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Aanvullende informatie betreffende Adviesraad Tram

Geachte leden van de commissie MME,
Tijdens de commissiebehandeling in de commissie MME van het stuk over de Adviesraad Tram (2016MME20) op
11 januari jongstleden heeft u mij gevraagd om meer informatie voorafgaand aan de PS-behandeling van
genoemd stuk op 1 februari. Bij dezen ontvangt u van mij de toegezegde informatie.
Overige adviesraden bij de provincie
U heeft mij gevraagd wat voor andere adviesraden er nog meer zijn voor de provincie en wat voor vergoeding de
leden van die adviesraden daarvoor ontvangen. Daarover kan ik u het volgende mededelen:
-

-

-

De Provinciale Commissie Leefomgeving. Deze commissie heeft momenteel een werkbudget van
maximaal €30.000,- per jaar. Uit dit budget worden ook de presentiegelden betaald: voorzitter € 351,51;
leden onderscheidenlijk € 250,00; Dat is per vergadering inclusief hun voorbereidingstijd. De bedragen
zijn bij het instellen van de huidige PCL door PS vastgesteld.
De adviescommissie Festivals. De leden van deze adviescommissie ontvangen een standaard
vergoeding voor het lezen van de aanvragen, het bijwonen van de vergadering en reiskosten.
De gebiedscommissies van de Agenda Vitaal Platteland zijn gebiedscommissies als bedoeld in artikel 82
van de Provinciewet. Deze commissies geven niet alleen advies, ze doen voor het grootste deel de
uitvoering van het genoemde programma. Het geld wat ze krijgen is daarmee ook een
exploitatiesubsidie (respectievelijk € 3 tot 4,5 ton per jaar).
De adviesraad Festivals. Deze adviesraad adviseert eenmaal per vier jaar over festivals. De deelnemers
aan de adviesraad ontvangen een vergoeding van € 105,43 per dagdeel, daarnaast ontvangen ze een
kleine vergoeding als leesgeld en een reiskostenvergoeding.

De aard, benodigde kennis, achtergrond, rol en status van de adviesraden verschilt dermate dat een goede
vergelijking van de vergoeding eigenlijk niet mogelijk is.

Gegeven adviezen Adviesraad Tram
In de jaren 2014 en 2015 heeft de Adviesraad Tram zich met de volgende onderwerpen bezig
gehouden:











Concurrentiegerichte dialoog projectorganisatie Uithoflijn
Directieleveranties lijn versus projectorganisatie Uithoflijn
Planning en Control projectorganisatie Uithoflijn
Project programma van eisen 2.0/3.0
Systeemintegratie
Scenario’s nieuwe Tramremise
Relatie tussen Provincie, Q-buzz en concessie
Systeem uithoflijn vanuit de beleving van de reiziger
Plan van Aanpak portaalorganisatie aan zijde Provincie
Aanvraag toets op systeemintegratie














Invlechting Rail BRU in Provincie
Governance aangaande rail BRU/ Provincie
Evaluatie en definiering scope van Adviesraad
Processen rond ontvangstorganisatie
Projectsturing en – beheersing per kwartaal aangaande projectorganisatie Uithoflijn
Businesscase Vervoerkundige doorkoppeling
Actualisatie businesscase Uithoflijn
Businesscase: lange termijn financiering van de infrastructuur
Invoering Wet Lokaal Spoor bij de Provincie
Nieuwe aanvraag toets op de systeemintegratie
Governance Provincie aangaande projectorganisatie Uithoflijn
Lessons learned Noord-Zuidlijn

Tijdsbesteding Adviesraad Tram
Een inventarisatie van de tijdsbesteding van de leden van de adviesraad levert het volgende beeld op
van overleggen en bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden om adviezen over bovengenoemde
onderwerpen vorm te kunnen geven:
- In 2015 is de adviesraad vijf keer bij elkaar geweest, een vergadering is gecanceld. (een
vergadering kost een dagdeel).
- Gemiddeld kost de voorbereiding van de vergaderingen twee dagdelen per vergadering per lid
van de adviesraad buiten de voorbereidende bijeenkomsten om.
- Er is een dagdeel besteedt aan een bezoek/overleg aan de Noord-Zuidlijn
- Er is een dagdeel besteedt aan een bezoek/overleg aan de projectorganisatie Uithoflijn
- Voorzitter heeft daarnaast de nodige ontmoetingen gehad met belangrijke stakeholders, zoals
de directie, bestuurder en managers van de provincie Utrecht en diverse betrokken adviseurs.
- Ter voorbereiding van de vergaderingen hebben de leden van de adviesraad ontmoetingen en
overleggen gehad met de directeur van de Regiotram en diverse werkgroepen.
- Voorzitter en secretaris hebben tussendoor veel contact.
De gemiddelde tijdsbesteding per persoon is ongeveer 19 a 20 dagdelen, waarbij de voorzitter enkele
dagdelen hoger uitkomt. Een rondje langs de leden geeft aan dat er in 2014 circa 20 dagdelen zijn
besteedt aan de adviesraad, in dit jaar is de adviesraad 9 maanden actief geweest.
In de commissie verwees u naar de informatie over acht dagdelen van de heer Van Dijk (voorzitter) op
de site van de gemeente Barneveld. Bij navraag blijken deze te slaan op het deel van de
werkzaamheden van de adviesraad die hij niet in de gemeente Barneveld kan doorbrengen, het geeft
niet de tijd aan die hij werkelijk besteedt aan de adviesraad.
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