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Horvat en Deloitte heb in geïnformeerd  aanstaande  publicatie. 
nen: Tip van  Lijkt mij wijs om te doen. 
 Dus wellicht als René dat doet? 
lissen: Dat lijkt mij ook verstandig. Akkoord 

dat René dat doet 
02-02-18, 08 n van 
jullie dat? ?...... 
02-02-18, 08
1. Rapport is door Jan, René en mij gescreend op namen en functies die 
moeten worden weggelakt. 
02-02-18, 08:39 - Bert Coenen: Neem aan dat het daarmee afdoende is 
gecheckt op anonimiteit. Of gaat iemand er nog eens doorheen. Want dan 
kunnen we alvast die versie gereed maken. Versie 2 is rapport met ook 
weggelakt passages die ons kunnen 
02-02-18, 08:40 - Peter Nelissen:  heeft de nummers van 
de adviesraad leden 
02-02-18, 08:40 - Bert Coenen: Peter, ,  hoe laat deze ochtend 
denken jullie concept versie van brief te hebben. Dan kunnen we 
meelezen? 
02-02-18, 08:41 - Bert Coenen: Ik heb  al geappt. 
02-02-18, 08:45 - Peter Nelissen: Conc ie brief was er al 
gisterenavond. Komt eraan 
02-02-18, 10:17 - Pauline Bredt: Voor de duidelijkheid: de provincie gaat 
niet de geheimhouding van het auditrapport afhalen. Dus in principe 
sturen wij niet een openbare versie aan PS toe. Wij zijn van mening dat 
geheimhouding nog noodzakelijk is. Brief voorzet kan dus gebruikt worden 
voor raad, maar wordt niet gebruikt voor PS. 
02-02-18, 10:23 - Peter Nelissen: Weet je dit zeker?  had 
dit niet zo begrepen 
02-02-18, 10:28 - Pauline Bredt: Ja expliciet van  vernomen 
02-02-18, 10:31 - Rene Groen: Dit is niet zo afges en en onhoudbaar. 
Als de geheimhouding er om 18 U afgaat kan iedereen ove rapport 
beschikken. De pers heeft het zeker snel. Afspraak met  is 
openbaarmaking met een gezamenlijke opzegbrief. Gistere a 19 U 
afgesproken. Groet rene 
02-02-18, 10:39 - Pauline Bredt: Gedeputeerde heeft andere lezing.. ik 
zal het terugleggen bij haar 
02-02-18, 12:09 - Pauline Bredt: Gaat er vanuit POUHL/provincie/gemeente 

 geïnterviewden audit dat dit staat te gebeuren? 
.. 
Coenen: Mee eens. Zal  vragen mail te 

maken.  zou jij willen meelezen? 
02-02-1 :05 - Pauline Bredt: Hoe openbaart de gemeente het rapport 
straks? Door plaatsing op website of door toezenden aan raadsleden? 
Oftewel als bij ons PS ernaar vragen kunnen we hen een link sturen? 
02-02-18, 14:22 - Bert Coenen: Plaatsing in ibabs. En ze krijgen een mail 
met een link naar ibabs. 
02-02-18, 14:23 - Pauline Bredt: Kunnen niet raadsleden dat ook in Ibaba 
vinden? 
02-02-18, 14:24 - Bert Coenen: Volgens mij wel. Zal het effe checken. 
02-02-18, 15:19 - Jan Greeven: Ja hoor, de link verwijst straks naar 
publieke locatie waar brief en bijlagen kunnen worden geopend 
02-02-18, 15:18 -  +31  : Bert wij zien graag de oplegger die de 
GU bijvoegt bij de audit. Dus de def versie. Kan dat?   
02-02-18, 15:21 - Bert Coenen: Peter en René hebben hier nu overleg over. 
02-02-18, 15:22 - Rene Groen: Afgesproken Bert dat je de laatste versie 
ff mailt. Weten dat de aanhef niet klopt. Wordt een brief van lot aan de 
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Agenda Directieraad Uithoflijn         
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   6 februari 2018 

Tijd:   09.00-10.00 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd 2a, grote vergaderzaal 

Aanwezig: René Groen (voorzitter), Peter Nelissen, Dick Jonkers, , Jan Greeven, Simon 

Roozen of Erica van Dijk, ,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: Rob Brugts, Bert Coenen 

 

 

1.  Opening en mededelingen       09.00-09.10 

 

 

2. Voortgang realisatie 

 

 Voorstel: mondelinge toelichting op realisatie scope Uithoflijn door , 

directieleveringen door Dick Jonkers, projecten Stationsgebied door Simon Roozen of Erica 

van Dijk. 

 

3. Stand van zaken van de lopende onderhandelingen met BAM en QBuzz  09.10-09.25 

 

Mondelinge toelichting door Dick Jonkers en  

 

4. Auditrapportage        09.25-09.35 

 

De auditrapportage is op 2 februari ter informatie aan de Adviesraad gestuurd.  

 

Voorgesteld besluit: 

- Auditrapportage en verbeterplan op 6 maart bespreken met de Adviesraad Tram; 
- Inventariseren op welke punten we de Adviesraad vragen mee te denken. 

 

5. Voorbereiding bestuurlijk overleg 9 februari     09.35-09.45 

 

Voorgestelde agenda: 

- Terugblik op persbijeenkomst, raad en commissie 
- Vervolgacties m.b.t. auditrapportage 

 

6. Verslagen         09.45-09.50 

 

Concept-verslag Directieraad 24 januari 2018   (bijlage 6) 

 Ter vaststelling 

 

7. Rondvraag en Sluiting        09.50-10.00 

 

 
 

De volgende geplande Directieraad is 8 maart 2018. 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad Uithoflijn 
Datum:   24 januari 2018 
Tijd:   16.30-18.00 uur 
Plaats:   Provinciehuis Utrecht 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Peter Nelissen, Erica van Dijk, Bert Coenen, 

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

Afwezig: Simon Roozen (vervangen door Erica van Dijk) 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 

Bert Coenen geeft aan dat BAM is begonnen met testten van rijdende tram op SABUTO. Omdat er nog een paar 

openstaande issues zijn, is er voorlopig een snelheidsbeperking tot 15 km per uur opgelegd. POUHL gaat een 

procestoets doen, die moet uitwijzen of BAM proces op orde heeft. Als dat het geval is en blokkades van safety 

zijn opgeheven, kan er op baanvaksnelheid getest worden. De snelheidsbeperking heeft vooralsnog geen 

consequenties voor de stuurplanning. 

Dick Jonkers meldt dat er problemen zijn met de levering van de software voor de AHOB Koningsweg. We 

werken nu aan mitigerende maatregelen . Of deze in afdoende zijn is nu nog niet te stellen. Het worst case 

scenario is twee maanden vertraging voor de deelexploitatie. Dit is nu echter geen aanleiding om nieuwe planning 

niet naar buiten te brengen. 

René Groen geeft aan dat de raadscommissie Stad en Ruimte op 18 januari in een geheime bijeenkomst is 

geïnformeerd over de planning en meerkosten. Er werd gevraagd om een second opinion op de financiële raming 

en die is toegezegd met als termijn zomer 2018. René stelt voor om een lichte second opinion te doen via de 

Directieraad en hierover in vergadering van maart een voorstel te agenderen.  

Afgesproken wordt dat  hier een voorstel voor opstelt.  

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Een second opinion laten uitvoeren op de vertragingskosten, op verzoek van de raadscommissie Stad en 
Ruimte 

 

 

2. Stand van zaken van de lopende onderhandelingen met BAM en Qbuzz 

 

De Directieraad is bijgepraat over de lopende onderhandelingen. Besloten wordt om de Stuurgroep te adviseren 

geheimhouding op te heffen. De Stuurgroep wordt hierover schriftelijk geïnformeerd (N.B.: gedaan op 25 januari). 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Stuurgroep adviseren de geheimhouding te laten opheffen; 
 
 

3. Informeren Raad en Staten over aangepaste planning en kosten 

 

Een paar aandachtspunten bij de voorliggende brief:  

- Erica van Dijk heeft vanuit Stationsgebied nog een aantal opmerkingen gegeven, die inmiddels zijn verwerkt. 

- Voorgesteld wordt om in de brief bij het geconsolideerde bedrag ook te benoemen uit welke drie 

componenten het bedrag bestaat. 
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- De gedane kredietaanvraag aan Provinciale Staten kan mogelijk verwarrend werken als deze naast de brief 

wordt gelegd. Dit zal in de brief moeten worden verhelderd.  

Besluit: 

- De voorliggende brief gebruiken als basis voor de definitieve brief; 

- Jan Greeven en Pauline Bredt doen nog de nodige aanpassingen, in afstemming met Rob Brugts en René 

Groen, en dienen de brief op 26 januari in voor behandeling bij beide colleges. 

 

4. Marsroute en woordvoeringslijn 

 

 stelt voor dat Bert Coenen, Dick Jonkers, Jan Greeven en hijzelf nog een keer kritisch naar de 

Q&A kijken, elk vanuit eigen invalshoek.  

Jan Greeven geeft aan dat hij na het indienen van de definitieve brief, de woordvoeringslijn en Q&A zal voltooien, 

met medelezing van de genoemde collega’s. 

Besluit: 

- De voorliggende marsroute, woordvoeringslijn en opzet persgesprek hanteren als uitgangspunt en, na 

indienen van de definitieve brief bij beide colleges, verfijnen. 

- Deze stukken afstemmen met de betrokken bestuurders. 

  

5. Uitwerking financiële afspraken tussen GU en PU 

Nog niet duidelijk is hoe licht of hoe zwaar de gemaakte afspraken moeten worden vastgelegd. Waarschijnlijk 

moet er een aanvullende overeenkomst tussen de opdrachtgevers worden vastgesteld. Deze zal via de 

Stuurgroep aan beide colleges worden voorgelegd. 

René Groen stelt voor om als communicatielijn aan te houden dat er een aanvullende overeenkomst wordt 

opgesteld, die in de eerste helft van 2018 klaar zal zijn. Volgende week, bij publicatie van de brief, moeten we dit 

proces in grote lijnen kunnen toelichten. 

 

6. Aanpassing planning CAF33 trams 

Akkoord met het voorstel. 

 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Instemmen met het wijzigingsvoorstel voor een vertraagde levering van tramvoertuigen, waarbij het 27e en 

laatste tramvoertuig geaccepteerd zal worden in april 2019.  

- Een gedetailleerde planning van levering en acceptatie zal bij de Change request worden gevoegd. 

 

7. Ingebruikname busstation 

Bert Coenen geeft aan dat in het PvA helder moet worden gemaakt in wiens domein elk onderdeel van het PvA 

had moeten zitten en in wiens domein het met het PvA wordt gelegd. Daaraan gekoppeld moet ook de 

financieringsconstructie helder zijn. 

 vraagt zich af of de monitoring en sturing via de werkgroep VEB gaat lopen of dat die bij de 

meest belanghebbende van de vijf partijen gaat liggen. Voor de werkgroep VEB geeft het mogelijk teveel afleiding 

van de kerntaken. 

Erica van Dijk geeft de suggestie om de regie bij de taskforce Stationsgebied te leggen. 

Bovenstaande aandachtspunten en suggesties worden meegenomen in het PvA. Akkoord met het voorstel. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. Het beleggen van de regietaak t.a.v. ingebruikname busstation UCC bij de projectorganisatie Uithoflijn 

waarbij POUHL de opdracht krijgt een regisseur aan te stellen en een plan van aanpak op te stellen waarin 

de vijf benoemde onderdelen (realisatie, exploitatie, beheer, jaarbeursplein en toeleidende routes) zijn belegd 

inclusief de trekkers  vanuit de verantwoordelijke partijen zoals in figuur 1 is weergegeven; 
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