
MEMORANDUM

DATUM 12 maart 2021

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit

VAN Gedeputeerde Arne Schaddelee

ONDERWERP
VRT: start exploitatie op traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid

Geachte Statenleden, 

Graag geef ik u een update van de planning van het project Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT). 

Op vrijdag 5 maart heb ik u op de hoogte gebracht dat de exploitatie op het traject Nieuwegein Centrum – 
IJsselstein Zuid nog niet kon starten. Oorzaak hiervan was een storing op de halte IJsselstein Zuid waarbij een 
tram werd doorgeleid naar een reeds bezet spoor waar een andere tram stond te wachten. Toen is besloten dat 
voordat de exploitatie kan starten, de analyses naar deze storing allereerst moesten worden afgerond.  

Inmiddels zijn alle testen succesvol afgerond en is aangetoond dat ook op dit traject conform dienstregeling 
gereden kan worden. Dit betekent dat wij op 14 maart 2021 ook op dit traject de exploitatie kunnen starten. 
Hiermee kunnen wij op de gehele SUNIJ-lijn weer reizigers in de nieuwe trams verwelkomen. 

Met ingang van 14 maart zal op de SUNIJ-lijn conform de oorspronkelijke dienstregeling gereden worden. Dit 
betekent concreet het volgende:  tramlijn 61 rijdt een dienstregeling met vier ritten per uur per richting van 
maandag tot en met zaterdag tussen de haltes Jaarbeursplein in Utrecht en Nieuwegein-Centrum. Samen met 
tramlijn 60 betekent dit dat op deze dagen op dit traject acht keer per uur per richting wordt gereden, Verderop 
langs de lijn, richting de haltes Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid, splitsen beide lijnen zich en wordt de 
frequentie op deze dagen vier ritten per uur per richting. Op zondag wordt zowel op lijn 60 als 61 over het gehele 
traject een kwartierdienst gereden met vier ritten per uur per richting.

De communicatie naar de reizigers en omwonenden zal door onze vervoerder QBuzz verzorgd worden. Hoewel 
dit goed nieuws is en wij graag onze reizigers weer verwelkomen om gebruik te maken van de nieuwe trams, is 
de promotie voor reizen met de tram en de geplande 2 weken gratis vervoer uitgesteld tot de beperkingen 
rondom reizen met OV zijn opgeheven.

Ik hoop u hiermee voor nu op dit punt voldoende geïnformeerd te hebben. Daarnaast ontvangt u vandaag 
separaat de statenbrief en kwartaalrapportage inzake het project VRT waarmee u verder wordt meegenomen in 
de voortgang van het gehele project. 
. 


