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Jaarrapportage Adviesraad 2020/2021 

 

Voorgestelde behandeling:  

Ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting 

De Adviesraad Tram (hierna: “Adviesraad”) adviseerde GS sinds 2014 ten aanzien van de Uithoflijn en het 

tramvervoersysteem in de provincie Utrecht. De adviezen van de Adviesraad helpen de provincie en 

projectorganisatie bij het borgen van de kwaliteit, voortgang, kosten en organisatie. De Adviesraad stelt jaarlijks 

een rapportage op. Hierbij ontvangt u ter informatie de Jaarrapportage 2020/ 2021, waarin de Adviesraad 

verantwoording aflegt over haar activiteiten in 2020 en het eerste halfjaar van 2021. De Adviesraad heeft in goed 

overleg haar werkzaamheden per 1 juli 2021 beëindigd, omdat het project Uithoflijn afgerond was. Het laatste jaar 

betrof nog een extra verlenging vanwege door ons gevraagde advisering op het grote project VRT. 

 

Inleiding  

In 2014 heeft Bestuur Regio Utrecht (BRU) de Adviesraad ingesteld om te adviseren over het 

tramvervoersysteem en met name het project Uithoflijn. Wij hebben besloten om de aanstelling van de leden van 

de Adviesraad te verlengen tot 1 januari 2021, met de optie om de aanstelling daarna nog met een half jaar te 

verlengen tot 1 juli 2021. Van deze optie is gebruik gemaakt. Hierbij heeft de Adviesraad de opdracht om te 

adviseren ten aanzien van het tramvervoersysteem Utrecht, project Vernieuwde Regionale Tramlijn (hierna: 

“VRT”), de decharge van de projectorganisatie Uithoflijn en de beëindiging van de bestuursovereenkomst 

Uithoflijn. De Adviesraad is géén besluitvormend of toezichthoudend orgaan en maakt dus ook geen onderdeel uit 

van het besluitvormingsproces. Het is in beginsel een gremium van tijdelijke aard, bedoeld voor advisering tijdens 

grote projecten. De uitgebrachte adviezen maken wel een belangrijk onderdeel uit van de genomen besluiten. De 

schriftelijke adviezen, vergaderingen en besprekingen en bilaterale contacten met voorzitter en leden van de 

Adviesraad zijn van grote meerwaarde geweest. Ook uw Staten hebben daar op verschillende momenten het 

nodige van mee gekregen. Het instrument van een Adviesraad zal ook bij de volgende lightrailprojecten worden 

ingezet vanwege de ervaren toegevoegde waarde.  

 

Toelichting 

In 2020/2021 heeft de Adviesraad elf keer plenair vergaderd. Een overzicht van de plenaire vergaderingen en de 

overige bijeenkomsten staat in hoofdstuk 3 van de jaarrapportage. 

 



 

  

 

In deze vergaderingen is een veelheid aan onderwerpen aan bod gekomen. Op een deel van de onderwerpen is 

ter plekke gereflecteerd zoals bijvoorbeeld het issue van geluidsoverlast bij de exploitatie van de SUNIJ-lijn. Voor 

sommige onderwerpen is een apart adviestraject opgestart. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een 

schriftelijk advies. In 2020/2021 zijn er in totaal vier schriftelijke adviezen uitgebracht. Deze hebben onder andere 

betrekking op inrichting en positionering trambedrijf, het dechargeproces Uithoflijn en safety managment en 

buitendienststelling van het deelproject Spooromlegging Nieuwegein City (onderdeel VRT). In de bijgevoegde 

jaarrapportage treft u een overzicht van die adviezen inclusief een korte weergave van de belangrijkste 

aanbevelingen en de wijze waarop de projectorganisatie Uithoflijn en/of de provincie Utrecht opvolging aan dit 

advies hebben gegeven. 

 

Twee van de uitgebrachte adviezen betreffen nog lopende zaken. Het gaat om advies 24 over de Inrichting en 

Positionering van het trambedrijf. Bij dit proces zijn uw Staten nauw betrokken. Wij zijn ook blij dat twee oudleden 

van de Adviesraad ook in de klankbordgroep van dit proces zitting hebben, zodat hun deskundigheid hierbij 

betrokken blijft. Daarnaast gaat het om advies 27 inzake Safetymanagement en buitendienststelling 

Spooromlegging Nieuwegein City. De Adviesraad is van oordeel dat er gedegen en goed doordachte documenten 

rondom veiligheid en buitendienststelling zijn opgesteld. Door de actieve deelname van de veiligheidsadviseur 

kan deze zijn bevindingen al vroegtijdig delen. Het door de Adviesraad afgegeven advies is opgevolgd. Aan de 

geadviseerde desktopsimulatie is een andere invulling gegeven, dit is tevens aan de Adviesraad teruggekoppeld. 

 

Voor het dechargeproces m.b.t. de Uithoflijn en de uitvoering van het project VRT werd het door de organisatie 

wenselijk gevonden om de Adviesraad te laten voortbestaan. Op 15 december 2020 hebben wij samen met de 

Burgemeester & Wethouders van gemeente Utrecht besloten tot afronding van het project Uithoflijn. De 

Adviesraad is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de besluitvorming hiervan. Met het afronden 

van project Uithoflijn is ook voor de Adviesraad een groot onderwerp afgesloten.  

 

Daarnaast kende het project VRT een aantal tegenslagen bij de indienststelling. Naast vertraging in de verlening 

van de indienststellingsvergunning trad er bij de exploitatie veel geluidsoverlast voor de omgeving op. Om de 

kennis van de Adviesraad te borgen en optimaal te kunnen benutten voor de lopende aanbesteding van het 

deelproject Spooromlegging Nieuwegein City is de Adviesraad gevraagd hun zittingstermijn tot 1 juli 2021 te 

verlengen. De Adviesraad heeft hiermee ingestemd.  

 
Vervolgprocedure / voortgang 

De Adviesraad is per 1 juli 2021 opgeheven. Bij toekomstige projecten van deze omvang zullen wij overwegen 

een gremium als een Adviesraad opnieuw in te richten. De brede blik, het uitgebreide netwerk, kennis en ervaring 

zijn van grote meerwaarde. Aangaande de projecten Spooromlegging Nieuwegein City en Vervoerkundige 

Koppeling+ wordt op korte termijn een brede audit uitgevoerd. Een externe partij zal hierbij kritisch meekijken op 

de afronding van VRT. Wij zullen u hierover op korte termijn nader informeren. 

 

Bijlagen 
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Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 


