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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   6 september 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, , Jan Greeven,  (secretaris, verslag) 

Afwezig: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen       15.00-15.05 

 Berichtgeving n.a.v. uitstel start exploitatie Uithoflijn 
 

2.  Verslagen         15.05-15.15 

 

2a. Concept-verslag Directieraad 6 juli 2017    (bijlage 1) 

 Ter vaststelling 

 

2b. Concept-verslag Directieraad 16 augustus 2017   (bijlage 2) 

 Ter vaststelling 

 

2c. Concept-verslag Bestuurlijk overleg 25 augustus 2017  (bijlage 3) 

Ter kennisgeving.  

N.B.: verslag nog niet eerder gedeeld. Redactionele opmerkingen graag per mail naar . 

 

2d. Concept-verslag Stuurgroep 25 augustus 2017   (bijlage 4) 

Ter kennisgeving 

 

3. Voorbereiding bestuurlijke herijking start exploitatie    15.15-15.45 

 (Bert Coenen) 

 

Tijdens het Bestuurlijk Overleg Uithoflijn/Stationsgebied van 25 augustus is ingestemd met het voorstel 

om te komen tot een nieuwe startdatum voor (deel) exploitatie van de Uithoflijn. De in de bestuurlijke 

notitie omschreven acties die noodzakelijk om te komen tot een nieuwe startdatum zijn nadien 

aangescherpt en verder uitgewerkt. Tijdens de Directieraad wordt  toegelicht welke documenten 

resulteren uit deze acties, wie verantwoordelijk is voor een actie, welke team er voor zorg draagt dat een 

product tot stand komt, wat de escalatie lijn is en wat de benodigde doorlooptijden zijn. Dit laatste zal 

worden afgezet tegen de reeds geplande overleggen (Directieraad, Stuurgroep, Bestuurlijk Overleg 

Uithoflijn/Stationsgebied). De presentatie zal bestaan uit een drietal sheets. Deze zijn vooraf besproken 

in werkgroep VEB en met leden Projectraad. 

Voorstel aan Directieraad Uithoflijn: 
1. Instemmen met de aanpak om te komen tot een voorstel voor (deel) exploitatie van de Uithoflijn; 
2. De data van de geplande overleggen (Directieraad e.d.) bespreken. 

4. Projectinhoudelijk        15.45-16.05 

 

4a. Stand van zaken GIT en bovenbouw (Het Platform) i.r.t. planning Uithoflijn  

 (Bert Coenen, Simon Roozen) 

 

Mondelinge update. 
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4b. Overdracht trammaterieel     (bijlage 6-8) 

(Bert Coenen) 

  

In de preSIT2-testen worden voor het eerst tramvoertuigen gebruikt voor testen. De oorspronkelijke 

planning was dat een tramvoertuig vrijdag 25 augustus 2017 op transport zou worden gezet naar De 

Uithof, waarna de testen in de periode 26 augustus tot medio september 2017 zouden plaatsvinden. In 

die periode zou CAF nog eigenaar zijn van de trams omdat ze nog niet zijn geaccepteerd. Door de 

acceptatie worden de trams in eigendom van CAF naar de provincie overgedragen. Deze testen zijn in 

ieder geval met 4 weken verschoven op verzoek van BAM.  

De acceptatie van de eerste vijf tramvoertuigen staat gepland op 1 oktober 2016. De kans is aanwezig 

dat die datum gaat vallen in de periode van de preSIT2-testen. Dan zou tijdens de testen de tram die 

voor de testen wordt gebruikt van eigenaar wisselen. Dit is ongewenst. Als tijdens de testen schade aan 

de tram zou ontstaan zou het onduidelijk kunnen zijn wie eigenaar was bij het ontstaan van de schade. 

Ook zouden twee verschillende partijen (provincie en CAF) de trams voor de periode van de testen de 

trams moeten verzekeren. Om dat risico uit te sluiten wordt voorgesteld om in ieder geval de eerste tram 

te accepteren voordat de testen (inclusief het transport) beginnen. In de BRU-periode was vastgelegd 

dat de eerste tram door een DB-besluit zou worden geaccepteerd en de overige in ambtelijk mandaat. 

Dit is bij de transitie overgenomen door vast te leggen dat die acceptatie door een GS-besluit wordt 

vastgelegd en de overige in ambtelijk mandaat. Nu de eerste tram op korte termijn moet worden 

geaccepteerd vanwege de testen, wordt voorgesteld om ook de eerste tram  in ambtelijk mandaat te 

accepteren.   

Aan nagenoeg alle vereisten voor de acceptatie van het eerste tramvoertuig is inmiddels voldaan. 

Leverancier CAF heeft het eerste tramvoertuig geproduceerd en getest volgens de eisen gesteld in de 

Koopovereenkomst, de Independent Safety Assessor heeft een positief advies afgegeven inzake de 

Safety Case, de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft een positief advies afgegeven inzake de 

typetoelating en de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht heeft een vergunning verleend voor 

Typetoelating van het tramvoertuig.  CAF heeft aan één voorwaarde nog niet voldaan: het afwerken van 

de open punten lijst uit Zaragoza. Als ze dit niet doen in september blijft tram eigendom van CAF en gaat 

de tram onder dezelfde voorwaarden naar UHL als oorspronkelijk gepland. De verwachting is echter dat 

CAF de punten tijdig zal oplossen.  

Voor de acceptatie van het eerste tramvoertuig worden de volgende besluiten voorgesteld: vaststelling 

door de Directieraad van de modellen van de acceptatieprotocollen (voor het eerste tramvoertuig en de 

daarop volgende tramvoertuigen) en vaststelling van het positieve advies door de stuurgroep aan de 

Algemeen directeur om het eerste tramvoertuig te accepteren. Dit is in de gezamenlijke werkgroep van 

POUHL en OV Assetmanagement geaccepteerd. Daarnaast dient de wijziging van de 

acceptatieprocedure door de Stuurgroep (acceptatie eerste tram ook in ambtelijk mandaat) te worden 

vastgesteld. 

Voorgesteld besluit Directieraad Uithoflijn: 
1. Vaststelling van modellen voor Acceptatieprotocollen van het Eerste Tramvoertuig en serie 

Tramvoertuigen, onder voorbehoud van akkoord Safety Management OV-A, in verband met 
vakantie; 

2. Aan de Stuurgroep voorstellen de wijziging van de acceptatieprocedure waarbij de Acceptatie van 
alle Tramvoertuigen is gemandateerd aan de Algemeen directeur; 

3. Aan de Stuurgroep voorstellen om een positief advies uit te brengen aan de Algemeen directeur 
voor de acceptatie van het eerste tramvoertuig. 

 

Het onderwerp is besproken in de werkgroep Materieel. 

4c. Robuustheidsplan      (bijlage 9-12) 

 

 

Bijgevoegd zijn de Hoofdlijnen Robuustheidsdocument Uithoflijn, Capaciteitsplan Nazorg Uithoflijn en 

Calamiteitenplan. Strikt genomen is het niet aan de Directieraad om een besluit te nemen over de 

uitgangspunten t.a.v. Robuustheidsplan en Calamiteitenplan; deze plannen hebben namelijk betrekking 

op de exploitatie waarvoor de provincie verantwoordelijk is en maken geen onderdeel uit van de scope 

Uithoflijn. Wel is het wenselijk dat de gemeente deze uitgangspunten onderschrijft. 
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Over enkele onderdelen wordt een expliciet besluit gevraagd.  

Voorgesteld besluit: 

1. Instemmen met bijgevoegde hoofdlijnen Robuustheidsdocument Uithoflijn en verdere uitwerking 

hiervan in de tweede helft van 2017; 

2. Instemmen met uitgangspunt van regelmaatsturing conform Robuustheidsplan; 

3. Instemmen met capaciteitsplan nazorg Uithoflijn: het aanhouden en onderhouden van 11 gelede 

busvoertuigen en het opleiden van indirect personeel tot buschauffeur dat in geval van een 

calamiteit bussen kan rijden voor een periode van minimaal 6 maanden na opheffen lijn 12. De 

vaste kosten voor de reservevloot voor 6 maanden na opheffen lijn 12 wordt gefinancierd uit budget 

Uithoflijn: VEB - Out of Pocket kosten Test- en Proefbedrijf. De variabele kosten worden eveneens 

gedekt uit budget Uithoflijn: VEB -  Risico's. De risico die hiermee verband houden worden gedragen 

door POUHL. Het zorgdragen voor het opleiden van indirect personeel valt onder het voorbereiding 

Exploitatie project van OVE, onder opleidingskosten; 

4. Instemmen met reactietijden vervangend vervoer specifiek voor UHL: Om vervangend vervoer snel 

operabel te hebben, is het van belang dat de keuze om dit vervoer in te zetten zo snel mogelijk 

gemaakt wordt. Daarom, indien zich een calamiteit voordoet waarvan niet verwacht mag worden dat 

het vervoer binnen 30 minuten weer opgestart is, wordt vervangend vervoer opgezet. De keuze 

hiervoor heeft dus plaats zo spoedig mogelijk na de start van de storing. Dit betekent dat voor de 

Uithoflijn deze expliciete afspraak wordt vastgelegd met de vervoerder, anders geldt de algemene 

formele regel die nu geldt voor de SUNIJ lijn welke uitgaat van opzetten van vervangend vervoer na 

60 minuten. Na 19:00 uur wordt er geen vervangend vervoer ingezet, maar wordt verwezen naar het 

reguliere vervoer via lijn 28. Deze biedt op dat moment voldoende capaciteit. 

 

Bijgevoegde stukken zijn behandeld in de Werkgroep VEB en beoordeeld door de Adviesraad Tram. 

        

5. Projectbeheersing, projectsturing      16.05-16.15 

 

5a. Projectplan versie 4.0 (2017-2018)    (bijlage 13) 

(Bert Coenen) 

 

Het projectplan dient als document tussen de ambtelijke opdrachtgever en de projectdirecteur Uithoflijn 

in zijn rol als opdrachtnemer. Het biedt binnen de projectopdracht aan de projectorganisatie, de kaders 

van handelen en de wijze van projectsturing en -beheersing. Vanwege het dynamische karakter van het 

project wordt het projectplan bij elke faseovergang geëvalueerd en geactualiseerd naar de stand van 

zaken van dat moment. 

 

Voorgesteld besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Projectplan versie 4.0 vaststellen en ondertekenen. 

 

Het projectplan is afgestemd met de provincie via Dick Jonkers. 

5b. Kwartaalrapportage 2017-Q2  

(Bert Coenen)       (bijlage 14) 

   

 De Kwartaalrapportage 2017-Q2 omvat de periode 1 april-30 juni.  

Voorgesteld besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Kwartaalrapportage 2017-Q2 vaststellen 
 

De kwartaalrapportage is afgestemd met de provincie via Dick Jonkers. 

N.B.: de Halfjaarrapportage 2017-H1 is in concept gereed. Voorgesteld wordt om deze aan te houden en 

deze aan te bieden samen met een volgende voortgangsbrief aan raad en Staten. Komende weken zal 

de rapportage nog met de opdrachtgevers worden afgestemd. 

6. Inventariseren agendapunten DO Uithofpartners 11 september   16.15-16.20 

 

7. Rondvraag en Sluiting        16.20-16.30 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad UHL 
Datum:   6 juli 2017 
Tijd:   09.30-12.00 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd 2a 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Simon Roozen,  

, Jan Greeven,  (secretaris, verslag) 
Afwezig:  
 

 
 

 

1. Opening en mededelingen 

 

- 

2. Verslagen 

 

2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 6 juni 2017   

 

De Directieraad stelt het verslag van de Directieraad Uithoflijn van 6 juni 2017 ongewijzigd vast. 

 

2b. Concept-verslag bestuurlijk overleg Uithoflijn/Stationsgebied van 26 juni 2017  

 

Afgesproken wordt dat Simon Roozen bij  nog een verduidelijkende zin aanlevert voor de alinea 

over de sloop van de traverse. Daarna kan het verslag worden geagendeerd voor het bestuurlijk overleg. 

3. Inhoudelijk 

 

3a. VTW Menggranulaat halte UCC 

 

Rob Brugts geeft aan het memo over de juridische risico’s ontoereikend te vinden. Het memo is uitsluitend 

geschreven vanuit de directe lijn en niet vanuit de indirecte- en vervolgschade-positie. Ook wordt in de notitie 

slordig en incorrect omgesprongen met de term  ‘provincie’. Wat overkomt ons op termijn en wat gaat de 

gebruiker van het gebouw vinden en in onze richting doen? 

Bert Coenen geeft aan dat er geen juridische relatie is tussen de provincie en Het Platform. 

Rob Brugts wil zeker gesteld hebben dat de provincie niet anders dan via het project Uithoflijn kan worden 

betrokken bij risico’s op de langere termijn. De geagendeerde notitie geeft daar niet voldoende zekerheid in. 

 stelt voor om de risico’s te splitsen in 1) risico’s tot einde project en 2) risico’s na ingebruikname. 

De vraag rond risico’s na ingebruikname zou volgens hem buiten de projectorganisatie moeten worden 

neergelegd.  

Rob Brugts stelt voor om aan het besluit toe te voegen dat de provincie geen kosten noch enige vorm van 

betrokkenheid accepteert bij onderdelen van ‘het werk’, waaruit enige vorm van aansprakelijkheid zou kunnen 

voortvloeien, onder andere voor vervolgkosten, zonder expliciet akkoord van de Stuurgroep. Onder ‘het werk’ 

moet dan worden verstaan: alle werkzaamheden in het Stationsgebied, anders dan rechtstreeks uit de aan BAM-

CUU gegunde werkzaamheden in het kader van de aanleg van de Uithoflijn. 

Aldus wordt besloten. 

Rob Brugts geeft aan niet tevreden te zijn met het kostenplaatje. Onderaannemer Roseboom rekent 

opstartkosten en vervolgens rekent BAM weer extra opslagen. 

Bert Coenen geeft aan dat deze discussie vaak met BAM gevoerd wordt, ook als ze met onderaannemers 

werken. De discussie is vaak gevoerd en ook verloren. 
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Rob Brugts geeft aan het wel de moeite waard te vinden dit met de directie van BAM te bespreken. 

Afgesproken wordt dat POUHL een aantal voorbeelden van dit soort kostenplaatjes op een rij zet, waarna Rob 

Brugts en René Groen de discussie aangaan met de directie van BAM. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Instemmen met de investering van +/- €  (bestaande uit +/- € - bestekswerk en +/- 
€ aanvullende grondkosten) voor het realiseren van het menggranulaat op de locatie van 
de toekomstige halte UCC.  

- POUHL opdracht geven om een voorstel te doen voor een nadere afspraak over de verdeling van 
de kosten. Voordat het voorstel aan de DR wordt aangeboden, dient het voorstel voor 
kostenverdeling met provincie en gemeente besproken te worden. Voorlopig vallen de kosten onder 
project onvoorzien. 

- POUHL opdracht geven om de risico’s in beeld te brengen, met inachtname van de opmerkingen in 
dee Directieraad. 

- De Provincie Utrecht accepteert geen kosten noch enige vorm van betrokkenheid bij onderdelen van 
‘het werk’, waaruit enige vorm van aansprakelijkheid zou kunnen voortvloeien, onder andere voor 
vervolgkosten, zonder expliciet akkoord van de Stuurgroep Uithoflijn. Het ontbreekt de provincie aan 
elke grondslag om zich als opdrachtgevende partij te manifesteren in het Stationsgebied. Daarom 
dient onder ‘het werk’ te worden begrepen: alle werkzaamheden in het Stationsgebied, anders dan 
rechtstreeks uit de aan BAM-CUU gegunde werkzaamheden in het kader van de aanleg van de 
Uithoflijn. 
 

Dick Jonkers herhaalt zijn verzoek om bij dit type stukken duidelijk aan te geven in welke werkgroepen het is 

behandeld. Dat voorkomt interne discussies. 

Rob Brugts vraagt om dit waar mogelijk voortaan aan te geven. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Waar mogelijk in stukken voor de Directieraad aangeven in welke wergroep(en) een agendapunt is 

behandeld.  

3b. AHOB Koningsweg 

 

Bert Coenen geeft aan dat momenteel aan de AHOB wordt gewerkt, maar er een groot risico is voor wat betreft 

acceptatie. 

Dick jonkers geeft aan, verwijzend naar de nazending, dat een externe audit wordt gedaan. Daarvan worden 

volgende week (week van 10 juli) de conclusies verwacht. Acceptatie door ILT lijkt een groot risico. Parallel 

worden drie alternatieve oplossingen uitgewerkt.  In het overleg Directieleveringen van 19 juli moet hier 

helderheid over zijn.  

4. Kostenverdeling 

Jan Greeven geeft aan dat hij in afstemming met Dick Jonkers een memo over casussen heeft opgesteld. Over 

de casussen zelf bestaat geen meningsverschil, wel over de interpretatie en de kostentoedeling. Jan heeft 

juristen van de gemeente gevraagd om de bestuursovereenkomst ernaast te leggen, wat heeft geleid tot een 

memo met de visie van GU over de bestuursovereenkomst en een memo over de toepassing van artikelen 6.6 en 

6.7. 

Rob Brugts geeft aan dat de provincie momenteel acteert  op basis van niet goedgekeurde budgetten. Er is dus 

spoedig helderheid nodig over deze kwestie.  

René Groen deelt dat die druk er is en is geschrokken van de verschillen van inzicht. Er is een beter 

beoordelingskader nodig: een referentiekader over hoe de overeenkomsten bedoeld waren. Daarna kun je kijken 

waardoor verschillen van inzicht ontstaan. Op die manier houd je juridische zaken, interpretaties en ‘fairheid’ 

gescheiden. 

Jan Greeven stelt voor dat de gemeente een voorstel doet met betrekking tot de 9 casussen en dat de provincie 

daar dan op reageert. Dan kunnen we het over de verschillen hebben. 

Dick Jonkers merkt op dat de lijst met casussen niet limitatief is en dat er nog meer casussen te bedenken zijn. 

Deze lijst is echter wel geschikt om een richtlijn op te stellen.  

Afgesproken wordt dat Jan Greeven een voorstel maakt voor de kostenverdeling in de 9 casussen, in de vorm 

van een tabel. Dick Jonkers reageert daar dan op in de week van 10 juli.  

rooke001
Notitie
f

rooke001
Notitie
f

rooke001
Notitie
f
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad Uithoflijn 
Datum:   6 september 2017 
Tijd:   15.00-16.30 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd 2a 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Simon Roozen,  

, Jan Greeven, ,  (agendapunt 3),  
(secretaris, verslag) 

Afwezig: Peter Nelissen (m.k.) 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 

Dick Jonkers geeft aan dat de externe adviseur m.b.t. de interpretatie van de BOUHL zijn werkzaamheden heeft 

aangevat. Dick en Bert stellen voor om in de komende Stuurgroep een tijdschema van deze werkzaamheden te 

presenteren. De uitspraak van de adviseur en de consequenties daarvan voor de benodigde financiën van beide 

opdrachtgevers, zullen gelijktijdig met de financiële consequenties van de uitgestelde start exploitatie naar de 

Stuurgroep moeten worden gebracht.  

 

Rob Brugts constateert dat er veel stukken zijn voor deze Directieraad en dat er weinig tijd is voor voorbereiding 

als ze allemaal de vrijdag voor de vergadering ontvangen worden. Hij verzoekt om voortaan stukken die al eerder 

beschikbaar zijn, ook eerder toe te sturen.  

Rob Brugts geeft aan dat de media-aandacht naar aanleiding van de bestuurlijke brief van 1 september beperkt 

was. In de Statencommissie is er kort aandacht aan besteed. Het college van GS heeft gevraagd naar een 

verdere verdieping, er wordt nog gekeken naar hoe dat te organiseren. 

René zegt dat er op 7 september een technische raadsinformatiebijeenkomst is, waar het verhaal in geest van de 

bestuurlijke brief zal worden verteld. 

 

2. Verslagen 

 

2a. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 6 juli 2017   

 

N.a.v. verslag: 

Dick Jonkers: in de vergadering van 6 juli is afgesproken dat POUHL de werkwijze van BAM m.b.t. tot opslagen in 

beeld brengt en aankaart op directieniveau (zie onderaan p. 1). Die actie ontbreekt in de actielijst, graag 

toevoegen in nieuwe actielijst .  

Bert Coenen vraagt naar de stand van zaken rond de AHOB Koningsweg. 

Dick Jonkers geeft aan dat OV-A vragen heeft gesteld en daarop inmiddels schriftelijke antwoorden heeft 

ontvangen van POUHL. Vandaag en morgen vindt een audit plaats bij leverancier Pintsch Bamag. De uitkomsten 

van deze audit in combinatie met de antwoorden van POUHL zullen naar verwachting leiden tot een beslissing op 

8 september, waarna een eventuele VTW volgt. 

 adviseert Dick om OV-A de antwoorden van POUHL te laten bespreken met .  

Verslag ongewijzigd vastgesteld. 
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2b. Concept-verslag directieraad Uithoflijn van 16 augustus 2017 

 

N.a.v. verslag: 

Dick Jonkers: onder agendapunt 2 staat dat POUHL en gemeente Utrecht aanvullende afspraken maken over 

OG-VTW-89.7. Ook deze graag opnemen in nieuwe actielijst. 

N.a.v. agendapunt 5 OG-VTW-014.3 perronrand Vaartsche Rijn: het gesprek tussen Dick en Bert over de 
verdeling van de kosten heeft nog niet plaatsgevonden. 

(PS: inmiddels heeft dat gesprek wel plaatsgevonden. In gezamenlijkheid is vastgesteld dat de kosten die 
verbonden zijn aan deze VTW gefinancierd behoren te worden uit budget Uithoflijn. Vraagstuk hoeft daarom niet 
te worden voorgelegd aan de externe adviseur m.b.t. de interpretatie van de BOUHL) 

 

Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

2c. Concept-verslag bestuurlijk overleg Uithoflijn/Stationsgebied van 25 augustus 2017 

 

Verslag akkoord, kan door naar bestuurlijk overleg. 

2d. Concept-verslag Stuurgroep 25 augustus 2017 

 

Verslag akkoord, kan door naar Stuurgroep. 

 

 

3. Voorbereiding bestuurlijke herijking start exploitatie 

 

 (AT Osborne) presenteert een aanpak voor de komende weken. 

 

Bert Coenen geeft aan dat er een spanningsveld is tussen snel acteren en gedegen acteren. Het voorstel is nu 

om in week 44 een bestuurlijk besluit te laten nemen, met week 46 als terugvaloptie. 

 constateert dat wordt gewerkt aan een planning met slagingskans 85%. Bij dat percentage zou 

hij wel aangegeven willen zien welke mitigerende maatregelen dan worden ingezet en wat de kosten daarvan 

zijn. 

Rob Brugts merkt op dat de gepresenteerde acties BAM niet mogen ontslaan van haar contractuele 

verplichtingen. 

 

Dick Jonkers vraagt of in het gepresenteerde dossier 7 (update kostenraming) alle kosten worden inbegrepen, 

dus bijvoorbeeld ook de kosten van een latere busterugklap, en of het klopt dat er nog geen uitspraak wordt 

gedaan over wie die kosten moet betalen. 

 antwoordt dat beiden kloppen. Alle kosten zijn inbegrepen en de kosten worden in beeld 

gebracht zonder uitspraak over welke partij de kosten draagt. 

 

Rob Brugts roept op om bestuurders goed voor ogen te houden dat er altijd een mate van onzekerheid in de 

planning zal blijven. 

 

Bert Coenen geeft aan dat de gepresenteerde werkzaamheden van de komende weken niet de gebruikelijke 

koninklijke weg zullen lopen (via werkgroepen) in verband met de vanzelfsprekende tijdsdruk. 

Rob Brugts ziet dit ook zo. Dit is een directieopdracht, waarbij de deelnemers aan de Directieraad zelf 

verantwoordelijk zijn voor afstemming met hun achterban. 

 

m.b.t. planning komende weken: 

De Directieraad vindt dat het bestuurlijk overleg Uithoflijn-Stationsgebied van 13 september kan vervallen, maar 

dat een bestuurlijk overleg Uithoflijn-Stationsgebied in week 39 wel nuttig is als voorbereiding op de 

besluitvorming.  zal dat plannen. 

 

Dick Jonkers roept op om de informatie naar de beide colleges t.a.v.  financiële consequenties van de vertraging 

gelijk te laten lopen met besluitvorming n.a.v. de interpretatie van de BOUHL. 

Rob Brugts vindt dat van belang voor behandeling in beide colleges, maar voor de bestuurlijke overleggen rond 

de Uithoflijn moet de discussie over de interpretatie van de BOUHL geen vertraging opleveren. 
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m.b.t. instellen projectraad proefbedrijf: 

Dick Jonkers doet de suggestie om ook iemand van de gemeente te betrekken. René Groen ziet noodzaak niet. 

Mocht blijken dat gemeente toch betrokken moet worden dan hoort hij dat graag. 

 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. Instemmen met uitgangspunten, aansturing, besluitvormingsproces en voorgestelde trekkers per 

dossiers 

2. Instellen projectraad proefbedrijf (vertegenwoordiging wordt bepaald in een overleg onder leiding van 

Martijn Donders op 6 september 2017) 

3. Plannen directieraad in week 43 en bestuurlijk overleg in week 44 

4. Bestuurlijk overleg 13-09 verplaatsen naar week 39 

5. Laten staan bestuurlijk overleg week 46 als back-up 

6. Aanwijzen van Bert Coenen &  als trekkers van het gehele proces 

 

4. Projectinhoudelijk 

4a. Stand van zaken GIT en bovenbouw (Het Platform) i.r.t. planning Uithoflijn 

Bert Coenen geeft een update. Oorspronkelijk was de planning van ontwikkelaar ABC dat ze in maart een 

contract zouden sluiten over realisatie van de bovenbouw. Vandaag de dag is er nog geen akkoord. Als er geen 

akkoord komt, heeft dit aan drie zijden van het gebouw invloed op de Uithoflijn. Voor de integrale planning DOVT 

weten we nu niet wat we m.b.t. GIT/Het Platform moeten opnemen. Dit hebben we aan ABC gemeld.  

Rob Brugts vraagt of dit gegeven invloed heeft op de aanleg van het spoor. 

Bert Coenen: dat niet, maar een latere bouw van Het Platform kan wel invloed hebben op test-, proef- of 

exploitatieritten.  

Dick Jonkers geeft aan dat ABC zich zal moeten realiseren dat ze voor latere bouwwerkzaamheden een WijT-

vergunning zullen moeten aanvragen en maatregelen moeten treffen om de veiligheid van reizigers en 

trambestuurders te garanderen. Hinder van test-, proef- of exploitatieritten is in principe niet acceptabel  

 

Simon Roozen: de situatie wordt vooral lastiger voor ABC. Bouwen langs de baan is mogelijk, maar ze krijgen 

dan wel te maken met een beperkter tijdvenster.  

Jan Greven: moeten we niet op bestuurlijk niveau een waarschuwing afgeven richting ABC? 

Bert Coenen: over twee weken hebben we (POUHL, gemeente, provincie) een overleg over 

vastgoedontwikkelingen langs de trambaan. Dan zullen bepalen hoe we dit organiseren. 

Rob Brugts stelt voor dat nformeel de directie van BAM wordt bijpraat over dit onderwerp. (PS: na Directieraad 

hebben: Simon Roozen en Bert Coenen afgesproken dat zij respectievelijk BAM-BT en BAM-CUU informeren) 

4b. Overdracht trammaterieel  

Bert Coenen geeft aan dat over dit onderwerp nog geen overeenstemming is tussen POUHL en OV-A en er nog 

een restpuntenlijst openstaat tussen CAF, POUHL en OV-A. Hij stelt voor om de geagendeerde besluiten nog niet 

te nemen, maar wel alvast te besluiten om aan de Stuurgroep te vragen mandaat te verlenen aan de directie voor 

acceptatie van trams. De toelichtende tekst moet voor de Stuurgroep nog worden aangepast. Hij zal deze tekst 

afstemmen met Peter Nelissen. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Aan de Stuurgroep voorstellen mandaat te verlenen aan de directie van de provincie voor acceptatie van 

trams; 

- Peter Nelissen en Bert Coenen een nieuwe tekst te laten opstellen voor de eerstvolgende Stuurgroep. 

4c. Robuustheidsplan  

 geeft aan dat de voorliggende documenten deels met het project te maken hebben en deels met 

exploitatie. Ze liggen wel allemaal voor in de Directieraad, omdat Peter Nelissen er normaal gezien bij is. 
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Dick Jonkers stelt voor om alleen over punt 3 een besluit te nemen en punten 1, 2 en 4 voor kennisgeving aan te 

nemen aangezien die niet onder dit project vallen.  

 geeft aan dat het wel van belang is dat de gemeente instemt met de calamiteitenroute. 

Afgesproken wordt dat René groen dit intern afstemt (met ). 

Wat betreft de punten 1, 2 en 4 is het verder aan Peter Nelissen om hier een besluit over te nemen.  

Rob Brugts geeft de suggestie om nog na te denken over de opmerking van  (vergadering 

Adviesraad Tram 11 juli) over een mogelijke rol van NS bij calamiteitenvervoer. 

Dick Jonkers adviseert om het robuustheidsplan en calamiteitenplan ook een keer aan de bestuurders te 

presenteren. Als dit onderwerp wordt geagendeerd dan ligt het voor de hand om deze plannen te bespreken in 

aanwezigheid van directie Qbuzz. Voorstel bespreken in werkgroep VEB (actie ). 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Instemmen met capaciteitsplan nazorg Uithoflijn: het aanhouden en onderhouden van 11 gelede 

busvoertuigen en het opleiden van indirect personeel tot buschauffeur dat in geval van een calamiteit 

bussen kunnen rijden voor een periode van minimaal 6 maanden na opheffen lijn 12. De vaste kosten 

voor de reservevloot voor 6 maanden na opheffen lijn 12 wordt gefinancierd uit budget Uithoflijn: VEB - 

Out of Pocket kosten Test- en Proefbedrijf. De variabele kosten worden eveneens gedekt uit budget 

Uithoflijn: VEB -  Risico's. De risico die hiermee verband houden worden gedragen door POUHL. Het 

zorgdragen voor het opleiden van indirect personeel valt onder het voorbereiding Exploitatie project van 

OVE, onder opleidingskosten; 

 

5. Projectbeheersing, projectsturing 

5a. Projectplan versie 4.0 (2017-2018) 

Akkoord. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- Projectplan versie 4.0 vaststellen en ondertekenen. 

5b. Kwartaalrapportage 2017-Q2 

Naar aanleiding van de mededeling over halfjaarrapportage 2017-H1 vraagt René Groen of we die niet beter nu 

kunnen publiceren, in plaats van de wachten op de volgende voortgangsbrief. De rapportage heeft dan namelijk 

geen informatieve waarde meer. We kunnen ook overwegen om de rapportage om die reden helemaal niet meer 

te sturen. 

Bert Coenen geeft aan dat in de brief van 1 september al is aangekondigd dat de halfjaarrapportage pas bij de 

volgende brief wordt gevoegd en stelt voor om wel vast te houden aan de gewoonte van het delen van de 

rapportage. 

René Groen: in de brief moet dan wel goed worden uitgelegd wat de status is van de rapportage.  

Rob Brugts stelt voor om de keuze van het wel of niet eerder versturen van de rapportage aan de Stuurgroep 

over te laten. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De Kwartaalrapportage 2017-Q2 vaststellen; 

- Bij volgende Stuurgroep als halfjaarsrapportage wordt besproken de keuze voorleggen om wel of niet de 

Halfjaarrapportage 2017-H1 te sturen vooruitlopend op de bestuurlijke brief over herijking startdatum 

exploitatie. 
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