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09-11-17, 13:13 - Berichten en oproepen in deze chat zijn nu beveiligd met end-to-end encryptie. Tik 
voor meer informatie. 

09-11-17, 13:13 - Jan Greeven: Cjeck 

09-11-17, 15:25 - Pauline Bredt: Stuur je mij even laatste versie? 

09-11-17, 15:35 - Jan Greeven: In de mail... 

09-11-17, 16:02 - Pauline Bredt: Thx 

16-11-17, 14:45 - Jan Greeven: Ben je morgen bereikbaar? Nav Directieraad verandert er eea in brief 
en bestuurlijke planning.  

Ik zet morgen wat op de mail, kunnen we daarna misschien over bellen 

16-11-17, 15:09 - Pauline Bredt: Ik ben morgen moeilijk bereikbaar, maar kunnen het proberen. 

16-11-17, 15:13 - Jan Greeven: We kijken, ik zet wat op mail en anders spreken we maandag 

30-11-17, 08:17 - Jan Greeven: Vanmorgen even bellen? 

Nieuwe datum BO is 11 december. 

07-12-17, 16:43 - Jan Greeven: Er is nog geen deal, dus ook geen brief. Onze bestuursadviseur zegt 
dat 19 december niet meer haalbaar lijkt. Morgen even bellen? 

07-12-17, 16:46 - Pauline Bredt: Kunnen we niet zonder deal over geld wel planning vaststellen? Dat 
moet toch echt! Laten we morgen even bellen inderdaad! Stevig advies dat planning wel openbaar 
moet worden lijkt me wel gewenst.... 

08-12-17, 12:27 - Jan Greeven: Ik bel je om ongeveer 13.30 oké? 

08-12-17, 17:41 - Jan Greeven: Maandag maar even afwachten? Fijn weekend! 

08-12-17, 17:42 - Pauline Bredt: Hahaha ja laten we maandag maar even afwachten. Bel je me als het 
afgelopen is? 

08-12-17, 17:44 - Jan Greeven: Zeker! 

11-12-17, 10:25 - Pauline Bredt: En? Zijn ze al klaar? 

11-12-17, 11:52 - Jan Greeven: Ja, , dus bel je straks als ik thuis ben. 

11-12-17, 11:53 - Jan Greeven: Was beperkt gezelschap, dus ik zat zelf niet aan tafel 

11-12-17, 11:56 - Jan Greeven: Net terugkoppeling gehad van  en Bert. Er komt nieuw BO, 
want ze zijn er nog niet uit. Dan moet er concept brief liggen op basis van de gedeelde 
kernboodschap 

12-12-17, 13:23 - Jan Greeven:  



13-12-17, 12:05 - Pauline Bredt: Hi Jan, zou je mij een foto kunnen sturen van ‘financiële plaatje en 
verdeling” die je me gister liet zien, ga er uiteraard prudent mee om. Heb nodig voor mijn financiën 
aanvraag. Groet Pauline 

13-12-17, 13:18 - Jan Greeven: <Media weggelaten> 

13-12-17, 13:20 - Pauline Bredt: Thanks! 

14-12-17, 19:47 - Jan Greeven: Gelukt met je GS stukken? 

Morgen ga ik hele dag aan brief werken, heb jij ergens tijd voor afstemming/lezen? 

14-12-17, 20:40 - Pauline Bredt: Ha Jan, ja stukken zijn klaar  ik heb 
morgen niet veel tijd maar kan in middag wel even lezen! 

15-01-18, 09:32 - Jan Greeven: Hoi Pauline, kun jíj nog even reageren op concept agenda BO. Dan 
stuur ik 'm naar l voor verzending 

15-01-18, 09:40 - Pauline Bredt: Heb gemaild, helemaal akkoord! 

15-01-18, 10:37 - Pauline Bredt: Jan klopt het dat jullie in Utrecht onder geheimhouding het 
arbitragerapport hebben gedeeld met raad? En is dat summary of gehele? 

15-01-18, 10:40 - Jan Greeven: De summary 

15-01-18, 10:42 - Jan Greeven: En raad wil ook audit rapport. In overleg met Rob krijgen ze dat na 
maandag onder geheimhouding. 

15-01-18, 10:44 - Pauline Bredt: Oké dan zorg ik dat PS ook beide krijgen onder geheimhouding. 

15-01-18, 11:11 - Jan Greeven: Bij opleggen geheimhouding moet je aangeven tot wanneer. Wij 
hebben aangegeven tot provincie het auditrapport vrijgeeft.  

En bij brief herijking met arbitrage summary tot overeenstemming met BAM en Qbuzz is bereikt. 

15-01-18, 11:16 - Pauline Bredt:  
 Wij gaan auditrapport volgens mij niet openbaren, alleen verbeterplan. Morgen anders 

in gezamenlijk overleg even bij stilstaan... 

15-01-18, 17:59 - Jan Greeven: Nav publicatie RTV en morgen AD over kredietaanvraag PU nu 
 bij GU. Hou je mij en  op de hoogte van uitkomst Cie? 

15-01-18, 18:30 - Pauline Bredt:  Zit nog in commissie en Uithoflijn moet 
nog komen... 😔😔 

15-01-18, 18:54 - Jan Greeven: Ja, roept natuurlijk allerlei vragen op van de media die ze bij 
verschillende mensen uitzetten en kijken wat er komt. AD weet al dat er geheime informatie naar de 
raad is gegaan 

15-01-18, 18:54 - Jan Greeven:  

15-01-18, 19:15 - Pauline Bredt: Morgen bespreken bel je zo over commissie 
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17-01-18, 14:15 - Jan Greeven: Prima BO gehad.  

We sturen op 30 januari openbare bestuurlijke brief 

17-01-18, 14:17 - Jan Greeven: En vandaag nog auditrapport onder geheimhouding vrijgeven. Ik stuur 
je tekst die wij gebruiken. 

17-01-18, 14:18 - Pauline Bredt: Ben al met A-stuk en Statenvoorstel bezig. Zal je maandag mijn 
concept sturen Zodat je weet hoe eruit ziet. 

17-01-18, 14:18 - Pauline Bredt: Ja hoorde over auditrapport,  
 

17-01-18, 14:49 - Jan Greeven: Zit in je mail. Tekst PU hoeft niet identiek te zijn, maar hoor graag of 
jullie kunnen instemmen met de strekking 

20-01-18, 11:11 - Jan Greeven: Hoi Pauline, concept zit in je mail. Lukt het om van het weekend 
daarop te reageren? Groetjes Jan 

20-01-18, 11:14 - Pauline Bredt: Vandaag niet maar morgen wel. Groet Pauline 

25-01-18, 13:54 - Jan Greeven: Kunnen we rond 3 uur even bellen? Ben hoe het ervoor staat. 

25-01-18, 13:55 - Pauline Bredt: Zit nu in PO met gedeputeerde 

25-01-18, 13:55 - Pauline Bredt: Bel zo 

25-01-18, 13:57 - Jan Greeven: Good luck. Ben zo even in bespreking. Tot kwart voor drie 

25-01-18, 15:19 - Jan Greeven: Nu ff bellen? 

25-01-18, 17:10 - Jan Greeven: https://www.ad.nl/utrecht/sp-kritisch-rapport-over-uithoflijn-om-
oneigenlijke-reden-geheim-verklaard~a1746087/ 

25-01-18, 17:18 - Jan Greeven: .  

We bereiden korte tijdlijn hierover voor tbv DR en BO.  
 

25-01-18, 17:22 - Jan Greeven:  Bel je zo. 

25-01-18, 17:25 - Pauline Bredt:  maar vanavond lukt wel en anders morgen 

25-01-18, 17:31 - Jan Greeven: Dan morgenochtend graag. 

25-01-18, 17:34 - Pauline Bredt: Heb van 9-10 vergadering en bel daarna 

25-01-18, 17:34 - Jan Greeven: 👍👍� 

26-01-18, 09:02 - Jan Greeven: Kun je mij ook jullie brief over geheimhouding auditrapport sturen? 

26-01-18, 13:59 - Jan Greeven: Kunnen we even bellen? Brieven lopen uit elkaar... 
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26-01-18, 14:17 - Pauline Bredt: Ik bel je zo even, . Rond 
14.45 kan ik wel even bellen 

26-01-18, 23:38 - Jan Greeven:   

27-01-18, 06:59 - Pauline Bredt: Dank.  

30-01-18, 20:57 - Jan Greeven: Als je tussen debat even tijd hebt, kun je dan ff je mail checken? 

30-01-18, 21:05 - Pauline Bredt: Heb ik gedaan, lijkt mij goed maar heb even aan Rob gestuurd met 
verzoek om reactie. 

30-01-18, 21:32 - Jan Greeven: Hoop dat hij reageert. Dan kunnen wij brief definitief maken.  

Hoe staat het met Statenvoorstel, krijg ik def.versie morgenochtend vroeg, lukt dat? 

30-01-18, 21:52 - Pauline Bredt: Heb morgen om 12 uur met gedeputeerde,  
 

30-01-18, 21:54 - Jan Greeven:  

30-01-18, 21:55 - Pauline Bredt: Zit voorlopig nog tot heel laat in raad... 

30-01-18, 23:11 - Jan Greeven:  wij zijn erg benieuwd naar de onderbouwing 
van de 348 miljoen. En de statenleden straks ook, denk ik. Waar komt dat bedrag vandaan, hoe is het 
opgebouwd? 

30-01-18, 23:12 - Pauline Bredt: Geen idee 😂😂  
 

30-01-18, 23:14 - Jan Greeven:  
 Wij snappen het niet, dus... 

30-01-18, 23:15 - Pauline Bredt: Heb ik uitgelegd... nu ook Rob ingeschakeld 

01-02-18, 17:17 - Jan Greeven: Meerderheid wil op korte termijn openbaar. 

01-02-18, 17:17 - Jan Greeven: Over wat kort is is verdeeldheid. Daar wil raad nu over verder 
discussiëren in geheim. 

01-02-18, 17:18 - Jan Greeven: Nu dus heel korte besloten vergadering. 

01-02-18, 17:18 - Pauline Bredt: Hoorde het al van Bert. Morgen even bellen? 

01-02-18, 17:26 - Jan Greeven: Nee , vanavond nog bereikbaar. Daarna dinsdag weer.  
 

01-02-18, 17:33 - Pauline Bredt: Ik weet niet of mij vanavond lukt: campagne overleg.  
 Anders bel ik morgen wel even met 

Bert? 
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01-02-18, 17:35 - Jan Greeven: Morgenochtend dan,  Vraag 
jij Bert wat hem uitkomt? 

01-02-18, 18:12 - Pauline Bredt: Doe ik. 

01-02-18, 18:13 - Pauline Bredt:  

01-02-18, 18:13 - Pauline Bredt:  

06-02-18, 11:32 - Jan Greeven: Heb je voor mij stukken programmaboard? Ik kan ff niet bij PU mail. 

06-02-18, 11:35 - Pauline Bredt: Zijn geen stukken gemaild 

06-02-18, 11:52 - Jan Greeven: Hmmm, tweede keer op rij dat er geen agenda is of stukken zijn.  
 

06-02-18, 11:53 - Pauline Bredt: Bijpraten levert altijd genoeg stof. Maar zal het eens met Peter 
bespreken 
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Agenda Directieraad Uithoflijn      
 

Overleg:  Directieraad Uithoflijn 

Datum:   15 november 2017 

Tijd:   15.00-16.30 uur 

Plaats   Laan van Maarschalkerweerd 2a, grote vergaderzaal 

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

Roozen, , Jan Greeven,  (AT Osborne),  

(secretaris, verslag) 

Afwezig: - 

 

 

1.  Opening en mededelingen       15.00-15.05 

 

 

2. Herijking start exploitatie       15.05-15.45 

 

2a. Planning: impact Bombardier risico   (bijlage 2a) 

 (Bert Coenen, Dick Jonkers)         

 

De voortgang van de werkzaamheden van BAM zijn afhankelijk van de directieleveranties van de 

Provincie  en de Gemeente. Twee directieleveranties staan hoog op de risicolijst: de AHOB (Strukton) en 

URTS / beveiliging (Bombardier). Het risicoprofiel van de directielevering URTS / beveiliging ontwikkelt 

zich dermate negatief dat POUHL het noodzakelijk acht dat de Directieraad hierover wordt geïnformeerd. 

Bij de herijking van de planning is in de P85 waarde van de start UHL Bombardier als een van de risico’s 

meegenomen. De vraag is of de inschatting van het Bombardier risico juist is gewaardeerd. 

Inmiddels is er een audit uitgevoerd bij Bombardier. Op 13 en 14 november worden de resultaten 

teruggekoppeld aan OV en POUHL. Afhankelijk van de uitkomsten zal de risicoanalyse op dit punt 

bijgesteld worden en wat de eventuele gevolgen voor de P85 waarde voor de start UHL zijn.  

De resultaten en bijbehorend advies worden bij beschikbaarheid nagezonden.  

Vooruitlopend op de audit is gekeken naar het uiterlijke moment van levering, waarbij het uitgangspunt is 

dat het kritieke pad niet via de levering komt te lopen.  Uit de planning is op te maken dat Bombardier 

uiterlijk 28 februari geleverd moet hebben.  Een latere levering betekent dat de deelexploitatie later start. 

Het feit dat de levering nog niet op het kritieke pad ligt zou ten onrechte de indruk kunnen wekken dat de 

levering door Bombardier geen risico vormt. Ten eerste is Bombardier al te laat t.o.v. de laatste contract-

planning van BAM. Er worden daarom al mitigerende maatregelen genomen door BAM t.b.v. het 

testbedrijf. Ten tweede zou Bombardier oorspronkelijk zo’n 1 tot 1,5 jaar geleden al de eerste leveringen 

hebben moeten doen. Deze planning is mede door vertragingen bij BAM niet meer actueel, maar geeft 

wel aan hoeveel tijd er tussen de eerste afroep van de levering zit en de werkelijke levering. De recente 

ontwikkelingen  maken duidelijk dat de levering door Bombardier weldegelijk een risico is waar actie op 

moet worden ondernomen. De audit is in dat verband een eerste noodzakelijk stap.  

 

Voorstel aan de Directieraad: 

- De uitkomsten van de audit bespreken. 
- Vaststellen of uitkomsten van de audit van invloed zijn op de P85 waarde voor de start UHL. 
- OVA verzoeken mitigerende maatregelen te treffen om tijdige levering door Bombardier zeker te 

stellen.  
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2b. Planning: impact andere ontwikkelingen en eventuele nieuwe inzichten  

)  

 

De afgelopen weken is er door POUHL en PU intensief gesproken over de activiteiten van de Provincie 

in de stuurplanning. Het gaat hier onder meer om taken op het gebied van veiligheidsbewijsvoering, 

overdracht en besluitvorming richting start exploitatie. Inmiddels is het commitment van PU afgegeven 

aan de stuurplanning. Dit heeft geleid tot een kleine (1 week uitloop) wijziging van het kritieke pad in de 

planning.   

De afgelopen periode hebben Horvat en Deloitte gezamenlijk een audit uitgevoerd op het werkend 

tramvervoersysteem. Het auditrapport is vorige week opgeleverd. De uitkomsten van het onderzoek 

worden kritisch beschouwd op de impact op de planning en risico’s. 

Om de stuurplanning te bewaken is een planningsteam ingesteld met vertegenwoordigers van alle 

partijen. De laatste inzichten uit dit overleg worden teruggekoppeld tijdens de Directieraad. Dit levert 

geen voorname wijzigingen op in de stuurplanning. 

  

2c. Totaal benodigd budget en verdeling tussen partijen om Uithoflijn in exploitatie te nemen  

 

 

 Tijdens de Directieraad wordt de stand van zeken gepresenteerd van het financiële overzicht van kosten 

en verdeling tussen de partijen. 

 

2d. Communicatie en woordvoeringslijn   (bijlage 2d) 

 (Jan Greeven) 

 

De concept bestuurlijke brief is kort aan de orde geweest in afgelopen BO. Wethouder van Hooijdonk 

heeft gevraagd om een voorbehoud te maken bij de datum en haalbaarheidsonderzoek duidelijk te 

benoemen. Ook het risico EMC benoemen. Deze aanpassingen hebben we verwerkt. Om niet teveel 

risico’s te stapelen, verwijzen we voor het risico EMC naar de halfjaarrapportage. We noemen voorlopig 

nog geen bedrag aan vertragingskosten, aangezien dat onze onderhandelingspositie met aannemer kan 

schaden (advies jurist).  

Voorstel aan de Directieraad: 

- De aangepaste bestuurlijke brief ter instemming voorleggen aan het  BO van 22 november. 
 

 

2e. Spoorboekje vervolgproces 

 (Jan Greeven) 

 

a. 22 november vaststellen bestuurlijke brief, woordvoeringslijn en halfjaarrapportage 
b. 28 november - Behandelen in GS en B&W 
c. 29 november -  (telefonisch) informeren belangrijkste stakeholders (o.a. ) Uithofpartners 
d. 30 november  – 9 uur, Versturen Staten/-raadsbrief en Halfjaarrapportage 

(separaat PU/GU) verzenden vertrouwelijke memo over inschatting financiële consequenties 
e. 15 januari 2018 in MME Statenvoorstel over de financiën 
f. Vaststelling/goedkeuring in PS op 5 februari 2018 
g. Voorjaarsnota – dekkingsvoorstellen GU in Raad 

 
 

3. Tijdlijn poeren fundatie OV-Terminal   (bijlage 3)  15.45-15.50 

(Bert Coenen, Simon Roozen) 

 

In de Directieraad Uithoflijn van 26 oktober 2017 is het verzoek gedaan om inzicht te geven in de “tijdlijn” 

van het onderwerp poeren van de OV-Terminal, voor wat betreft de locatie (westelijke spoor op bushalte 

UCC) waar een onderheide spoorconstructie nodig bleek te zijn als gevolg van deze poeren. De bijlage 

geeft deze tijdlijn weer, waarbij de conclusie van POUHL is dat tijdens de DO fase van de Uithoflijn 

(2013) door POUHL zelf niet voldoende is gecontroleerd of de gebruikte informatie over de OV-Terminal 

juist en compleet was. Dit is pas aan het licht gekomen toen opdrachtnemer BAM-CUU in het najaar van 
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2016 in het kader van haar Uitvoeringsontwerp een controle heeft gedaan van de toen beschikbare 

informatie. 

Bijgevoegde notitie is opgesteld door POUHL en Stationsgebied. Opmerkingen Valeska van Straalen zijn 

verwerkt). 

Voorstel aan de Directieraad: 

- Een samenvatting van bijgevoegde tijdlijn opnemen in de QenA zodat in geval van eventuele vragen 
over dit onderwerp op eenzelfde wijze antwoord wordt gegeven. 
 

 

4. VTW’s       (bijlage 4)  15.50-16.00 

 ) 

   

 Overzicht van enkele recente VTW’s en een doorkijk van VTW’s die nog in voorbereiding zijn. Overzicht 

maakt ook duidelijk welk budget project onvoorzien er nog resteert.  

 

Het overzicht wordt maandag 13 november nagezonden. 

 

Voorstel aan de Directieraad: 

- De kosten van de ‘recente VTW’s’ te financieren uit het budget project-onvoorzien. 
 

 

5.  Haltekwaliteit         16.00-16.05 

(Peter Nelissen) 

 

 In de Directieraad van 25 oktober jl. is het onderwerp “kwaliteit reizigersvoorzieningen halten UHL” 

 besproken. Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat POUHL en OVE nut en noodzaak in beeld 

 brengen. Hierover heeft overleg plaatsgehad tussen  (POUHL) en  

 (OVE). Daaruit zijn de volgende conclusies getrokken en vervolgafspraken gemaakt, die hier ter 

 kennisname aan de Directieraad worden ingebracht: 

1. De haltes zijn onlangs door BAM opgeleverd en in gebruik genomen; een paar volgen binnenkort 
(behalve UCC natuurlijk). Daardoor is ook op straat zichtbaar wat de kwaliteit is. 

2. In januari/februari wordt met POUHL, PU, Qbuzz en gemeente per halte een schouw uitgevoerd op 
verbeterpunten en een gezamenlijke toets gedaan over het functioneren en de kwaliteit van de 
haltes van de Uithoflijn. 

3. Deze verbeterpunten en de zienswijze over de kwaliteit bekijken we samen en agenderen we in het 
nieuwe jaar (medio maart) op de reguliere wijze bij de Directieraad. Daarbij bespreken we ook de 
wijze van financiering. 

4. Voor de kerst van 2017 concentreren we ons op de halte UCC. We moeten snel handelen om deze 
te kunnen meenemen in de “Wijzigingsovereenkomst Herijking Uithoflijn Planning (HUP)” binnen het 
BAM-CUU contract. 

 

Voorstel aan de Directieraad: 

- Instemmen met de acties. 
 

  

6. Audit systeemintegratie (Horvat/Deloitte)      16.05-16.15 

(Rob Brugts) 

 

Het eindrapport van de audit is opgeleverd. De uitkomsten en adviezen moeten nu opgepakt worden. 

Het voorstel is om Horvat en Deloitte te vragen om: 

5. De uitkomsten toe te lichten (en dan m.n. wat zijn de belangrijkste onderdelen waar de 
opdrachtgevers als eerste mee aan de slag moeten). 

6. Te adviseren hoe we dat het beste kunnen aanpakken. 
7. Hiervoor een aparte bijeenkomst te plannen waarbij degenen die sturing geven aan de organisaties 

waar de audit betrekking op heeft en relevante leden van de Directieraad aansluiten. 
 

 

 

7. Kwartaalrapportage Uithoflijn 2017-3   (bijlage7)  16.15-16.20 
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(Joseph Heijgele) 

 

Bijzonderheid kwartaalrapportage 2017-3 

Het derde kwartaal heeft in het teken gestaan van fundamentele discussies met als gevolg wijzigingen in 

het project aangaande vooral de traminfrastructuur. Deze hebben geleid tot intensieve afstemming op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau. Om de lopende bestuurlijke afstemming en besluitvorming over risico’s, 

planning en financiering niet ter verstoren met feitelijk achterhaalde gegevens en informatie uit het derde 

kwartaal is het voorstel om geen uitgebreide uitwerking van de risico-, de planning- en de financiële 

paragraaf op te nemen. Dit betekent dat de onderhavige rapportage zicht toespitst op een kwalitatieve 

toelichting van met name de inhoudelijke zaken rond traminfrastructuur, trammaterieel en voorbereiding 

exploitatie en beheer. 

 

In de rapportage over het vierde kwartaal van 2017 wordt uitgebreid gerapporteerd over de 

ontwikkelingen en bestuurlijke besluitvorming in het risico-, het planning- en het financiële dossier. Dat 

biedt een nieuw vertrekpunt voor de sturing, beheersing en verantwoording over het project Uithoflijn aan 

de stakeholders. 

 

De kwartaalrapportage wordt maandag 13 november nagezonden. 

 

Voorstel aan de Directieraad: 

- De kwartaalrapportage ter vaststelling voorleggen aan het  BO van 22 november. 
 

 

8. Verslagen         16.20-16.25 

 

Concept-verslag Directieraad 31 oktober 2017  (bijlage 8.1) 

 Ter vaststelling 

 

Concept-verslag Bestuurlijk Overleg Uithoflijn/Stationsgebied 3 november 2017 

Ter kennisgeving      (bijlage 8.2) 

 

 

9. Rondvraag en Sluiting        16.25-16.30 

 

 
 

Volgende Directieraad is 13 december 
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Verslag Directieraad Uithoflijn     
 
Overleg:  Directieraad Uithoflijn 
Datum:   31 oktober 2017 
Tijd:   09.00-11.00 uur 
Plaats:   Laan van Maarschalkerweerd 2a 
Aanwezig:  Rob Brugts (voorzitter), René Groen, Peter Nelissen, Dick Jonkers, Bert Coenen, Simon 

Roozen, , Jan Greeven, ,  (AT Osborne), 
 (secretaris, verslag) 

Afwezig: - 
 

 
 

1. Opening en mededelingen 

 

- 

 

2. Voorbereiding bestuurlijke herijking start exploitatie 

 

 geeft aan dat de einddata van de P85-planning wat verschoven zijn ten opzichte van vorige 

week.  

Rob Brugts vraagt zich af hoe stabiel de planning nu eigenlijk is, gezien deze nieuwe wijzigingen.  

 licht toe dat Riskeneering de analyse opnieuw heeft moeten doen naar aanleiding van 

constateringen in de Directieraad van 26 oktober. Het gaat dan met name om 1) deelexploitatie naar achter 

omdat meer tijd is voorzien voor aanleg hybride spoorplaat, 2) veiligheidsbewijsvoering en voorlopige 

indienststellingsvergunning geeft volgens OV-A extra risico’s, 3) start SIT-1 SABUTO is later geworden, 4) 

planning stationsgebied is aangepast op volledige i.p.v. gedeeltelijke exploitatie, waardoor de datum van volledige 

exploitatie naar voren gaat en die van deelexploitatie naar voren. 

Dick Jonkers vraagt of er nog meer van dit soort wijzigingen te verwachten zijn.  

 verwacht van niet, maar wijst er wel op dat deze planning is gebaseerd op een aantal 

uitgangspunten die nu niet meer ‘mogen’ wijzigen. 

Bert Coenen geeft aan dat OV-A moeite heeft met het feit dat ze het project in stukjes overgedragen gaan krijgen.  

 merkt dat dit leidt tot veel wensen van OV-A om extra proceduretijd in de planning in te bouwen. 

Dick Jonkers vraagt om bij dit soort discussies Peter Nelissen of hem in te schakelen. Hij vraagt ook  

 om dit punt vanmiddag in de Programmaboard te adresseren. 

Bert Coenen ziet als risico dat de planning die we nu vaststellen, over twee weken weer als ‘de planning van 

POUHL’ kan worden gezien. 

Rob Brugts merkt op dat daar geen sprake van mag zijn. We leggen nu een planning vast en iedereen die aan de 

planning heeft meegewerkt accepteert eigenaarschap ervan (commitment). 100% zekerheid zal er nooit zijn, 

maar als iemand constateert dat er ergens vertraging optreedt, moet dat naar de DR worden geëscaleerd. Om dit 

mechanisme te laten werken, moeten personen worden gekoppeld aan alle kritische stappen in de planning.  

Dick Jonkers merkt op dat in het schema op p. 4 van de notitie een wit blokje staat met ‘overdracht + safety’, dat 

is echter niet helemaal juiste benaming. 

M.b.t. de voorgelegde besluiten: 

Besluit 1:  

Voor de duidelijkheid spreken we van een deelprojectplan deelexploitatie (als onderdeel van projectplan 

Uithoflijn) 
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Besluit 2: 

Rob Brugts roept op de stuurplanning zo strak en concreet mogelijk te houden. 

 zegt in een volgende Directieraad een voorstel te zullen agenderen, waarin is vastgelegd hoe 

de DR kan monitoren en sturen.  

Rob Brugts vraagt om daarin ook het voorstel van  over het ‘kosten-onderhandelingsteam’ mee te 

nemen. 

Besluit 3: 

De verwachtingswaarde wordt eruit gehaald voor het bestuurlijk overleg, omdat dit verwarrend is. 

Besluit 4: 

René Groen vraagt om in de communicatie goed uit te leggen wat de P85-waarde inhoudt, hoe die systematiek 

werkt. Ook voor de Q&A is dit relevant, want er zullen vragen over worden gesteld. 

Peter Nelissen stelt voor om als startmoment voor deelexploitatie te spreken van ‘in de zomer van 2019’ in plaats 

van ‘voor de zomer’. 

Bert Coenen stelt voor om er ook bij te noemen dat het eerder kan worden dan de zomer van 2019.  

Besluit 5: 

René Groen stelt voor om de bestuurders alleen te informeren als er wijzigingen zijn.  

Bert Coenen stelt voor om de risicoanalyse periodiek te herhalen en dan aan de DR te presenteren. De 

uitkomsten gaan alleen naar de bestuurders wanneer daar aanleiding voor is. 

Besluit 6: 

Dick Jonkers vraagt om in het overzicht aan te geven welke kosten gebaseerd zijn op de deterministische 

planning en welke op de P85-planning. 

Rob Brugts merkt op dat de bestuurders nadrukkelijk wensen om niet meer dan één keer naar raad en Staten te 

gaan voor extra budget. We moeten duidelijk maken waarop we deze aanvraag precies gaan baseren.  

 

De eerste bullet wordt als volgt aangepast: POUHL maakt de meerkosten inzichtelijk, het regelen van dekking is 

vervolgens aan de “twee opdrachtgevers zelf. Afgesproken wordt dat  hiermee aan de slag gaat, 

samen met  (provincie) en . Deze drie mensen pakken de 

vervolgstappen onder beslispunt 6 verder op.  

Besluit 7: 

 geeft als winstwaarschuwing dat het omklappen van de buslijnen niet zomaar elk moment van 

het jaar kan, omdat dit een forse dienstregelingswijziging is. Hij stelt voor om juist te kijken hoe de omklap te 

versnellen is. 

De derde bullet wordt hierop aangepast. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

1. Te besluiten tot het verder voorbereiden en uitvoeren van deelexploitatie tussen de haltes Vaartsche 
Rijn en P+R de Uithof. Te besluiten om voor de voorbereiding van deelexploitatie onder 
verantwoordelijkheid van PU, met de POUHL als coördinator, een deelprojectplan deelexploitatie op te 
stellen en dit vaststellen in de directieraad.  

2. De integrale, bevroren deterministische planning Uithoflijn met de hierin opgenomen mijlpalen en 
uitgangspunten vast te stellen als stuurplanning voor het project UHL. 

a. Met hierin de volgende stuurmijlpalen voor start exploitatie: 
i. Deelexploitatie – medio maart 2019 
ii. Volledige exploitatie – eind juni 2019 

b. Richting elkaar het commitment uit te spreken om alles te doen om de mijlpalen benoemd in 
deze planning te behalen. 

c. De POUHL te vragen een voorstel uit te werken hoe, vanuit de directieraad, de monitoring, 
wijziging en sturing op de stuurplanning plaatsvindt. 

3. Kennis te nemen van de onzekerheidsanalyse op de integrale planning van het project. Met de volgende 
uitkomsten: 

 Deelexploitatie Volledige exploitatie 

Stuurplanning (deterministisch) Medio maart 2019 Eind juni 2019 

Verwachtingswaarde Medio juni 2019 Eind oktober 2019 

P85 waarde Medio september 2019 Medio december 2019 

 



3 
 

4. Op basis van de onzekerheidsanalyse de volgende boodschap voor te leggen aan het bestuur over start 
(deel-)exploitatie: 

 

“De Uithoflijn gaat in 2019 gefaseerd in gebruik. Voor de zomer van 2019 rijdt de tram (zij het in 

deelexploitatie). Uiterlijk december 2019 start de volledige exploitatie.” 

 

5. Periodiek het bestuurlijk overleg op de hoogte te brengen van de voortgang van het project en de 
haalbaarheid van de startdatum exploitatie en deelexploitatie op basis van een onzekerheidsanalyse. En 
in lijn hiermee op een nader te bepalen moment in 2018 het definitieve moment van start exploitatie en 
start deelexploitatie vast te stellen. 
 

6. Kennis te nemen van de vertragingskosten als gevolg van het uitlopen van het project Uithoflijn. En op 
basis hiervan te besluiten: 

 POUHL de meerkosten inzichtelijk laten maken en op basis van die inzichten de 
opdrachtgevers een voorstel voor dekking van de meerkosten laten opstellen; 

 Hiervoor een trekker namens alle partijen aan te wijzen; 

 Dit voorstel te presenteren aan het bestuurlijk overleg van 22 november a.s. 

 Een overeenkomst PU – GU laten opstellen waarin o.a. de financiering van de meerkosten 
wordt geregeld, evenals de sturing en verantwoording. 

 De POUHL, in overleg met de andere betrokken partijen, te vragen welke 
versnellingsmogelijkheden op basis van extra investeringen mogelijk zijn. Door te kijken naar: 

o Investeringen om het risicoprofiel van de planning terug te brengen; 
o Investeringen om doorlooptijden te versnellen. 

7. Vooralsnog vast te houden aan de geplande busomklap van de tijdelijke halte Jaarbeursplein naar UCC 
op 9 december 2018. En daarbij: 

 Te constateren dat de omklap nu gepland staat gedurende het testbedrijf DOVT; 

 Het door uitloop en optreden van risico’s van de werkzaamheden in de Stationsgebied er een 
kans bestaat dat de busomklap niet op 9 december kan worden gerealiseerd; 

 Om deze reden parallel de mogelijkheden ter onderzoeken om de busomklap te versnellen. 

 Begin 2018, bij meer duidelijkheid over of de werkzaamheden in het Stationsgebied tijdig 
gereed zijn, een definitief besluit te nemen over de datum waarop de omklap plaatsvindt.  

 

3. Communicatie en woordvoeringslijn 

 

Rob Brugts merkt op dat in de brief nu heel veel risico’s genoemd worden: EMC, Bombardier etc. het wordt nu 

wel een heel breed verhaal. We hebben EMC bovendien nog nooit zo prominent als risico genoemd.  

René Groen vindt de brief nu niet voldoen. Er worden heel veel risico’s opgesomd, waarbij EMC helemaal aan het 

einde van de brief nog eens als verrassing opduikt. Dit geeft geen blijk van controle. Het verhaal moet zijn dat we 

een diepgaand en betrouwbaar inzicht hebben in de planning. Noem in de brief alleen de belangrijkste nieuwe 

inzichten. Leg daarnaast de systematiek van P85 uit en geef aan dat dat een heel gebruikelijke werkwijze is. 

 merkt op dat als we sterk benadrukken dat P85 zo gangbaar is, het te optimistisch kan 

overkomen om eerdere streefdata te noemen. Zorg dat dat goed wordt uitgelegd.  

Bert Coenen stelt voor om de uitgebreidere beschrijving van de risico’s, zoals EMC, in de halfjaarrapportage op te 

nemen in plaats van in de brief. 

Afgesproken wordt dat in de brief wordt verwezen naar de halfjaarrapportage, ‘voor een uitgebreidere beschrijving 

van de risico’s’. 

Overige opmerkingen bij de brief: 

- De tekst over de koppeling met de SUNIJ-lijn klopt niet en is bovendien nu niet relevant. Dit mag 

weggelaten worden. 

- Voor het schema in de brief wordt de aangepaste hoofdlijnenplanning opgenomen. 

- In de brief noemen we ook samenwerking in een alliantie, verwijzend naar de vorige brieven. 

Overige opmerkingen bij proces: 

- René Groen merkt op dat we het feitenrelaas over de hybride spoorplaat wel achter de hand moeten 

hebben voor de herijking in commissies wordt besproken. In de brief is dit nu een prominente oorzaak 

van vertraging.  
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- Horvath/Deloitte rondt deze week hun audit af. De resultaten hiervan moeten spoedig in dit proces 

worden meegenomen. Bij voorkeur al bespreken in het bestuurlijk overleg van 22 november en de 

voorafgaande Directieraad (15 november). 

Financiën: 

Rob Brugts denkt dat het voor de Staten en raad opmerkelijk is wanneer er wel passages aan financiën worden 

gewijd, maar er nog geen verzoek om dekking is. De voorjaarnota’s worden nu genoemd, maar dat is wel laat. 

René groen stelt voor om een aparte vertrouwelijke brief aan raad en Staten te versturen, over het kosteninzicht 

en een procesvoorstel. 

Afgesproken wordt dat in de voorliggende concept-brief wel een totaalbedrag wordt opgenomen, omdat hier 

anders naar wordt gevraagd. Wel moet de passage hierover specifiek aan de bestuurders worden voorgelegd. 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

- De brief, woordvoeringslijn en halfjaarrapportage 2017-H1 aanpassen op basis van de gemaakte 

opmerkingen, en aanbieden aan het bestuurlijk overleg van 3 november. 

 

4. Stand van zaken tracédeel D 

Besluit Directieraad Uithoflijn: 

Presentatie door Erica van Dijk en  

-  en Erica van Dijk pakken de genoemde acties verder op en komen later met een 

voorstel terug bij de Directieraad. 

 

5. Verslagen 

5a. Concept-verslag Directieraad Uithoflijn van 26 oktober 2017   

 

Verslag ongewijzigd vastgesteld. 

 

6. Rondvraag en sluiting 

- 

 

Actielijst 

Nr.  Datum  Onderwerp Actie  Eigenaar Gepland / 

Gereed  

1 06.07.17 Extra opslagen 

BAM 

Afgesproken wordt dat POUHL 

een aantal voorbeelden van dit 

soort kostenplaatjes (met extra 

opslagen) op een rij zet, waarna 

Rob Brugts en René Groen de 

discussie aangaan met de directie 

van BAM. 

Bert Coenen  

2 16.08.17 OG-VTW-89.7 Voor de opslagen van BAM-CUU 

( %, totaal € ) dient 

een aanvullende afspraak 

gemaakt te worden tussen POUHL 

en gemeente Utrecht zoals dat ook 

Bert Coenen /Simon 

Roozen 

 

rooke001
Notitie
f

rooke001
Notitie
f
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s gedaan voor de opslagen van 

de vorige VTW m.b.t. de realisatie 

van de OVT-trap (OG-VTW-89.4). 

3 06.09.17 GIT en 

bovenbouw (Het 

Platform) i.r.t. 

planning Uithoflijn 

BAM BT en BAM CUU informeren. Bert Coenen/ Simon 

Roozen 

 

4 06.09.17 Robuustheidsplan Besluit nemen over de punten die 

niet onder project Uithoflijn vallen 

(punten 1, 2 en 4 in het 

geagendeerde voorstel) 

Peter Nelissen  

5 06.09.17 Robuustheidsplan Calamiteitenroute afstemmen 

binnen de gemeente (met  

. 

René Groen  

6 26.10.17 Herijking planning; 

financiën 

Voorstel uitwerken om een 

dedicated team in te stellen voor 

het voeren van onderhandelingen 

met partijen, om zo de meerkosten 

te minimaliseren. 

Toevoeging DR 31 okt: dit wordt 

onderdeel van een voorstel voor 

sturing op de planning. 

  

7 26.10.17 Onderheide 

spoorconstructie 

halte UCC 

Feitenrelaas opstellen POUHL/Stationsgebied  

8 26.10.17 Betrokkenheid 

Qbuzz 

Organiseren overleg met Qbuzz 

en in ieder geval Rob Brugts, 

René Groen en Peter Nelissen.  

 

  

9 26.10.17 Beheergrenzen 

halte UCC 

Werkgroep VEB verzoeken 
duidelijkheid te scheppen over de 
beheergrenzen van de halte UCC 
en dit formeel door de DR te laten 
besluiten.  

 

POUHL  

 




