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1. De Adviesraad Tram 
 
De Adviesraad Tram is een door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (GS) ingestelde 
Adviesraad. Het instellingsbesluit is door de stuurgroep Uithoflijn bekrachtigd.  
 
De Adviesraad adviseert GS ten aanzien van het tramvervoersysteem in de provincie Utrecht en de 
stuurgroep Uithoflijn ten aanzien van het project Uithoflijn. Jaarlijks wordt over de uitgebrachte 
adviezen gerapporteerd middels een jaarrapportage. Daarmee geeft de Adviesraad invulling  
aan artikel 4.3 van het Reglement Adviesraad Tram. Deze rapportage heeft betrekking op het jaar 
2018. Deze rapportage is een product van de Adviesraad zelf en wordt opgesteld onder diens 
verantwoordelijkheid. De directie van de provincie schrijft een managementreactie, die door de 
Adviesraad integraal wordt opgenomen in de jaarrapportage. 
 

Artikel 4 Taakuitoefening Adviesraad 
[…] 
4.3 De Adviesraad rapporteert: 
a. tenminste éénmaal per jaar aan de Gedeputeerde over de bevindingen van de Adviesraad 

aangaande het Tramvervoersysteem Provincie Utrecht in de vorm van een rapportage. Deze 
rapportage bevat in ieder geval een samenvatting van de adviezen die de Adviesraad in de 
afgelopen periode heeft uitgebracht aan de Afdelingsmanager OV, alsmede de terugkoppeling 
van wat de Afdelingsmanager OV met deze adviezen heeft gedaan. Voordat deze rapportage 
wordt uitgebracht vindt een gesprek plaats tussen de Adviesraad en de Afdelingsmanager OV 
inzake deze bevindingen. 

b.  tenminste éénmaal per jaar aan de Stuurgroep over de bevindingen van de Adviesraad 
aangaande het project Uithoflijn in de vorm van een rapportage. Deze rapportage bevat in 
ieder geval een samenvatting van de adviezen die de Adviesraad in de afgelopen periode 
heeft uitgebracht aan de Projectdirecteur Uithoflijn, alsmede de terugkoppeling van wat de 
Projectdirecteur Uithoflijn met deze adviezen heeft gedaan. Voordat deze rapportage wordt 
uitgebracht vindt een gesprek plaats tussen de Adviesraad, de Projectdirecteur Uithoflijn en de 
Directieraad inzake deze bevindingen. 

 

 

Over de Adviesraad 
 
Op 7 april 2014 heeft het dagelijks bestuur van Bestuur Regio Utrecht (BRU) de Adviesraad ingesteld 
om te adviseren over Regiotram en met name het project Uithoflijn. Ten gevolge van de Wet 
afschaffing plusregio`s zijn de verkeer- en vervoerstaken van BRU per 1 januari 2015 over gegaan 
naar de provincie Utrecht. In 2015 hebben GS besloten de Adviesraad inclusief leden over te nemen 
en hebben zij het Instellingsbesluit Adviesraad Tram genomen. 
 
De Adviesraad heeft als taak om te adviseren over de strategische en tactische zaken rond het 
tramvervoerssysteem en het project Uithoflijn. De opdracht is geformuleerd in het Reglement 
Adviesraad Tram.  
 
Sinds haar oprichting heeft de Adviesraad adviezen uitgebracht over onder andere systeemintegratie, 
aanbestedingen, de invlechting van BRU in de provinciale organisatie, de governance van het project  
Uithoflijn, de voortgangsrapportages van de Uithoflijn, de Wet lokaal spoor, de Nieuwe tramremise en 
de Vervoerkundige koppeling. Daarnaast fungeren de leden van de Adviesraad als klankbord t.a.v. 
dilemma’s, oplossingsrichtingen, openstellen van hun netwerk, etc. Dit klankborden leidt soms tot een 
concrete advies aanvraag. 
 
De Adviesraad brengt haar adviezen ten aanzien van het tramvervoersysteem uit aan de 
domeinmanager Mobiliteit. De adviezen over het project Uithoflijn worden uitgebracht aan de 
projectdirecteur Uithoflijn. Het komt voor dat de adviezen zowel het project als de afdeling raken en 
dan brengt de Adviesraad (deel-) adviezen aan beiden uit. De Adviesraad is géén besluitvormend 
orgaan en maakt dus ook geen onderdeel uit van het besluitvormingsproces. De adviezen van de 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-373.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2015-8624.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-373.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-373.html
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Adviesraad helpen de provincie en projectorganisatie bij het borgen van de kwaliteit, voortgang, 
kosten en organisatie.  

Leden van de Adviesraad Tram 
 
De Adviesraad bestaat uit vier personen. De voorzitter is dr. J.W.A. van Dijk. Hij was van 2003 tot 
2011 gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland met in zijn portefeuille verkeer en vervoer. Van Dijk is 
sinds eind 2011 burgemeester van Barneveld. 
 
Naast de voorzitter bestaat de Adviesraad uit 3 leden: 

• Dhr. B. Stoiber is projectmanager Zuidasdok. Stoiber heeft ervaring opgedaan met grote 
infraprojecten bij de gemeente Amsterdam (Noord/Zuidlijn), Rijkswaterstaat (onder meer HSL) 
en ProRail. 

• Dhr. C. Berg is CFO van Stadion Feyenoord. Daarvoor was hij directeur bijzondere 
opdrachten voor de Gemeente Rotterdam. Hij is onder meer lid van het projectcommissariaat 
Noord-Zuidlijn en lid van de Investeringscommissie Delft 2040.  

• Dhr. C.J.M. van Gils is directeur Technische vernieuwing en innovatie bij ProRail. Daarvoor 
was hij directeur Techniek van GVB en daarvoor heeft Van Gils 20 jaar bij NS gewerkt, onder 
meer als directeur Wagenbedrijf.  
 

De Adviesraad Tram wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris van de provincie Utrecht.  
 
Vorige adviezen 
 
In de periode 2014 tot en met 2017 heeft de Adviesraad zestien schriftelijke adviezen uitgebracht, 
over de volgende onderwerpen: 
 
1. Planning & control cyclus Uithoflijn  
2. Concurrentiegerichte dialoog  
3. Directieleveranties  
4. Systeemintegratie in relatie tot contractering  
5. Systeemintegratie in relatie tot werkend tramvervoersysteem  
6. Nieuwe Tram Remise  
7. Relatie Regiotram, Q-buzz en de concessie  
8. Wet lokaal spoor 
9. Governance afdeling OV- en projectorganisatie 
10. Audit systeemintegratie 
11. Positionering nevenproject Integrale Tramremise 
12. Vervoerkundige koppeling 
13. Toekomstvaste OV-organisatie 
14. Robuustheidsplan Uithoflijn 
15. Afspraken met aannemer m.b.t. tracédelen SABUTO i.r.t. planning Uithoflijn 
16. Herijking planning Uithoflijn 
 
Naast deze schriftelijke adviezen, reflecteert de Adviesraad ook tijdens vergadering en in een-op-een 
gesprekken. Een (niet uitputtend) overzicht van deze activiteiten is opgenomen in de voorgaande 
jaarrapportages.  
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2. Adviezen 2018 
 
In 2018 heeft de Adviesraad zoals gebruikelijk vier keer plenair vergaderd. In deze vergaderingen is 
een veelheid aan onderwerpen aan bod gekomen. Op een deel van de onderwerpen is ter plekke 
gereflecteerd, wat is vastgelegd in de vergaderverslagen. Voor sommige onderwerpen is een apart 
adviestraject opgestart, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot een schriftelijk advies. Een 
overzicht van de plenaire vergaderingen en de overige bijeenkomsten staat in hoofdstuk 3. 
 
In 2018 stond het project Uithoflijn in de belangstelling van politiek en media. De Adviesraad is hierbij 
betrokken geweest. Zo was een deel van de Adviesraad aanwezig bij een werkbezoek van raad en 
Staten en is de Adviesraad geïnterviewd in het kader van een onderzoek van de Randstedelijke 
Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht. Ook deze bijeenkomsten zijn opgenomen in het overzicht in 
hoofdstuk 3.   
 
De Adviesraad heeft over drie onderwerpen een separaat schriftelijke advies uitgebracht. Hieronder 
treft u een overzicht van die adviezen inclusief een korte weergave van de belangrijkste 
aanbevelingen en de wijze waarop de projectorganisatie Uithoflijn en/of de provincie Utrecht opvolging 
aan dit advies hebben gegeven. 
 

Advies 17: Verbeterplan systeemintegratie en organisatiegereedheid 

Het Verbeterplan systeemintegratie en organisatiegereedheid Uithoflijn is door de provincie Utrecht 

opgesteld naar aanleiding van de opvolgaudit door Horvat en Deloitte. De volgende vragen zijn aan de 

adviesraad gesteld: 
1. Is het proces dat we ingericht hebben voldoende adequaat om de aanbevelingen uit de audit 

op te volgen? 
2. Geeft het verbeterplan voldoende invulling aan alle aanbevelingen in de audit? 
3. Hoe wil de Adviesraad graag betrokken worden bij het vervolg van het proces en welke 

borging kunnen zij bieden bij de actiepunten? 

Samenvatting advies 

De Adviesraad herkent in de audit veel punten terug van een audit uit 2015 en ook veel punten uit 

haar eigen adviezen. De Adviesraad heeft na lezing van de audit en het Verbeterplan (werkversie 27 

februari 2018) onvoldoende vertrouwen dat de opvolging deze keer wel is geborgd. Het zwakste punt 

is sturing en eigenaarschap. Geadviseerd wordt om de governance te vereenvoudigen, onder andere 

door een ‘dagelijkse sturingsgroep’ in te stellen waarin alle organisaties zijn vertegenwoordigd. De 

Adviesraad geeft ook enkele aanbevelingen m.b.t. het beleggen van verantwoordelijkheden: aan elke 

actie uit het Verbeterplan moet een persoon worden gekoppeld. Een ander cruciaal aspect dat de 

Adviesraad benoemt is het invullen van openstaande functies: ten aanzien van de Uithoflijn mogen er 

geen belemmeringen zijn voor het aannemen van mensen.  

 

Opvolging advies 

In 2018 heeft de provincie veel werk verzet om het Verbeterplan uit te voeren. De aanbevelingen van 

de Adviesraad zijn hierin meegenomen. Ten aanzien van governance is een belangrijke stap gezet 

met het instellen van een ‘integraal MT Uithoflijn’: een MT waarin projectorganisatie, provincie en 

gemeente gezamenlijk dagelijks sturen op het project. De acties uit het Verbeterplan zijn concreet 

gemaakt in een aantal plannen van aanpak, waarbij de acties aan personen zijn toebedeeld. Een 

Regiegroep (sturingsgroep) heeft toegezien op de voortgang en bewaking van de 

verbetermaatregelen en Horvat draagt zorg voor de toetsing ervan (inclusief een advies aan de 

Directieraad UHL). Met betrekking tot de invulling van functies zijn stappen gezet: de provincie heeft 

veel vacatures opengesteld. De Adviesraad is nauw betrokken geweest bij het Verbeterplan in 

plenaire vergadering en tussentijdse contactmomenten. Medio 2019 wordt afronding van het 

Verbeterplan verwacht. 
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Advies 18: Aanbesteding project Vernieuwing Regionale Tramlijn (VRT) 
De Adviesraad heeft drie stukken bestudeerd: 

1. Beslisnotitie contractstrategie Ombouw SUNIJ-lijn DEF 
2. GVI-VK Aanbestedingsstrategie Ingenieursdiensten 
3. 180620 Verdieping marktbenadering VRT 

Gevraagd is te reflecteren op de voorgenomen aanpak van de aanbesteding. 
 

Samenvatting advies 
De Adviesraad geeft enkele aanwijzingen bij het opstarten van de aanbesteding. Hierbij komen onder 
andere aan bod: 

- De aanbeveling om te werken volgens een concurrentiegerichte dialoog; 
- Kosten ingenieursdiensten niet te laag inschatten; 
- Gunningscriteria zorgvuldig formuleren, met aandacht voor BLVC; 
- Bij gunning duidelijkheid geven over status Nieuwegein City; 
- Systeemintegratie. 

Opvolging advies  

De aandachtspunten van de Adviesraad zijn meegenomen in de definitieve uitvraag. Met het 

bestuurlijk besluit in GS op 5 november 2018 is aanvullende dekking verzorgd en de scope voor het 

project VRT is vastgelegd. Tevens is daar besloten een separate projectopdracht voor Nieuwegein 

City op te stellen. Het projectteam is in december 2018 uitgebreid met een raakvlak coördinator/ 

system integrator.  

 

N.B.: In verband met vertrouwelijke informatie die verband houdt met een lopende aanbesteding is dit 

advies niet als bijlage bij de Jaarrapportage opgenomen, maar apart gearchiveerd. 

 
Advies 19: Groefbreedte kunstwerk B2 

Met BAM is discussie ontstaan over de gerealiseerde groefbreedte op kunstwerk B2 en wat die 

groefbreedte behoort te zijn. Een specifieke maatvoering is niet voorgeschreven (maar wel genoemd 

in het DO van BAM, zijnde een contractdocument). BAM daagt POUHL nu uit om eerst met de 

analyse van POUHL te komen. Dit laatste kan risico's met zich meebrengen voor de strategische 

positie van POUHL. Aan de Adviesraad is gevraagd het standpunt van POUHL te toetsen. 

 

Samenvatting advies 

De Adviesraad constateert dat duidelijk is dat de gerealiseerde groefbreedte van 41 mm niet voldoet 

en adviseert om dit aan te merken als een tekortkoming. Aan de projectorganisatie wordt aangeraden 

om telkens te verwijzen naar de relevante criteria uit het IPvE, met name de criteria die betrekking 

hebben op levensduur. 

 

Opvolging advies  

De projectorganisatie Uithoflijn heeft gehandeld conform het advies. De herstelwerkzaamheden aan 

kunstwerk B2 zijn begin 2019 met succes afgerond. 

 

N.B.: In verband met vertrouwelijke informatie die verband houdt met de relatie opdrachtgever-

opdrachtnemer is dit advies niet als bijlage bij de Jaarrapportage opgenomen, maar apart 

gearchiveerd. 
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3. Overzicht bijeenkomsten en vergaderingen 2018 

 

Naast de uitgebrachte schriftelijke adviezen heeft de Adviesraad diverse plenaire vergaderingen 

gehad en hebben bilaterale overleggen plaats gevonden. Onderstaande tabel geeft een (niet 

uitputtend) overzicht van de activiteiten. 

 

Datum Aanwezigen Besproken onderwerpen 

Thematische bespreking; 
21 februari 2018 

Stoiber, Van Gils, kwartiermaker 
Beheer, secretaris 

Audit systeemintegratie en verbeterplan 

Thematische bespreking; 1 
maart 2018 

Berg, kwartiermaker Beheer, 
secretaris 

Audit systeemintegratie en verbeterplan 

Voorbereiding plenaire 
vergadering; 26 februari 
2018 

Van Dijk, secretaris Voorbereiding vergadering 

Plenaire vergadering 
Adviesraad; 6 maart 2018 

Voorzitter en leden Adviesraad, 
leden Directieraad Uithoflijn 

- Reflectie op audit 
systeemintegratie en eerste 
versie verbeterplan 

- Kwartaalrapportage POUHL 
2017-Q4 

- Jaarrapportage Adviesraad 2016-
2017 

Onderwerpbespreking; 15 
maart 2018 

Berg, kwartiermaker Beheer Governance Uithoflijn 

Telefonisch overleg; 3 mei 
2018 

Van Gils, opdrachtgever OV 
Projecten 

Samenwerking Stationsgebied 

Kennismaking 
gedeputeerde en voorzitter 
Adviesraad; 7 mei 2018 

Van Dijk, secretaris, gedeputeerde, 
directeur provincie 

Kennismaking, algemene zaken 

Telefonisch overleg; 14 mei 
2018 

Berg, manager B&C Uithoflijn Integrale kwartaalrapportage 2018-Q1 

Telefonische overleggen; 
juni 2018 

Van Gils, opdrachtgever OV 
Projecten 

Kredietoverschrijding VRT 

Voorbereiding plenaire 
vergadering; 7 juni 2018 

Van Dijk, secretaris, directeur 
provincie 

Voorbereiding vergadering 
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Plenaire vergadering 
Adviesraad; 12 juni 2018 

Voorzitter en leden Adviesraad, 
leden Directieraad Uithoflijn 

- Verwerking advies m.b.t. 
Verbeterplan 

- Opleverdocumentatie Uithoflijn 
- Kredietoverschrijving VRT 
- Veiligheidsdossier URTS-project 
- Kwartaalrapportage WTVS 2018-

Q1 

Onderwerpbespreking; 26 
juni 2018 

Stoiber, Van Gils, opdrachtgever 
OV Projecten en andere collega’s 

Contracteringsstrategie/marktstrategie 
VRT 

Bijzonder overleg; 5 juli 
2018 

Van Dijk, Berg, secretaris, 
afvaardiging beide rekenkamers 

Interview t.b.v. rekenkameronderzoek 
Uithoflijn 

Telefonisch overleg; 22 
augustus 2018 

Berg, manager B&C Uithoflijn Integrale kwartaalrapportage 2018-Q2 

Werkbezoek; 28 augustus 
2018 

Van Dijk, Van Gils Werkbezoek gemeenteraad en Provinciale 
Staten aan Uithoflijn 

Plenaire vergadering 
Adviesraad; 3 september 
2018 

Voorzitter en leden Adviesraad, 
leden Directieraad Uithoflijn 

- Veiligheidsbewijsvoering Uithoflijn 
- Aanbesteding project VRT 
- Voortgang Verbeterplan 
- Groefbreedte kunstwerk B2 

Uithoflijn 
- Kwartaalrapportage WTVS 2018-

Q2 

Onderwerpbespreking; 11 
september 2018 

Berg, Van Gils, kwartiermaker 
Beheer, projectmanager 
Traminfrastructuur 

Groefbreedte kunstwerk B2 

Onderwerpbespreking; 11 
september 2018 

Stoiber, Van Gils, opdrachtgever 
OV Projecten en andere collega’s 

Contracteringsstrategie/marktstrategie 
VRT 

Onderwerpbespreking; 24 
oktober 2018 

Van Gils, kwartiermaker Beheer en 
andere collega’s 

Verbeterplan 

Telefonisch overleg; 22 
november 2018 

Berg, manager B&C Uithoflijn Integrale kwartaalrapportage 2018-Q3 

Voorbereiding plenaire 
vergadering; 26 november 
2018 

Van Dijk, secretaris Voorbereiding vergadering 

  



 
 
 
 

8 
 

Telefonisch overleg; 26 
november 2018 

Van Gils, adviseur Horvat Verbeterplan 

Plenaire vergadering 
Adviesraad; 4 december 
2018 

Voorzitter en leden Adviesraad, 
leden Directieraad Uithoflijn 

- Aanbesteding project VRT 
- Voortgang en afronding 

Verbeterplan 
- Startvoorwaarden Proefbedrijf 

Uithoflijn 
- Aanbesteding vervangingsopgave 

DRIS 
- Vaststellingsovereenkomst 

provincie-BAM 
- Kwartaalrapportage WTVS 2018-

Q3 
- Doorkijk naar adviezen 2018 

Bestuurlijk overleg; 14 
december 2018 

Van Dijk, Van Gils, Stuurgroep 
Uithoflijn 

Bestuurlijk jaargesprek Adviesraad Tram 
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4. Managementreactie directie provincie Utrecht 

 

De in 2018 door de Adviesraad Tram uitgebrachte adviezen en aanbevelingen worden onderschreven 

door de provincie Utrecht t.a.v. OV en de provincie en gemeente Utrecht t.a.v. het project Uithoflijn. 

Waar mogelijk zijn de adviezen direct overgenomen of zijn deze aanleiding geweest om op 

onderdelen bij te sturen. Ook hebben we maatregelen genomen om de implementatie van de 

adviezen te bewerkstelligen.  

 

In het jaar 2018 heeft het project Uithoflijn wederom veel aandacht gevraagd van provincie en 

gemeente. De Adviesraad heeft de opdrachtgevers bijgestaan in de afronding van de laatste 

werkzaamheden aan de traminfrastructuur en bij de voorbereiding op het Proefbedrijf dat in 2019 van 

start gaat. In samenhang met de voorbereiding op ingebruikname van de Uithoflijn heeft de provincie 

werk gemaakt van het ‘Verbeterplan’. De Adviesraad heeft intensief meegekeken met dit proces. 

Behalve voor de Uithoflijn is er ook aandacht geweest voor andere tramprojecten, met name het 

project VRT (Vernieuwing Regionale Tramlijn). 

 

De schriftelijke adviezen, vergaderingen en besprekingen en bilaterale contacten met voorzitter en 

leden van de Adviesraad zijn ook in 2018 voor ons van grote meerwaarde geweest. Ook in de fase 

van het proefbedrijf en ingebruikname van de Uithoflijn, en in de opstartfase van het project VRT, 

maken wij graag gebruik van de kennis en kunde van de Adviesraad Tram. 

 

Rob Brugts, 

Directeur provincie Utrecht/ Voorzitter Directieraad Uithoflijn 

 

René Groen, 

Directeur Ruimtelijke Kwaliteit en Mobiliteit gemeente Utrecht/ Lid Directieraad Uithoflijn  



 
 
 
 

10 
 

5. Bijlage 

 

Schriftelijk advies 17. 
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Advies 17:  Verbeterplan systeemintegratie en organisatiegereedheid 

Datum: 6 maart 2018 

Kenmerk: 81CC8A21 

 

 

Aanleiding 

 
In de vergadering van 6 maart is gesproken over het Verbeterplan systeemintegratie en 
organisatiegereedheid Uithoflijn, dat door de provincie Utrecht is opgesteld naar aanleiding van de 
opvolgaudit door Horvat en Deloitte. De Adviesraad heeft kennis genomen van twee documenten: 

- Opvolgaudit systeemintegratie en organisatiegereedheid Uithoflijn, definitieve versie 
- Werkdocument Verbeterplan systeemintegratie en organisatiegereedheid Uithoflijn, versie 

27 februari 2018 

Voorafgaand aan de vergadering van 6 maart zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met Karel van 

Gils en Benno Stoiber (21 februari) en Carl Berg (1 maart).  

 

De organisatie heeft de volgende vragen gesteld: 

- Is het proces dat we ingericht hebben (o.a. oprichting regiegroep en verantwoordingslijn 
via Directieraad) voldoende adequaat om de aanbevelingen uit de audit op te volgen, of 
heeft de Adviesraad andere suggesties? 

- Geeft het verbeterplan voldoende invulling aan alle aanbevelingen in de audit? 
- Hoe wil de Adviesraad graag betrokken worden bij het vervolg van het proces en welke 

borging kunnen zij bieden bij de actiepunten? 
- Wil (een van de leden van) de Adviesraad aanwezig zijn bij een dag die we gaan 

organiseren over verbetering van de governance? 

De Adviesraad geeft naar aanleiding van de aangeleverde documenten, de presentatie en de gestelde 

vragen de volgende adviezen.   

 

Advies 

 

Algemene reactie op. audit en Verbeterplan 
 

De audit en het Verbeterplan overlappen voor een groot deel met de audit van 2015. Daarnaast 
bevatten ze veel punten waarover de Adviesraad eerder heeft geadviseerd. De Adviesraad heeft, na 
lezing van de audit en het Verbeterplan (werkversie 27 februari 2018), op dit moment nog 
onvoldoende vertrouwen dat de opvolging deze keer wel is geborgd. Het zwakste punt is sturing en 
eigenaarschap. Hieronder wordt deze opmerking in meer detail toegelicht. 

 
Reactie op de gestelde vragen 

 

Vraag 1: Is het proces dat we ingericht hebben (o.a. oprichting regiegroep en verantwoordingslijn via 

Directieraad) voldoende adequaat om de aanbevelingen uit de audit op te volgen, of heeft de 

Adviesraad andere suggesties? 

 

Reactie: 

 
Het risico is dat met het instellen van de Regiegroep, een nieuw overlegorgaan met relatief veel 
deelnemers, de bureaucratie alleen maar toeneemt. Dat terwijl juist versimpelen noodzakelijk is. 
Daarnaast wordt betwijfeld of een verantwoordingslijn via de Directieraad voldoende is om de 
opvolging te borgen. 
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Sturing op het Verbeterplan is onlosmakelijk verbonden met de governance van de Uithoflijn als 
geheel. Hierover merkt de Adviesraad het volgende op: 

 

• Het is nog steeds niet duidelijk welke persoon de systeemverantwoordelijke is, terwijl dat 
cruciaal is voor de dagelijkse sturing. Hierover moet dan ook dringend een knoop worden 
doorgehakt. Eventueel kan de systeemverantwoordelijke uit twee personen bestaan 
(vertegenwoordigers van provincie en gemeente). 

• Het aanwijzen van de systeemverantwoordelijke hoeft niet te wachten op de afronding van de 
domeinvorming binnen de provincie. 

• Er wordt nu los gestuurd op de scopes van POUHL, provincie/OV en 
gemeente/Stationsgebied, maar niet integraal op de realisatie van het Werkend 
Tramvervoersysteem Uithoflijn (WTVS). In zijn advies van 12 september 2014 (advies 5 – 
Systeemintegratie in relatie tot Integraal en werkend Tramvervoersysteem) heeft de 
Adviesraad hier de eerste keer voor gewaarschuwd.  

• De Directieraad Uithoflijn staat te ver van de materie af om op dagelijkse basis te sturen op 
het integrale WTVS. 

• Om deze lacune te dichten wordt geadviseerd om een ‘dagelijkse sturingsgroep’ in te stellen: 
een groep die wekelijks bijeenkomt en dagelijks stuurt op realisatie van het WTVS. Deze 
groep moet klein zijn, denk aan 4 á 5 personen, met vertegenwoordiging van POUHL, 
provincie en gemeente. De leden moeten een duidelijk en door alle organisaties aanvaard 
mandaat hebben. Deze personen hebben ook een leidende rol in andere overleggen. 

• Uitvoering van het Verbeterplan zou belegd kunnen worden bij deze ‘dagelijkse 
sturingsgroep’. 

• Tegelijk met het instellen van deze dagelijkse sturingsgroep kan een aantal andere 
overlegorganen worden opgeheven. 

• De ontwikkelingen in het Stationsgebied worden als exogeen risico gezien. De gemeente 
Utrecht moet hier haar verantwoordelijkheid nemen en waar nodig, eventueel bestuurlijk, de 
belangen van het project Uithoflijn actief bewaken.  

• De rapportagestructuur moet het WTVS als geheel omvatten. 
 

Vraag 2: Geeft het verbeterplan voldoende invulling aan alle aanbevelingen in de audit? 

 
Reactie: 
 
De Adviesraad vindt het Verbeterplan niet scherp genoeg en heeft de volgende 
opmerkingen/aanvullingen: 
 

• Bij de huidige opzet van het Verbeterplan blijft de uitvoering in een collectieve 
verantwoordelijkheid hangen. Dat zal leiden tot discussies over processen, zonder dat over de 
inhoud besluiten worden genomen. 

• Het Verbeterplan verdoezelt wie waarvoor verantwoordelijk is. Een voorbeeld hiervan is 
paragraaf 3 (Eisenbeheer) van het Verbeterplan. Van zoiets moet een deelproject worden 
gemaakt waaraan de naam van één persoon wordt gekoppeld. één naam bij, één persoon die 
een plan opstelt en verantwoordelijk is voor de uitvoering.  

• Personen moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor een (deel)project, onafhankelijk van 
organisatieontwikkelingen die binnen de provincie plaatsvinden. De reflex lijkt nu te zijn om 
voor elk vraagstuk een overleggroepen op te richten, terwijl er ook één persoon kan worden 
aangewezen die mandaat krijgt om het vraagstuk op te lossen. Een voorbeeld hiervan is de 
AHOB, waar op dit moment erg veel personen mee bezig zijn. 

• Mandaten en escalatiemogelijkheden moeten helder worden vastgelegd en, zeker zo 
belangrijk, worden nageleefd en gerespecteerd. Leg daarom de spelregels van de 
samenwerking vast. 

• Maak het organisaties onmogelijk om problemen of risico’s ‘onder het tapijt te vegen’. 

• Organisatieontwikkeling van de provincie als geheel (b.v. de domeinontwikkeling) mag geen 
afleidende of remmende werking hebben op de realisatie van de Uithoflijn/WTVS. De Uithoflijn 
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heeft strakke en onmiddellijke sturing nodig en kan niet ‘meedeinen’ met de ontwikkelingen 
binnen de provincie als geheel. 

• Benoem in het Verbeterplan welke concrete resultaten bereikt moeten worden, wanneer en 
door wie. Herhaaldelijk moet de ‘dagelijkse sturingsgroep’ zichzelf de vraag stellen: waarom 
gaan de verbeteracties nu wel lukken, terwijl dit in 2015 niet lukte? 

• De aanvullende lijst met vertragingsrisico’s uit de audit zijn niet systematisch in het 
Verbeterplan terug te vinden op monitoring, controle en beheersing. 

• Ga een of meerdere dagen de hei op om afspraken te maken over de twee meest cruciale 
dingen: 1) leiderschap en structuur (governance) en 2) de spelregels van de samenwerking. 
 

De Adviesraad heeft aandacht besteed aan de invulling van functies binnen de organisatie. Daarover 
heeft zij de volgende opmerkingen: 

• Het verbaast de Adviesraad om opnieuw vast te stellen dat cruciale functies niet vervuld 
worden.  

• Voor het op sterkte brengen van de capaciteit en expertise binnen de afdeling OV moet met 
spoed in beeld gebracht worden: 

o Een plaatje van de noodzakelijke functies; 
o Aanpak voor werving en selectie; 
o Aanpak voor opleiding en ontwikkeling; 
o Meelooptrajecten met POUHL t.b.v. de overdracht; 

Hier is de Adviesraad op ingegaan in zijn advies van 21 december 2015 (advies 9 – 
Governance adeling OV en projectorganisatie). 

• Het mag niet zo zijn dat de domeinvorming de invulling van functies remt. Het runnen van een 
vervoersbedrijf (inclusief assets) is operationeel echt anders is dan de reguliere taken van een 
provincie. Daarbij hoort de eenduidige managementstructuur, inclusief 
verantwoordingsrapportages (met sturing op financiën en risico’s). Hier is de Adviesraad 
uitgebreid op ingegaan in zijn advies van 14 juli 2016 (advies 13 – Toekomstvaste OV-
organisatie). 

• Als procedures binnen de provincie de werving van personeel remt, wordt geadviseerd om 
bestuurlijke dekking te organiseren voor het versnellen van dit proces. 

 

Ook is apart gesproken over de Wet lokaal spoor en de verantwoordelijkheden die dat met zich 

meebrengt: 

- De verantwoordelijkheden in het kader van de Wet lokaal spoor (WLS) zijn nog 

onvoldoende belegd; 

- De WLS stelt eisen aan veiligheid van het WTVS en de opleverdossiers van de nieuwe 

lijn, wat een mogelijk risico voor de planning vormt. 

Vraag 3: Hoe wil de Adviesraad graag betrokken worden bij het vervolg van het proces en welke 

borging kunnen zij bieden bij de actiepunten? 

 
Reactie: 
De Adviesraad biedt aan om vaker mee te kijken met de uitvoering van het Verbeterplan. De 
Adviesraad kan als klankbord reflecteren op dilemma’s die aan haar worden voorgelegd. De 
voorwaarde is dat de Adviesraad dan inzicht krijgt in de opvolging van haar adviezen.  
 

Vraag 4: Wil (een van de leden van) de Adviesraad aanwezig zijn bij een dag die we gaan organiseren 

over verbetering van de governance? 

 
Reactie: 
 
De Adviesraad biedt aan om, geheel of gedeeltelijk, aanwezig te zijn aan het einde van een van deze 
sessies. De Adviesraad kan dan reflecteren op de gepresenteerde resultaten van de sessie.  

 

 


