zich af welke kosten we moeten opvoeren als werkelijk te maken kosten, en welke we kunnen 

ondervangen met een voorziening. Het laatste geeft de ruimte om een deel mee te nemen in het proces naar de 

voorjaarsnota’s.  

Jan Greeven stelt voor om wel één bedrag te noemen dat we publiek kunnen aantonen als ‘de kosten van de 

vertraging’. Het plaatje moet duidelijk zijn voor de communicatie naar buiten. 

2d. Communicatie en woordvoeringslijn 

 

Jan Greeven geeft aan dat de bestuurlijke brief de afgelopen week niet meer is gewijzigd. Het genoemde bedrag 

is eruit gehaald, die informatie stellen we uit tot begin volgend jaar. 

René groen geeft aan dat hij inschat dat we eerder met een bedrag moeten komen, eventueel in de vorm van 

vertrouwelijke communicatie naar Staten en raad. 

Afgesproken wordt dat of in de brief iets wordt gezegd over het proces rond financiën, of er een afzonderlijke 

vertrouwelijke brief wordt meegezonden over dit onderwerp. 

Simon Roozen geeft aan dat Victor Everhardt zich onvoldoende kan vinden in de huidige brief, omdat de nadruk 

te veel op het Stationsgebied ligt als veroorzaker van vertraging, terwijl ook directieleveringen vertragend werken. 

Bert Coenen stelt voor om de andere oorzaken van vertraging duidelijker te noemen, zonder de leverancier bij 

naam te noemen, bijvoorbeeld het beveiligingssysteem ipv Bombardier.  
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Rob Brugts roept op om de tijd tot 29 november te benutten om nogmaals na te gaan of we nu alles in beeld 

hebben of dat er nog unknowns zijn waarvoor we ruimte in de bestuurlijke planning moeten opnemen. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. In de bestuurlijke brief niet alleen de oorzaken voor vertraging in het Stationsgebied beschrijven, maar ook 
andere oorzaken van vertraging noemen. 

 

2e. Spoorboekje vervolgproces 

 

Het in de agenda weergegeven spoorboekje schuift iets naar achteren i.v.m. verplaatsen van het bestuurlijk 

overleg naar 29 november. Jan Greeven maakt een update van het spoorboekje, in afstemming met Pauline 

Bredt (provincie). 

 

3. Tijdlijn poeren fundatie OV-terminal 

 

René Groen ziet in de tijdlijn nog geen stevige uitleg over dit probleem heeft kunnen optreden. Hier kan in de 

gemeenteraad op doorgevraagd worden.  

 geeft aan dat de aannemer heeft gewerkt met een door de projectorganisatie aangeleverde 

tekening, die niet de informatie omtrent de poeren bevatte. Dit was echter een van de honderden aangeleverde 

tekeningen. Het voordeel van de onderheide spoorplaat is dat we nu wel een heel goede toekomstvaste 

oplossing hebben en dat  risico’s voor de toekomst sterk zijn verminderd. 

Simon Roozen stelt voor om deze historie duidelijker in de bestuurlijke brief op te nemen en te benadrukken dat 

de vertraging het gevolg is van een samenhang van verschillende issues. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. N.a.v. de bespreking de tijdlijn aanscherpen zodat deze gebruikt kan worden voor de beantwoording van 
eventuele vragen van Raads- en/of Statenleden.  

 

 

4. VTW’s 

Dick Jonkers geeft aan dat er voor wat betreft de tweede genoemde VTW (ON-VTW-072.3 - Coördinatiescope 

wisselverwarming OVT) nog geen overeenstemming is met OV.  

 geeft aan dat het tempo wat POUHL nu maakt met BAM vraagt om snelle reacties op VTW’s, 

maar dat POUHL vaak te laat een reactie krijgt.  

Dick Jonkers stelt voor om dit soort punten in een eerder stadium te agenderen. 

Rob Brugts stelt voor om een reactietermijn vast te leggen, om zo POUHL te faciliteren in het snel afwikkelen van 

VTW’s. 

Van de voorgestelde besluiten wordt de financiële verrekening van ON-VTW-072.3 aangehouden en het 

voorstel m.b.t. OG-VTW-089.6 aangepast. De andere twee punten zijn akkoord. Dat leidt tot het volgende 

besluit: 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. Instemmen met de verrekening van de kosten van OG-VTW-089.6 – Conditionering tpv trappen OVT met de 
gemeente Utrecht (opdrachtgever OVT-trap); met de kanttekening dat Stationsgebied nog zal reageren op 
het bedrag voor de verrekening (zal geen aanmerkelijke wijziging zijn) . 

2. Instemmen met de verrekening van de kosten van ON-VTW-105 - inzet  termijn 1 uit het 
budget ‘project onvoorzien’. 

3. Instemmen met de verrekening van de kosten van diverse VTW’s sinds 1-10-2017 uit het budget ‘project 
onvoorzien’. 
 
 

5. Haltekwaliteit 

Dick Jonkers geeft aan dat hij heeft vernomen dat het voorstel in de werkgroep VEB goed is ontvangen. 

 stelt voor om aan het derde voorgestelde punt ook toe te voegen: de impact op tijd, scope en 

geld.  
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René Groen stelt voor om nu geen aandacht te besteden aan zaken die al geplaatst zijn, maar de aandacht nu 

enkel te richten op plekken waar nog moet worden ingericht.  

 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. In januari/februari met POUHL, PU, Qbuzz en gemeente wordt er per halte een schouw uitgevoerd naar 
verbeterpunten en een gezamenlijke toets over het functioneren en de kwaliteit van de Uithoflijn haltes; 

2. Deze noodzakelijk verbeterpunten en de zienswijze over de kwaliteit bekijken we samen en agenderen we op 
de reguliere aanleverwijze voor de Directieraad in het nieuwe jaar (medio maart). Hierin bespreken we ook 
de wijze van financiering en de impact op tijd, scope en geld; 

3. Voor de kerst 2017 concentreren we ons op de halte UCC. We moeten hier nu snel handelen om het mee te 
kunnen nemen in de “Wijzigingsovereenkomst Herijking Uithoflijn Planning (HUP)” binnen het BAM-CUU 
contract. 

 

6. Audit systeemintegratie 

Rob Brugts geeft aan dat hij het eindrapport heeft ontvangen. Hij stelt voor om het audit-team te vragen om dit 

aan de Directieraad te presenteren.  

Afgesproken wordt dat  (Horvat) en  (Deloitte) worden gevraagd om het 

rapport te presenteren. Daarvoor wordt ook  (provincie) uitgenodigd. Bij voorkeur vindt de 

bijeenkomst vóór het bestuurlijk overleg van 29 november plaats. Dick Jonkers en  zoeken een 

geschikt moment (N.B.: wordt waarschijnlijk 28 november). 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

Horvat en Deloitte vragen om: 

1. De uitkomsten toe te lichten (en dan m.n. wat zijn de belangrijkste onderdelen waar de opdrachtgevers als 
eerste mee aan de slag moeten). 

2. Te adviseren hoe we dat het beste kunnen aanpakken. 
3. Hiervoor een aparte bijeenkomst te plannen waarbij degenen die sturing geven aan de organisaties waar de 

audit betrekking op heeft en relevante leden van de Directieraad aansluiten. 
 

7. Kwartaalrapportage Uithoflijn 2017-3 

Bert Coenen vraagt wanneer er weer een rapportage voor de Uithoflijn-gerelateerde projecten naar de 

Directieraad komt. 

Dick Jonkers geeft aan dat hij hier achteraan zal gaan.  

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. De kwartaalrapportage ter vaststelling voorleggen aan het  BO van 29 november. 
 

 

8. Verslagen 

8a. Concept-verslag Directieraad Uithoflijn van 31 oktober 2017   

 

Dick Jonkers merkt op dat er een actie rond Van Boekel in het verslag staat, die niet terugkomt op de actielijst. 

Bert Coenen meldt dat dit punt volgende Directieraad op de agenda komt.  

René Groen meldt dat hij punt 5 op de actielijst (afstemmen calamiteitenroute binnen gemeente) heeft 

afgehandeld. 

Verslag verder ongewijzigd vastgesteld. 

8b. Concept-verslag Bestuurlijk Overleg Uithoflijn/Stationsgebied van 3 november 2017   

 

In het verslag staat onterecht de term ‘arbitrage’, waar het gaat om kostenverdeling tussen provincie en 

gemeente. Dit moet ‘zwaarwegend advies’ zijn.   








