
MEMORANDUM

DATUM 5 maart 2021

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit

VAN Gedeputeerde Arne Schaddelee

ONDERWERP VRT: update planning start exploitatie op traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid 

 
Geachte Statenleden, 

Op 10 februari hebben wij u middels een memo op de hoogte gebracht van de uitloop van de planning als gevolg 
van de slechte weersomstandigheden. Door de sneeuw en de koude konden de geplande testritten niet 
uitgevoerd worden. Hierdoor konden het proefbedrijf en de aantoningsritten niet conform planning afgerond 
worden.

Op 21 februari zijn de testritten weer hervat. Bij het testen heeft op 1 maart een storing plaatsgevonden die wij 
niet direct kunnen verklaren. Hierbij is een tram bij de eindhalte IJsselstein Zuid doorgeleid naar een reeds bezet 
spoor waar een andere  tram stond te wachten. Hoewel dit niet heeft geleid tot een incident, dient dit voorval eerst 
verder geanalyseerd te worden voordat de exploitatie kan starten. Als duidelijk is wat de oorzaak hiervan is en 
hoe dit verholpen kan worden kan een besluit worden genomen over de start van de exploitatie.

Deze analyse van de oorzaak van de storing vergt meer tijd dan wij gehoopt hadden. Waar wij voornemens 
waren om op a.s. zondag te starten met de exploitatie, hebben wij moeten besluiten dat dit niet meer haalbaar is. 
Het vervangend busvervoer op het traject Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid wordt daarom ook verlengd. 

Financiële consequenties
Nu de exploitatie later start dan beoogd zullen er, met name voor het tramvervangend busvervoer, extra kosten 
worden gemaakt. De totale kosten hiervan zijn afhankelijk van de duur van de uitloop. Zodra duidelijk is hoeveel 
de uitloop bedraagt, kunnen wij inzichtelijk maken wat de totale extra kosten hiervan zijn. Wij hebben binnen het 
project een gedegen risicoreservering opgenomen. Ook zijn de vertragingskosten op het traject Utrecht Centraal 
– Nieuwegein Zuid lager gebleken dan begroot omdat we op dit traject eerder in exploitatie konden dan beoogd. 

Zodra wij in kunnen schatten wanneer de exploitatie kan starten en wij daarmee weten wat de extra kosten zijn, 
kunnen wij bepalen of voor dit opgetreden risico voldoende financiële ruimte is binnen het projectbudget. Wij 
houden u hiervan op de hoogte. 

Ik hoop u hiermee voor nu op dit punt voldoende geïnformeerd te hebben. Zodra ik meer zekerheid heb over 
datum van start exploitatie breng ik u hiervan op de hoogte. 


