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Onderwerp Statenbrief: aankoop overhoeken bij Tramremise Nieuwegein 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
De begrenzing van de huidige tramremise is momenteel niet logisch, waardoor ter plekke niet goed is vast te 
stellen waar beheer- en onderhoudsgrenzen van provincie en gemeente Nieuwgein liggen.  
 
Daarom hebben wij besloten enkele percelen weg, groenstroken en watergang van de gemeente Nieuwegein aan 
te kopen om zo volledig eigenaar te worden van het gebied van de Tramremise. De koopsom is symbolisch en 
bedraagt € 1,-. kosten koper. 
 
Door aankoop kan de inrichting van het terrein doelgerichter plaatsvinden en kan de veiligheid beter worden 
gewaarborgd. 
 
In de periode dat het trambedrijf eigendom was van de Bestuur Regio Utrecht (BRU) is de grond die thans het 
remiseterrein omvat met het opstelterrein van de trams, de werkplaats en kantoren aangekocht door de BRU. Met 
de overgang van de BRU naar de provincie is deze eigendom meegegaan.  Ook toen is al geprobeerd de 
onderhavige percelen van de gemeente Nieuwegein aan te kopen echter dit stuitte op bezwaren van de 
gemeente. Echter de kosten voor de gemeente werden te hoog in relatie tot nut en noodzaak van deze gronden. 
Derhalve wil de gemeente nu wel overgaan tot overdracht. Op de gronden is een schone grond verklaring 
afgegeven. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben besloten tot aankoop van ongeveer 1.60.00 ha aan weg, groenstroken en watergang (percelen 
kadastraal bekend als de gemeente Jutphaas, sectie G, 4119 (ged.), 4122 en 2331 (ged.). Deze percelen liggen 
tussen en aansluitend aan de bestaande provinciale eigendommen van de Tramremise aan de Remiseweg in 
Nieuwegein. 
Door aankoop ontstaat één zelfstandig te beheren gebied, dat eenvoudig kan worden heringericht. Na 
herinrichting kunnen de kosten van beheer, onderhoud en beveiliging eenvoudiger en doelmatiger plaatsvinden. 
 
 
 
 



 
  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beheer, onderhoud en beveiliging van tramremise worden doelmatiger. Voor herinrichting van terrein is geen 
privaatrechtelijke toestemming van andere eigenaren meer nodig. 
 
 
Financiële consequenties 
De kosten voor deze aankoop bedragen €1,- kosten koper.  Dit bedrag wordt gedekt uit het beheer budget van 
het trambedrijf. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
In september wordt de koopovereenkomst gesloten met de gemeente Nieuwgein en vindt de 
eigendomsoverdracht plaats. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


