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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   6 juni 2017 

Tijd:   15.30-17.00 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd, grote vergaderzaal 

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

Roozen,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: Jan Greeven 

 

 

1.  Opening en mededelingen 

 

- Update betaalsysteem halte UCC 
In de vorige vergadering is gesproken over het betaalsysteem op halte UCC. Inmiddels heeft 
POUHL voorbereidingen getroffen om 14 extra cico-paaltjes te kunnen plaatsen. Vanuit afdeling OV 
lopen de gesprekken met NS en ProRail nog. 

- Update menggranulaat/GIT  
Mondeling door Bert Coenen 

 

2.  Verslagen 

 

2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 3 mei 2017     (bijlage 1) 

Ter vaststelling 

 

2b. Verslagen bestuurlijke overleggen Uithoflijn/Stationsgebied van 12 (def.) en 31 (concept) mei 2017  

Ter kennisgeving         (bijlage 2,3) 

 

N.B.: verslagen zijn gecontroleerd/aangevuld door Bert Coenen, , Dick Jonkers en 

Simon Roozen. 

 

3. Inhoudelijk 

 

3a. Loopstromen halte UCC 

 (Dick Jonkers) 

 

In de vorige Directieraad  is afgesproken dat  samen met  

(daarbij betrokkenheid van ) werkt aan een oplossing voor de verschillen van inzicht 

inzake de trappen op halte UCC en de verbinding met de Moreelsebrug. In vervolg daarop is overleg 

gevoerd met .  

In de tussentijd heeft NS aangegeven samen met ASR (als eigenaar van LvP 100, Laagkatreine, en 

Katreine toren) alsmede de ontwikkelaar van het Zuidgebouw, een aparte ontsluiting te willen tekenen. 

Met deze partijen is afgesproken dat een gezamenlijke schets wordt gemaakt van de wens ontsluiting 

dmv ‘een verbindingsbrug’ welke de drie kantoren, alsmede het tram station (middels de trappen) met 

het Zuidgebouw alsmede de Moreelsebrug verbindt.  Dit kan wellicht voor de Provincie een der 

oplossingen bieden voor de huidige bestaande tekortkomingen in de ontsluiting richting de binnenstad en 

het niet volledig voldoen van de nu te bouwen trap aan de gestelde normen.   

De Gemeente wenst vooralsnog wel op de hoogte te blijven van deze planvorming/schetsvormig, doch 

niet direct daaraan zelf te willen mee doen, mede vanwege de juridische en contractuele verplichtingen 

jegens Klèpierre. 
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Deze schets zal worden gemaakt en worden voorgelegd, op basis waarvan tussen betrokken partijen, 

samen met Gemeente en Provincie de haalbaarheid van deze zaak kan worden besproken. Ook kan 

alsdan worden gesproken over de vraag of en wanneer deze oplossing gerealiseerd kan worden. 

Een en ander betekent dat nu op dit moment er een korte pauze in de gesprekken wordt ingelast, totdat 

de schets gemaakt is. Vervolgens kunnen de gesprekken weer hervat worden.  

Voorstel: 

- Kennis nemen van de stand van zaken. 

3b. Planning levering trams       (bijlage 4, 5) 

(Bert Coenen) 

 

Door diverse oorzaken is er bij CAF vertraging opgetreden in de levering van tramvoertuigen 2 tot 5. Dat 

leidt er toe dat de acceptatie van de eerste 5 tramvoertuigen niet op 1 juli 2017 kan plaatsvinden. CAF 

heeft een nieuw aflever- en acceptatieschema voorgesteld, zie bijlage. Het gevolg hiervan is dat op de 

beoogde start van de exploitatie 25 in plaats van 27 tramvoertuigen beschikbaar zijn. Dat is acceptabel 

omdat voor vol bedrijf 24 trams nodig zijn. Voor de eerste weken van de exploitatie van (7 juli 2018 tot 

start collegejaar) zijn 12 tramvoertuigen nodig plus 3 als reserve. Daarom wordt voorgesteld om mee te 

gaan met het voorstel van CAF, mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het opheffen van 

openstaande punten aan de reeds geleverde tramvoertuigen, het leveren van documenten, het afronden 

van trainingen en het uitvoeren van de verificatie en validatie. 

Bijgevoegd zijn het leveringsschema van CAF en een concept-brief aan CAF.  

 

Voorstel: 

- Kennis nemen van de stand van zaken. 

3c. Omgevingsmanagement Objecten langs de baan 

(Bert Coenen) 

 

Met het projectmanagement bureau (PMB) van de gemeente is een projectcontract gesloten waarmee 

de inzet voor de voorbereidende werkzaamheden wordt geregeld.  is eind maart 2017 

begonnen bij POUHL binnen het team VEB. Prioriteit is gegeven aan de afspraken met de eigenaren van 

de panden langs de A. van Scheltemabaan. Deze liggen heel dicht langs de trambaan en moeten hun 

werkwijze voor beheer en onderhoud wijzigen met de komst van de Uithoflijn. Dat kan ertoe leiden dat er 

bv geïnvesteerd moet worden in nieuwe gevelonderhoudsinstallaties of wijzigingen in vluchtroutes. 

Inmiddels hebben we met alle 6 pandeigenaren/-beheerders contact gehad en één of meerdere 

gesprekken gevoerd. Tevens is er gewezen op de WijT-systematiek. 

Met de huisadvocaat van de provincie, Van Benthem & Keulen, loopt een reeks gesprekken over het 

opstellen van een modelovereenkomst voor afspraken met de pand-eigenaren en het opstellen van een 

nadeelcompensatieregeling.  neemt deel aan deze gesprekken namens de 

beheersorganisatie van de Provincie en krijgt overeenkomsten in concept voor commentaar van  

. 

POUHL heeft in de kostenbaselijn 5.0, welke volgt in juni 2017 in de Directieraad, een budget 

gereserveerd voor eventuele aanpassing aan de gebouwen. Eventuele afkoopsommen en fysieke 

bouwwerkzaamheden en t.b.v. aanpassingen aan objecten langs de baan worden hieruit betaald.   

Voorstel: 

- Kennis nemen van de stand van zaken. 

4. Kostenverdeling       (bijlage 6, wordt nagezonden) 

 

In de vorige Directieraad is een notitie over casuïstiek bij dit onderwerp besproken. De Directieraad heeft 

opdracht gegeven tot een nadere uitwerking en financiële onderbouwing ter voorbereiding van definitieve 

besluitvorming door DR en SG op basis van de casuïstiek. In deze vergadering wordt een procesvoorstel 

geagendeerd. 
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Voorstel: 

- Instemmen met het procesvoorstel. 

5. Adviesraad Tram        (bijlage 7) 

 (Michiel Standaert) 

Bijgevoegd de werkkalender voor de Adviesraad Tram. Deze wordt in de eerstvolgende vergadering (11 

juli) besproken. 

 

Vraag aan de Directieraad: 

- Aangeven of er onderwerpen ontbreken of juist afvallen. 
 

6. Rondvraag en Sluiting 

 
- De eerstvolgende Stuurgroep is op 14 juni. 
- Op 26 juni is een bestuurijk overleg gereserveerd tussen Jacqueline Verbeek-Nijhof, Lot van 

Hooijdonk en Victor Everhardt. 
- De eerstvolgende directieraad is op 26 juli. 

 

 
 

Ter kennisgeving bijgevoegd: 

 

a. Rapportage randvoorwaardelijke projecten      (bijlage 8) 
(Dick Jonkers) 

 

Ter informatie bijgevoegd 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad UHL 
Datum:   3 mei 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd 2a 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Jan Greeven,  

, Simon Roozen,  (secretaris, verslag) 
Afwezig: - 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Verslagen 

 

2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 22 maart 2017   

 

Bert Coenen merkt, naar aanleiding van het verslag, op dat voorgenomen was om het besluit van de gemeente 

Utrecht m.b.t. het voorlopig handhaven van het tijdelijk busstation Jaarbeursplein in de Stuurgroep te melden. Dit 

is niet gebeurd. Besloten wordt om dit alsnog te doen in het bestuurlijk overleg van 12 april (Verbeek-Nijhof, Van 

Hooijdonk, Everhardt). 

Dick Jonkers geeft aan graag over de restpunten Leidscheveertunnel te spreken, omdat dit een urgent onderwerp 

is. Besloten wordt om dit in de rondvraag te doen. 

De Directieraad stelt het verslag van de Directieraad Uithoflijn van 22 maart 2017 ongewijzigd vast. 

 

2b. Concept-verslag stuurgroep Uithoflijn van 12 april 2017  

 

Dick Jonkers vraagt, naar aanleiding van het verslag, of er al een bestuurlijk overleg met de Uithofpartners is 

gepland. 

 geeft aan dat in het DO Uithofpartners is afgesproken dat  (UU) naar een 

geschikt moment zoekt. 

 

De Directieraad heeft geen opmerkingen op het verslag, dus kan het ongewijzigd worden geagendeerd voor de 

Stuurgroep. 

 

3. Inhoudelijk 

 

3a. Loopstromen halte UCC 

 

Bert Coenen geeft aan dat zowel door POUHL als afdeling OV notities zijn gemaakt, die teveel discussie zouden 

opleveren als ze nu waren geagendeerd. 

Simon Roozen geeft aan dat de gemeente wil wachten met trappen tussen halte UCC en Moreelsebrug totdat 

een verbinding met de Moreelsebrug ook voor de treinperrons nodig is. 

Dick Jonkers geeft aan het van belang te vinden dat nu al duidelijk wordt gemaakt hoe zo’n ontwerp eruit kan zien 

en dat het niet onmogelijk wordt gemaakt. Daarnaast moet de Directieraad een expliciet besluit nemen over het 

wel of niet afwijken van de nieuwbouwnorm. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Instemmen met de procesafspraak zoals verwoord in de agenda: 
Voor de eerstvolgende Directieraad zullen GU ( : trekker) en PU  

), bijgestaan door POUHL ( ) gezamenlijk: 
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1. Inzichtelijk maken wat de uitwerking heeft opgeleverd van het besluit (DR d.d. juni 2015) “dat aan 
de ontwerpopgave van het Zuidgebouw  toegevoegd  het niet onmogelijk maken van toekomstige 
trappen van de perrons (maaiveld) naar de Rabobrug, conform de notitie ‘transferafwikkeling 
tramperrons’, d.d. 15 juni 2015”.  

2. Een procesvoorstel opstellen waarmee vastgelegd wordt welke besluiten wanneer door wie 
genomen moeten worden opdat de realisatie van de trapverbinding naar de Morreelsebrug van 
start kan gaan. In dat voorstel zal ook de financiering van de aanleg en beheer aan bod komen. 
Eventuele geschilpunten zullen worden toegelicht. 

Bedoeling is dan dat dit procesvoorstel vervolgens ter vaststelling kan worden voorgelegd aan de 
Stuurgroep dan wel BO Stationsgebied. 

 
3b. Betaalsysteem halte UCC 

 

Bert Coenen geeft aan dat een besluit over dit onderwerp haast heeft en prioriteit heeft boven onderwerp 3a 

(loopstromen halte UCC). Het onderwerp kan niet wachten tot de volgende Directieraad (7 juni) 

De Directieraad geeft opdracht aan Simon Roozen, Dick Jonkers en Bert Coenen om gezamenlijk tot een 

oplossing te komen (op advies van ). Indien nodig kan 

worden geëscaleerd naar de Directieraad. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad geeft opdracht aan Simon Roozen, Dick Jonkers en Bert Coenen om gezamenlijk 
tot een oplossing te komen (op advies van ) 
voor een werkend betaal- en verkoopsysteem op halte UCC. 

 

3c. Overall Proefplan Uithoflijn 

 

 geeft een toelichting op het document. 

: het document is in de Programmaboard U-SING besproken. De Programmaboard mist de 

organisatorische, procesmatige uitwerking. Wanneer wordt bijvoorbeeld ILT betrokken en wie bepaalt aan het 

einde op het proefbedrijf geslaagd is? De naam ‘Overall Proefplan’ dekt daarom niet de lading. 

 geeft aan dat de titel bewust is gekozen. Voor het testbedrijf is een ‘Overall Testplan’ gemaakt 

dat dezelfde onderdelen bevatte en die terminologie hebben we overgenomen. We gaan ook nog een 

‘proefmanagementplan’ schrijven, waarin de organisatorische kant wordt beschreven. 

Dick Jonkers geeft aan graag.een toelichting te ontvangen op de samenhang tussen de besproken documenten. 

Daarnaast geeft hij aan een oplegger te missen met het advies van de WG VEB en de daar geformuleerde 

voorwaarden zodat de DR dat in de afweging en besluitvorming kan meewegen. 

 zegt toe de relevante documenten rond te zullen sturen, voorzien van een overkoepelende 

toelichting. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad stelt met inachtneming van bovenstaande opmerkingen, het Overall Proefplan 

Uithoflijn vast. 

 

3d. Programma van Eisen Voorbereiding Exploitatie en Beheer 

 

 geeft een toelichting op het document. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad stelt het Programma van Eisen Voorbereiding Exploitatie en Beheer vast. 

 

4. Voorstel tot kosten- en risicoverdeling 

 

 schuift aan voor dit agendapunt. 

Dick Jonkers en Jan Greeven geven een toelichting op het tot nu toe bereikte resultaat. Jan Greeven geeft aan 

dat bij het uitwerken van de casussen is gekeken naar billijkheid, als het puur juridisch zou benaderen zouden 

uitkomsten misschien anders zijn.  
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 stelt voor om in de uitwerking verschil te maken tussen configuratiespecificaties en 

scopewijzigingen. Hij geeft ook aan dat het begrip ‘centrale risicoreservering’ onduidelijk is, dat zou beter 

uitgewerkt moeten worden. 

René Groen geeft aan tevreden te zijn dat er een tekst ligt. Hij vindt alleen dat de tekst nu wel erg vloeiend 

overloopt van ‘wat staat geschreven in de overeenkomst’ en ‘wat doen we ermee’. Oftewel: de interpretatieslag is 

niet altijd strak omschreven. Het verschil tussen endogene en exogene factoren is ook niet altijd duidelijk 

weergegeven.  

Het niet helder zijn van de interpretatieslag komt volgens René Groen naar voren in de interpretatie van de 

artikelen 6.6 en 6.7 in de Uitvoeringsovereenkomst. Deze artikelen gaan in de nabije toekomst een rol spelen in 

een aantal cruciale issues in het Stationsgebied. Het is nodig om na te gaan hoe deze artikelen bedoeld zijn 

geweest.  

 

René Groen geeft aan dat het hem zinvol lijkt als wordt nagegaan waarom in het verleden is besloten om 

bepaalde zaken niet te begroten, zoals de kosten voor Voorbereiding van Exploitatie en Beheer. Het is nu moeilijk 

om onderscheid te maken tussen project-VEB kosten en reguliere exploitatiekosten. 

Dick Jonkers geeft aan dat in de aanloop naar de besluitvorming over de aanleg van de UHL door de beide 

opdrachtgevers ( GU en BRU) in 2012 een optimalisatieslag is doorgevoerd ( bezuiniging) door ondermeer de 

kosten van VEB als PM post op te nemen. Over de dekking van deze PM post waren destijds voornemens, maar 

dat is door het BRU-bestuur nooit besloten . 

Bert Coenen geeft aan dat destijds een duidelijke tweedeling gemaakt is tussen wat de verantwoordelijkheden 

van de gemeente en wat de verantwoordelijkheden van BRU waren. Materieel was bijvoorbeeld puur een BRU-

aangelegenheid. De gemeente werd enkel betrokken in verband met de inpassing van de infrastructuur. Nu lopen 

de verantwoordelijkheden van provincie en gemeente door elkaar. 

Gezien de discussie over de interpretatie van overeenkomsten, besluit de Directieraad de notitie ‘Casuïstiek bij 

Voorstel voor kosten en risico-toebedeling’ niet vast te stellen, maar er kennis van te nemen.  

 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad neemt kennis van de notitie ‘Casuïstiek bij Voorstel voor kosten en risico-

toebedeling’ 

- De Directieraad geeft opdracht tot een nadere uitwerking en financiële onderbouwing ter 

voorbereiding van definitieve besluitvorming door DR en SG op basis van de casuïstiek. 

 

5. Kwartaalrapportage 2017-Q1 

 

Bert Coenen licht kort het onderdeel ‘risico’ toe. Het totale risico in de rapportage is lager dan in de vorige, dat is 

omdat een aantal posten in het risico-overzicht ook al in de prognose eindstand waren opgenomen, ze zaten er 

dus ‘dubbel’ in. Deze risico’s zijn weggestreept. 

Dick Jonkers zal nog een aantal redactionele opmerkingen aan  doorgeven. 

Voorstel akkoord, door naar stuurgroep. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Directieraad besluit de Kwartaalrapportage 2017-Q1 te agenderen voor de Stuurgroep; 

- De Directieraad geeft Joseph Heijgele mandaat om redactionele aanpassingen te doen. 

 

6. Bestuurlijk overleg 12 mei 

 

Bert Coenen geeft aan dat de gemeente een memo voorbereid over een aantal issues in het Stationsgebied 

(waaronder overkraging vs. S-bocht, menggranulaat, expeditie NS, loopstromen en restpunten 

Leidscheveertunnel). Daarnaast zal een concept voor de bestuurlijke brief worden geagendeerd, met een 

begeleidende memo. 

Afgesproken wordt dat de gemeente (Bert Coenen) het concept van de memo zo snel mogelijk deelt met de 

provincie (Dick Jonkers). 
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