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Onderwerp Statenbrief: Verlegging tramtracé Nieuwegein City niet gelijktijdig met vernieuwing SUNIJ-lijn 
in 2020 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Middels deze Statenbrief informeren wij u over het besluit van de bestuurlijke stuurgroep Nieuwegein City om de 
verlegging van het tramtracé in het stationsgebied Nieuwegein City niet gelijktijdig plaats te laten vinden met de 
algehele vernieuwing van de SUNIJ-lijn in de zomer van 2020. Voorkeursscenario is nu realisatie in de zomer van 
2021. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 15 december 2016 heeft u besloten tot vernieuwing van de infrastructuur en het materieel op de SUNIJ-lijn 
(Sneltram Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein) (Statenbesluit PS2016MME13). Belangrijk onderdeel van deze 
vernieuwing is de aanschaf van nieuwe lagevloer trams en als gevolg daarvan verlaging en verlenging van de 
halteperrons.  
 
Op 5 november 2018 heeft u besloten om ten behoeve van de vernieuwing van het OV-knooppunt in Nieuwegein 
City het tramtracé van de SUNIJ-lijn ter hoogte van de halte Nieuwegein Stadscentrum in westelijke richting te 
verleggen en langs dit verlegde tracé een nieuwe halte te realiseren (Statenbesluit PS2018MME21). Daarnaast 
werken provincie Utrecht en gemeente Nieuwegein in het stationsgebied Nieuwegein City de komende jaren samen 
aan de realisatie van een nieuw en groter busstation (geïntegreerd met de tramhalte), verbeterde langzaam 
verkeerroutes en de realisatie van een stevig stedelijk programma.  
 
Op 11 februari 2019 hebben gedeputeerde Straat namens GS en wethouder Adriani namens het college van B&W 
van de gemeente NIeuwegein de bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst Stationsgebied Nieuwegein City 
ondertekend, met als doel om bij de verdere planvorming en realisatie in het stationsgebied een goede 
samenwerking tussen provincie en gemeente te borgen. Hierover bent u op 5 februari 2019 geïnformeerd 
(Statenbrief 2019MME55). In de overeenkomst is 1 juni 2019 benoemd als de uiterste datum waarop een definitieve 
afweging moet worden gemaakt of het mogelijk is dat de verlegging van het spoor en realisatie van de nieuwe halte 
gelijktijdig plaats kunnen vinden met de algehele vernieuwing van de SUNIJ-lijn in de zomer van 2020.  
 
  



 
  

Essentie / samenvatting: 
Op dit moment is er meer inzage in de planvorming en voortgang van alle deelprojecten. Ook is een uitgebreide 
risicoanalyse van het project gemaakt en is een probabilistische planning opgesteld. Daarin worden de belangrijkste 
risico’s gekoppeld aan de planning om inzicht te krijgen in de kansen dat verschillende mijlpalen worden behaald. 
Op grond van die probabilistische planning heeft de bestuurlijke stuurgroep Nieuwegein City op 22 mei 2019 moeten 
besluiten om niet over te gaan tot realisatie van verlegd tramtracé en halte in 2020. Reden daarvan ligt in een te 
hoog risicoprofiel bij realisatie in 2020. Voorkeursscenario is nu realisatie in de zomer van 2021. Belangrijk is te 
melden dat dit besluit niet leidt tot vertraging van het stationsgebied als geheel. 
 
Gevolg van dit besluit is dat er een tijdelijke halte zal worden gerealiseerd waarop de nieuwe trams kunnen halteren. 
Daarmee is in de tussentijd continuïteit voor de reiziger geborgd. Daarnaast zal er op een later moment een extra 
buitendienststelling nodig zijn om het tracé te kunnen verleggen en de nieuwe halte te realiseren. Deze 
buitendienststelling is met drie tot vijf weken relatief kort en heeft geen betrekking op het traject van Utrecht Centraal 
tot Nieuwegein City (tijdelijke halte). Voor deze beide maatregelen is in het statenbesluit van 5 november 2018 een 
risicoreservering opgenomen.  
 
Over de kans dat dit scenario zich zou voordoen bent u in het statenbesluit van 5 november 2018 als volgt 
geïnformeerd: 
 

Er wordt naar gestreefd om de verlegging van de tramsporen en aanleg van de vernieuwde 
tramhalte mee te nemen in de algehele vernieuwing van de SUNIJ-lijn in 2020 zodat er geen 
extra hinder voor de tramexploitatie ontstaat (werk met werk maken). Voorwaarde is wel dat 
besluitvorming binnen de gemeente Nieuwegein over het OV-knooppunt nog dit jaar plaatsvindt 
(gepland in gemeenteraad Nieuwegein 1 november), de gronden die nodig zijn voor verlegging 
van het tramtracé tijdig beschikbaar en bouwrijp gemaakt zijn en de benodigde ruimtelijke 
procedures zijn doorlopen. Daarnaast moet de uitwerking en aanbesteding van de verlegging van 
het tramtracé tijdig zijn afgerond. Zowel gemeente als provincie realiseren zich dat de kans groot 
is dat er in het proces obstakels zullen optreden waardoor uitvoering in 2020 niet haalbaar wordt. 
In dat geval zal er in ieder geval een tijdelijke halte binnen het project VRT moeten worden 
gerealiseerd om het tramverkeer met de nieuwe trams niet te hinderen. Om het tracé na 2020 te 
kunnen verleggen zal de tram nog een keer 3 weken buiten dienst zijn met extra kosten voor 
vervangend vervoer en mobilisatie van de aannemer. 
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
- Verbeteren kwaliteitsniveau openbaar vervoer 
- Realisatie hoogwaardig binnenstedelijk milieu 

 
Financiële consequenties 
Conform uw besluit van 5 november 2018 zijn in het project VRT onderstaande risicoreserveringen gemaakt om de 
eventuele consequenties van dit scenario te beheersen. Deze reserveringen zullen worden aangesproken.  
 

Onderdeel  Verlegd 
tracé  

Risico’s VRT (oa tijdelijke halte ten westen van schouwstede, claims diverse ondernemers, aanhechting 
perrons aan vastgoed, procedures mbt verleggen ontsluiting busstation) 

€ 0,7 
miljoen  

Aanvullende faseringsrisico’s vervangend vervoer en opstart- en faseringskosten € 1,3 
miljoen  

Totaal risicovoorziening  € 2 miljoen  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Provincie en gemeente werken de komende maanden verder aan de planvorming voor het stationsgebied met 
zomer 2021 als voorkeursscenario voor verlegging van de sporen en realisatie van de nieuwe halte. Voor 
besluitvorming daarover is een nieuw Go / NoGo moment bepaald op eind februari 2020. Hierover zullen wij u dan 
informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


