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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   22 maart 2017 

Tijd:   15.00-16.30 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 

Aanwezig: Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, , Simon 

Roozen,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

2.  Verslagen 

 

2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 8 februari 2017    (bijlage 1) 

Ter vaststelling 

 

2b. Concept-verslag stuurgroep Uithoflijn van 8 maart 2017     (bijlage 2) 

Ter kennisgeving 

 

3. 3a. Voorlopig handhaven busstation Jaarbeursplein 

(Dick Jonkers/ ) 

 

In de DR van 9 maart 2016 is op basis van een advies de Projectorganisatie Stationsgebied ingestemd 
met de Superomklap per 2 juli 2016 en onder meer besloten het tijdelijk busstation tot 10 december 2017 
in stand te houden: 
 
Bron: verslag Directieraad 9 maart 2016 

De Gemeente verzoeken om per 2 juli 2016 het tijdelijk busstation gereed te hebben en dit tot 10 

december 2017 in stand te houden 

Op dit moment wordt er door opdrachtgevende partijen in het Stationsgebied samengewerkt om de 

overeengekomen mijlpalen van de UHL te halen. Volgens de huidige inzichten is het waarschijnlijk dat 

de Centrumzijde van de OV-Terminal op geplande terugkeerdatum van 10 december 2017 nog niet zo 

ver is dat de bussen daar weer kunnen halteren. Het is daarom noodzakelijk het tijdelijk busstation aan 

de Jaarbeurszijde ruim een half jaar langer in stand te houden. In het najaar van 2017 zal bekeken 

worden of het gewenst is om het tijdelijk busstation Jaarbeurszijde nog langer open te houden. 

  Voorgesteld besluit: 
- Aanvullend op de besluitvorming van 9 maart 2016, de gemeente Utrecht verzoeken om het tijdelijk 

busstation tot en met 8 juli 2018 in stand te houden.  
- In het najaar van 2017 zal bekeken worden of het gewenst en mogelijk is om het tijdelijk busstation 

Jaarbeurszijde nog langer open te houden. 
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4. Trap halte UCC 

 

4a. Stand van zaken opdrachtverlening trap OVT aan aannemer  

(mondelinge toelichting Bert Coenen) 

4b. Financiele verrekening bijbestelling GU voor realisatie trap    (bijlage 3-5) 

(Bert Coenen) 

Met bijgevoegde memo wordt de Direcieraad Uithoflijn geïnformeerd over de kosten van de vaste trap 

naar de OVT en wordt er een besluit gevraagd voor de verrekening van deze kosten. 

Voorgesteld besluit 

- Instemmen met overheveling van €  (totale kosten OG-VTW-89.3 + directe kosten OG-
VTW-89.4) vanuit het budget van de gemeente Utrecht naar het budget van de projectorganisatie 
Uithoflijn. 

 

Over de facturatie van dit bedrag zullen nadere afspraken worden gemaakt. 

4c. Stand van zaken loopstroom onderzoek halte UCC en vervolg proces  

(mondelinge toelichting Bert Coenen) 

4d. Schriftelijke vragen gemeenteraad Utrecht     (bijlage 6, nazending) 

(Simon Roozen) 

Bijlage wordt nagezonden.  

5. Raamafspraak voor de financiering van kosten 

 (Dick Jonkers/Jan Greeven) 

In de DR van 9 maart 2016 is besloten dat GU en PU een raamafspraak maken voor de financiering van 
kosten die niet op voorhand zijn toe te delen aan één van de kostendragers:. 

 
Bron: verslag Directieraad 9 maart 2016 
Punt 3b; GU en PU stellen een raamafspraak op voor de financiering van kosten die niet op voorhand 
zijn toe te delen aan één van de kostendragers. Dat raamwerk zou algemeen toepasbaar moeten zijn en 
dus niet alleen voor de Superomklap (punten 6 en 7). De raamafspraak zal nadat deze is vastgesteld als 
allonge of addendum worden toegevoegd aan Uitvoeringsovereenkomst; 

 
Eind 2016 is deze actie opgepakt. In een aantal sessies van de beide opdrachtgevers is met 
ondersteuning van POUHL gesproken over de interpretatie van de Bestuurovereenkomst Uithoflijn 
(verder: BOUHL); aan de hand van casuïstiek is een afweging gemaakt hoe de BOUHL en 
onderliggende overeenkomsten geïnterpreteerd moeten worden.   

 
Omdat in de SG van 8 maart 2017 afgesproken is alle financiële issues rond de aanleg van de UHL in 

één keer voor te leggen, is het noodzakelijk deze actie rond de raamafspraak deze maand af te ronden. 

Eind maart zal het volgende aan de DR worden opgeleverd: 

1. een voorstel voor een raamafspraak, dat zoveel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de 

BOUHL  

2. een procesvoorstel voor zaken waarover - in lijn met  de BOUHL - nadere afspraken moeten worden 

gemaakt,  

3. een voorstel om tot eenduidigheid en afspraken te komen over die zaken waarin de BOUHL niet 

eenduidig voorziet.  

4. Inzage in de behandelde casuïstiek en deze te gebruiken om de interpretatie te onderbouwen en 

daarop de besluitvorming te baseren. 

In de DR zal de stand van zaken worden toegelicht. 

Voorgesteld besluit: 
- Kennis nemen van de afspraak. 
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6. Voortgangsrapportages 

Bijgevoegd de kwartaalrapportage 2016-Q4 en de halfjaarrapportage 2016-H2. Beiden worden ter 

vaststelling geagendeerd in de stuurgroep. De halfjaarrapportage wordt na vaststelling door de 

stuurgroep aangeboden aan raad en Staten. Voor de stuurgroep wordt ook een concept van de 

begeleidende brief geagendeerd. 

 

5a. Kwartaalrapportage 2016-Q4        (bijlage 7) 

 

Voorgesteld besluit: 
- Ter vaststelling agenderen voor stuurgroep van 12 april 2017. 
 

5b. Halfjaarrapportage 2016-H2       (bijlage 8) 

 
Voorgesteld besluit: 

- Ter vaststelling agenderen voor stuurgroep van 12 april 2017. 
 

7. Rondvraag en Sluiting 

 
De stuurgroep is op 12 april. De eerstvolgende directieraad is op 3 mei. 

 

 
 

Ter kennisgeving bijgevoegd: 

 

a. Mijlpalenoverzicht        (bijlage 9) 

 

Bijgevoegd het overzicht met mijlpalen die publiciteit kunnen opleveren. 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad UHL 
Datum:   8 februari 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Bert Coenen, , Simon Roozen,  

 (secretaris, verslag) 
Afwezig: Dick Jonkers, Jan Greeven 
 

 
 

 
1. Opening en mededelingen 

 
- 
 
 
2. Verslagen 
 

3a. Verslag directieraad Uithoflijn van 11 januari 2017 
 
Bij agendapunt 3c (stand van zaken kwestie spoorwijdte Van Boekel): 

 geeft aan dat hij in de DR aandacht heeft gevraagd voor de tijdige afwikkeling van de overige 

restpunten voor de oplevering van tracédeel D door de gemeente.  De urgentie staat ten onrecht niet in het 

verslag. Hij heeft in de vorige directieraad gezegd dat provincie Utrecht, afdeling OV het beeld heeft dat de 

herstelopgave heel groot is. De werkzaamheden zullen in de zomerperiode moeten plaatsvinden en om de 

dienstregeling daarop aan te kunnen passen, moet vóór 1 april bekend zijn wat we gaan doen. De urgentie mist in 

het verslag. 

De directieraad verzoekt om prioriteit te geven aan de kwestie spoorwijdte Van Boekel en de overige restpunten. 

De gemeente Utrecht is hier leidend en zal voor volgende DR verslag doen over de stand van zaken, zodat de 

DR daar waar mogelijk tijdig kan bijsturen. 

De directieraad stelt het verslag van de directieraad Uithoflijn van 11 januari 2017 vast. 

 
 
3. Projectinhoudelijk 
 

3a. Stijgpunt Tramperron - Stationshal 

 

 geeft een toelichting bij de geagendeerde stukken. De gemeente heeft het ontwerp van de trap 

voor haar rekening genomen. Het DO heeft instemming van het stedenbouwkundig atelier en is geoptimaliseerd 

voor wat betreft loopstromen. Het is niet mogelijk om het DO functioneel nog verder te verbeteren.  

geeft twee kanttekeningen bij het voorliggende DO: 

- De droogloop: het is niet gelukt om volledige droogloop te realiseren; 

- ProRail en NS hebben laat in het proces aangegeven een bredere aansluiting op de stationshal te willen. 

Het is de vraag of dit functioneel en esthetisch wel mogelijk is. Bovendien kost dit veel tijd, want er zou 

een nieuw DO (het derde) voor moeten worden gemaakt. In acht nemende dat de trap in oktober 2017 al 

functioneel moet zijn, is vertraging onwenselijk. 

 geeft aan dat het DO niet met provincie Utrecht, afdeling OV is afgestemd.  
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constateert dat de relatie met het loopstromenonderzoek niet is weergegeven in de geagendeerde 

stukken. Hij wil geen besluit laten nemen over het DO als er geen duidelijke afspraak ligt over het te volgen 

proces als de functionaliteit van de trap niet toereikend blijkt. 

Bert Coenen geeft aan dat in de vorige directieraad is besloten om het afronden van het DO van de trap enerzijds 

en het loopstromenonderzoek anderzijds, los te koppelen.  

De directieraad verzoekt om de beslispunten en onderliggende stukken alsnog af te stemmen met de afdeling OV 

(via ). Daarom is het besluit, aangepast, als volgt: 

Besluit directieraad Uithoflijn: 

1. In te stemmen met het definitief ontwerp van het stijgpunt onder voorbehoud van geen bezwaar uit 

de afstemming met provincie Utrecht, afdeling OV, 

2. Opdracht te geven voor het aanbrengen van de fundering voor het stijgpunt voor rekening van de 

gemeente. 

3. Opdracht te geven aan POUHL om zich maximaal in te spannen om het stijgpunt functioneel gereed 

te krijgen voor 1 oktober 2017 

4. Betrokken partijen vragen om overleg te voeren over het dragen van de realisatiekosten van de trap. 

5. Betrokken partijen vragen om overleg te voeren over te maken afspraken met de ITB over het beheer 

van de trap. 
 

 merkt op dat hij al aan NS en ProRail heeft doorgegeven dat hun wens om een bredere 

aansluiting te realiseren niet wordt gehonoreerd. Hij voorziet dat dit nog wel discussie kan opleveren.   

Rob Brugts vraagt om dit signaal mee te nemen in het overleg over de beheerkosten. 

Bert Coenen stelt voor om dit onderwerp in het eerstvolgende bestuurlijk overleg met NS en ProRail te agenderen 

(via , gemeente Utrecht).  

 
3b. OV-exploitatie – 005 Extra mini-TVM in levering Qbuzz 
 
De directieraad stemt in met het voorstel. 

 
Besluit directieraad Uithoflijn: 

€  vanuit het budget Uithoflijn (Traminfrastructuur) overhevelen naar het programma U-sing om een mini-

TVM te bekostigen (VTW OV - exploitatie – 005). 

 

 

4. Bepalen invulling stuurgroep 9 maart  

 

Rob Brugts licht toe: in de laatste stuurgroep (25 januari) is geconstateerd dat het handig kan zijn om een extra 

stuurgroep in te plannen om eventuele ontwikkelingen te bespreken. Hiervoor is de datum 9 maart gevonden. 

 
 
6. Rondvraag en sluiting 

 

Simon Roozen zegt dat hij op 2 februari samen met Jan Greeven in een technische bijeenkomst van de 

gemeenteraad een presentatie heeft gegeven over de stand van zaken rond de Uithoflijn. De bijeenkomst is goed 

verlopen. 

René Groen: de raadsleden hadden begrip voor de complexiteiten in het project. De bijeenkomst was gepland 

naar aanleiding van de halfjaarrapportage 2016-1. In dat opzicht was het laat. Toegezegd is dat de volgende 

halfjaarrapportage sneller beschikbaar zal worden gesteld.   
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