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Geachte dames en heren, 

Hierbij sturen wij u de Jaarrapportage Uithoflijn 2017 toe, zoals die onlangs is vastgesteld door de Stuurgroep 
Uithoflijn en ons College. Dit is de laatste rapportage in deze vorm.  
 
Aanleiding 

Zoals afgelopen maanden met u is besproken, gaan we vanaf 1 januari 2018 per kwartaal over de Uithoflijn 
rapporteren. Daarbij verbreden we de rapportage naar een rapportage over het integrale werkend 
tramvervoersysteem. Waar de rapportage nu nog voornamelijk gaat over het tramsysteem zelf (de realisatie 
traminfrastructuur en materieel), rapporteren we in de komende kwartalen meer in detail over: 
- de voorbereiding op Exploitatie en Beheer 
- het Proefbedrijf 
- de planning van randvoorwaardelijke projecten als tramremise en stationsgebied.  

De rapportage nieuwe stijl over het eerste kwartaal van 2018 wordt in de stuurgroep van medio mei geagendeerd 
en na vaststelling aangeboden aan u en aan de gemeenteraad van Utrecht. 

Voorgeschiedenis 
In de diverse debatten met uw Staten over de Uithoflijn hebben we u toegezegd u frequenter en uitgebreider te 
informeren.  
 
Essentie / samenvatting: 
Zoals u inmiddels weet is in het jaar 2017 een aantal risico’s opgetreden, waardoor bleek dat het niet meer 
haalbaar was om de Uithoflijn op 8 juli 2018 in exploitatie te nemen. Uiteindelijk bleek aanzienlijk meer tijd nodig 
om de traminfrastructuur te bouwen, te testen en te beproeven. In diverse voortgangsbrieven en 
halfjaarrapportages is hierover gerapporteerd en na herijking van de planning en financiën heeft u hierover een 
aantal debatten gevoerd in uw Staten.  

Uiteindelijk hebben wij u een voorstel voorgelegd waarin de herijking van de planning, de risico’s, 
beheersmaatregelen en financiën verwerkt zijn. De planning is gebaseerd op een risicoanalyse en heeft een 
haalbaarheid van 85%. Hierbij hebben we aangegeven ons in te spannen om deze mijlpalen enkele maanden 
eerder  te behalen.  



 

  

 

Relevante actualiteiten 

In mei wordt de kwartaalrapportage over het eerste kwartaal van  2018 vastgesteld. Hierin zullen we veel 
aandacht schenken aan de risico’s. Vooruitlopend op de kwartaalrapportage willen we u vast informeren over een 
aantal actuele ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de planning. Hoewel het mogelijke effect van deze 
ontwikkelingen is meegewogen in de planning, zullen we beheersmaatregelen treffen om de gevolgen te 
beperken. 
Sinds 14 februari 2018 zijn op Utrecht CS de loopstromen verlegd naar het nieuwe stationsplein, zodat gestart 
kon worden met de sloopwerkzaamheden van de traverse. Door vorst en de vondst van asbest op onverwachte 
plekken, lopen de sloopwerkzaamheden uit. Deze vertraging is beperkt. Momenteel wordt geïnventariseerd of er 
in de opvolgende werkzaamheden versnelling mogelijk is om deze in de tijd weer in te lopen.  
 
Daarnaast is de oplevering van de overwegbeveiliging Koningsweg later dan gepland. Op deze beide 
ontwikkelingen zullen wij in de nieuwe kwartaalrapportage uitgebreid ingaan. In mei ontvangt u ook de rapportage 
over de second opinion op de meerkosten die u is toegezegd. Dan hebben we ook meer zicht op de aanvullende 
afspraken met de opdrachtnemer traminfrastructuur BAM. Deze  worden, indien mogelijk, meegenomen in de 

second opinion. 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De informatievoorziening richting PS verbeteren. 
 
Financiële consequenties 

In de jaarrapportage ziet u de financiële ontwikkelingen van 2017. In de komende kwartaalrapportage over het 
werkend tramvervoersysteem zullen wij u ook informeren over de inzet van het door toegekende budget. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Eind mei ontvangt u de eerste, integrale rapportage op het werkend tramvervoersysteem.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de jaarrapportage Uithoflijn 2017. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


