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Onderwerp Statenbrief: gunning ombouw SUNIJ-lijn aan BAM Infra Rail B.V. 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Met deze brief willen wij u informeren over het opdragen van de werkzaamheden van project Vernieuwde 
Regionale Tramlijn (VRT) ombouw SUNIJ-lijn aan BAM Infra Rail B.V.. Dit is het resultaat van de Europese 
Aanbestedingsprocedure die op 19 oktober 2018 is gestart. Middels een op samenwerking gerichte procedure is 
de aannemer met de beste prijs en kwaliteit verhouding als de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) 
uit de bus gekomen. De Statenleden worden via deze brief geïnformeerd over de aanbesteding en de besluiten 
van het college van Gedeputeerde Staten van 9 april 2019. 
 
Voorgeschiedenis 
De SUNIJ-lijn is gebouwd in de jaren tachtig en wordt sindsdien geëxploiteerd met de huidige trams. Bij de 
overdracht van de trambaan en trams van Prorail aan BRU is aangegeven dat vernieuwing van dit tracé en de 
trams op korte termijn noodzakelijk was. De trambaan tussen Nieuwegein-City en Utrecht Jaarbeurs is al 
vernieuwd. Voor de vernieuwing van het resterende deel zijn er verschillende besluiten door PS genomen 
 
Op 15 december 2016 heeft u het volgende besluit genomen (PS-besluit doc.nr. 819A9D0B, d.d. 15-12-2016): 

A) Vervanging van het verouderde deel van de trambaan en van de trams, inclusief aanpassing van de 

haltes op de SUNIJ-lijn (tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein). 

B) Capaciteitsuitbreiding van de Uithoflijn. 

C) Koppelen van de SUNIJ-lijn en de Uithoflijn tot één tramlijn. 

Hiervoor heeft u in december 2016 een krediet beschikbaar gesteld van € 141,2 miljoen.  
 

In september 2018 heeft u besloten om extra krediet van € 16 miljoen + € 1 miljoen beschikbaar te stellen in 
verband met verwachte budgetoverschrijding en behoud halte Merwestein (PS-besluit doc.nr. 81D56AA3, d.d. 24-9-

2018). Hierin is ook een bestuurlijke risicoreservering van € 5 miljoen opgenomen voor het marktrisico.  
 
Vervolgens bent u in november 2018 akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van extra budget van € 7 
miljoen voor de ontwikkeling van OV-knooppunt Nieuwegein City (PS-besluit doc.nr. 81DBE6B2, d.d. 5-11-2018). 
In deze brief gaan we niet verder in op dit besluit, omdat dit deel van het VRT project niet in de Ombouw SUNIJ-
lijn is opgenomen.  
 
 
 
  



 

  

 

Besluit GS op 9 april 2019 
Voorafgaand aan het versturen van het voornemen tot gunning voor de ombouw SUNIJ-lijn is een besluit 
gevraagd de eerder door u geaccordeerde bestuurlijke risicoreservering betreffende het marktrisico vrij te geven. 
De portefeuillehouder is gemandateerd om een besluit te nemen met betrekking tot het inzetten van deze 
bestuurlijke budgetreservering. Wij hebben gemeend dit besluit als college te moeten nemen, mede gebaseerd 
op de lessen die geleerd zijn vanuit het dossier Uithoflijn door te zorgen voor een gedragen besluit. Wij hebben 
op 9 april 2019 positief ingestemd met het vrijgeven van deze risicoreservering. Na dit besluit is het voornemen 
tot gunning op 9 april 2019 aan BAM Infra Rail B.V. toegezonden. Op 9 april 2019 hebben wij tevens het besluit 
genomen tot geheimhouding van dit voornemen tot de gunning onherroepelijk is. De reden van geheimhouding is 
dat de financiële informatie over de inschrijfsom van de lopende aanbesteding niet openbaar is tot na de Alcatel-
periode (21 dagen) inclusief eventuele bezwaar- en beroepsprocedure. De Alcatel-periode eindigt op 30 april 
2019. Deze periode wordt langer indien bezwaar of beroep wordt gestart. Er is geen bezwaar- of 
beroepsprocedure gestart. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de opdrachtverstrekking aan BAM Infra Rail B.V. kan het deelproject Ombouw SUNIJ-lijn volgens planning 
worden opgestart. Deze tijdige start is nodig om voldoende voorbereidingstijd te hebben om in de zomer van 
2020 in een 12-weekse buitendienststelling de Ombouw van de SUNIJ-lijn te realiseren. De uitvoeringstijd is krap, 
maar realistisch om zowel de bovenbouw te vervangen, de haltes te verlagen en na test- en proefbedrijf weer 
tijdig in dienst te kunnen gaan.  
 
Toelichting procedure aanbesteding 
De aanbestedingsprocedure is geheel overeenkomstig de vastgestelde gunningsleidraad uitgevoerd. 
In de procedure is voorzien in gespreksrondes met de inschrijvers om zorg te dragen dat er een op 
samenwerking gerichte aanbieding zou worden verkregen. Beide partijen hebben aangegeven dat de gevolgde 
procedure zeer constructief is ervaren ook in relatie tot andere procedures van grote opdrachtgevers. 
Bij de aanbieding hebben partijen een kwalitatieve aanbieding moeten doen voor de onderdelen samenwerken, 
planning, BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie), testbedrijf, safety-case en overdracht.  
Deze kwaliteitsdocumenten zijn beoordeeld zonder kennis te hebben van de prijs. Pas na beoordeling van de 
kwaliteitsdocumenten is de aanbiedingsprijs bekend geworden. BAM Infra Rail B.V. heeft de hoogste score 
gehaald voor de kwaliteitsdocumenten en de laagste prijs aangeboden en heeft zodoende de economisch meest 
voordelige aanbieding heeft gedaan. De aanneemsom is € 65,57 miljoen.  
 
Overspannen markt 
Bij de voorbereiding en besluitvorming is rekening gehouden met een overspannen bouwmarkt. De overspannen 
markt blijkt uit de volgende constateringen: 

• Bij de start van de aanbestedingsfase hebben maar vier partijen zich hebben aangemeld terwijl de procedure 

was ingericht om 5 gegadigden toe te laten tot de inschrijvingsfase.  

• Na de selectie heeft één inschrijver zich direct teruggetrokken in verband met een groot project voor een 

andere opdrachtgever in dezelfde uitvoeringsperiode. 

• Een Spaanse inschrijver heeft zich moeten terugtrekken, omdat er geen Nederlandse marktpartij beschikbaar 

was om een samenwerking aan te gaan. 

• Zodoende is de procedure voortgezet met twee kwalitatief geschikte marktpartijen. 

• Grote partijen zoals RWS en ProRail hebben dezelfde ervaringen van een beperkt aantal inschrijvers en 

overschrijdingen van de ramingen met 10 tot 15 %. Dit wordt ook bevestigd in artikelen in 

vakbladen/platforms in de spoorwereld. 

• De Adviesraad Tram bevestigt eveneens dit beeld. 

 
Het resultaat van de overspannen markt heeft geresulteerd in een inschrijving die € 6,78 miljoen (10 %) hoger 
was dan de raming. Naast het vrijgegeven bestuurlijke risicobudget van € 5 miljoen wordt € 1,78 miljoen 
gefinancierd vanuit de ambtelijk opdrachtgevers risicoreservering (€ 6,4 miljoen). Zodoende resteert een 
substantiële budgetreservering voor onvoorziene zaken tijdens de uitvoering. 
 
 
Effect benutting risicoreservering marktrisico 
Door benutting van de risicoreservering marktrisico is deze reservering niet meer beschikbaar voor een volgende 
aanbesteding van een van de andere deelprojecten van VRT. De ombouw SUNIJ-lijn is daarentegen qua budget 
het grootste deelproject. Om reserve te houden voor overige deelprojecten van VRT hebben wij besloten om de 
post onvoorzien/onvoorzien van € 2 miljoen nu niet aan te spreken en te reserveren voor de overige delen van 
het project VRT. 
 
 
 
 



 

  

 

Vervolgprocedure/voortgang 
Met de opdracht aan BAM Infra Rail B.V. is de uitvoeringsfase van start gegaan. Het overleg tussen het 
projectteam VRT en BAM Infra Rail B.V. is reeds opgestart om het ontwerp af te ronden. Daarmee staat het werk 
geheel in het teken van de voorbereiding voor realisatie in de grote buitendienststelling van de zomer van 2020 (1 
juni 2020 – 21 augustus 2020). Na de buitendienststelling wordt de tramexploitatie met de nieuwe CAF-trams op 
de SUNIJ-lijn hervat. Volgens de gebruikelijk rapportage wordt u geïnformeerd over de voortgang van dit deel van 
het VRT-project.  
Naast de Ombouw SUNIJ-lijn zal VRT ook zorgdragen voor de vervoerskundige koppeling en vernieuwing 
Nieuwegein City. Hiervoor zijn aparte deelprojecten opgestart.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris, 
 
 


