
Veiligheidsdossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn wordt niet volgens 
planning naar ISA gestuurd  

Door de projectorganisatie is besloten dat de versie van het veiligheidsdossier onvol-
doende is om naar de ISA te sturen en daarmee ook om door de Safety Board behan-
deld te worden. ISA en Safety Board zijn hierover geïnformeerd. Het aanleveren van het 
dossier loopt hiermee vertraging op, maar dat hoeft volgens de projectorganisatie nog 
geen gevolgen te hebben voor de vergunning.

Domeinmanager Mobiliteit informeert gedeputeerde over vertraging

In een mail aan de gedeputeerde wordt aangegeven dat de start van de exploitatie van 
de vernieuwde SUNIJ-lijn zeer waarschijnlijk vertraging oploopt. Er wordt gewerkt aan 
een GS-stuk en Statenbrief voor het portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit op 31 augustus 
2020. Inzet van de domeinmanager is om PS op 1 september 2020 te informeren.

Safety Board kan geen 
verklaring afgeven over 
veilig heidsdossier VRT 
Ombouw SUNIJ-lijn  

In deze bijeenkomst zou het 
state ment van de Safety Board 
over het veiligheidsdossier wor-
den besproken. Het veiligheids-
dossier was echter nog niet 
voldoende gereed.

Safety Board informeert domeinmanager Mobiliteit dat er een 
gerede kans is op vertraging

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Safety Board deze dag (zie hierboven) 
krijgt de domeinmanager Mobiliteit een mail waarin staat dat er een gerede kans is 
dat de exploitatie met trams op de SUNIJ-lijn op 21 september niet mogelijk is. 

ISA concludeert dat hij het veiligheids-
dossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn nog 
niet kan aanvaarden 

Er zijn nog verschillende blokkerende bevin-
dingen. Daarnaast zijn er bevindingen die op 
zichzelf niet blokkerend zijn, maar door het grote 
aantal is dit wel een tekortkoming in de docu-
mentatie. Voor een volgende oplevering van het 
veiligheidsdossier dient dit verbeterd te worden.

Veiligheidsdossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn opnieuw 
niet voorgelegd aan Safety Board 

Tijdens de vergadering geeft de project organisatie VRT aan dat er onvol-
doende tijd is geweest om het veiligheidsdossier af te maken. Opnieuw wordt 
de domeinmanager Mobiliteit geïnformeerd, met de mededeling dat ‘het 
gehele project ernstig in vertraging gaat’. Er kan geen nieuwe datum voor de 
start van de exploitatie genoemd worden.

Domeinmanager Mobiliteit wordt geïnformeerd dat planning VRT 
definitief gaat schuiven 

Bij de datum van 28 september 2020 wordt opgemerkt dat de planning nog verder kan 
uitlopen.

Safety Board bespreekt nieuwe planning veiligheidsdossier 
VRT Ombouw SUNIJ-lijn 

Als in de bijeenkomst van de Safety Board het veiligheidsdossier opnieuw niet 
voorgelegd kan worden, wordt een nieuwe planning besproken waarin de start 
van de exploitatie in het meest gunstige geval op 28 september 2020 is. Dit is 
één week later dan op dat moment gepland.
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Statenbrief Uitloop start exploitatie VRT 

Statenbrief waarin staat dat de exploitatie op het 
traject Utrecht Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid 
niet op de geplande datum van 21 september 
2020 kan starten, maar enkele weken later. 

Eerste bespreking met gedeputeerde over vertraging 

In het eerste portefeuillehoudersoverleg  Mobiliteit na het reces wordt de 
Statenbrief over de uitloop van de start exploitatie VRT besproken.

Gedeputeerde wordt via 
memo geïnformeerd dat 
uitloop start exploitatie VRT 
groter is dan enkele weken 

Memo over de uitloop start exploitatie VRT 
wordt besproken met de gedeputeerde 

De precieze uitloop is op dat 
moment nog onduidelijk. 

Hierin krijgt de gedeputeerde te horen dat een 
eerste, grove, indicatie minimaal twee maanden 
uitloop is op het traject Utrecht Jaarbeursplein – 
 Nieuwegein Zuid. De gedeputeerde spreekt zijn 
grote zorg en teleurstelling uit.

Mondelinge mededeling door gedeputeerde in de 
commissie Milieu & Mobiliteit dat de vertraging van 
de start van de exploitatie van de vernieuwde SUNIJ-
lijn langer zal duren 

De ambtelijk opdrachtgever geeft aan dat hij deze 
dag een eerste signaal kreeg dat de planning 
verder uit zou gaan lopen.

Projectmanager VRT informeert 
ambtelijk opdrachtgever over  
langere vertraging 

Nog steeds onduidelijkheid over nieuwe planning 

In de vergadering van de Safety Board benoemt de projectorganisatie VRT 
dat zij tijdens de vergadering van 26 augustus 2020 per abuis een onjuist 
aantal blokkerende bevindingen heeft aangegeven. Uit het verslag blijkt niet 
dat er is gesproken over verdere vertraging of dat er rekening werd gehou-
den met een vertraging die langer duurde dan één of enkele weken. 

Start Taskforce 

Er wordt een Taskforce 
opgericht, die elke stap 
in de planning, inclusief 
de bijbehorende risico’s, 
nauwgezet in beeld 
brengt en benoemt 
actiehouders van de 
risico’s. Het resultaat 
hiervan is enerzijds 
een dag-tot-dag-plan-
ning en anderzijds een 
realistische planning met 
buffers op basis waarvan 
de exploitatie met een 
grotere mate van zeker-
heid gestart kan worden.

VR 4 SEP 2020

Memo aan PS waarin de gedeputeerde 
toezegt op 29 september 2020 een 
Statenbrief te sturen 

MA 21 SEP 2020

Statenbrief Uitloop test- en proefbedrijf VRT 

Statenbrief waarin de redenen voor de vertraging van de start van de 
exploitatie van de vernieuwde SUNIJ-lijn worden toegelicht. Er kan 
nog geen datum worden genoemd waarop de tram wel gaat rijden. In 
de Statenbrief staat het streven om uiterlijk eind oktober de geplande 
exploitatiedatum en de haalbaarheid daarvan te kunnen afgeven.
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Besluit PS ‘Toekomstbestendig tramsysteem regio Utrecht’ 

Audit door Independent 
Safety Assessor (ISA) bij 
project VRT  

Letter of concern ISA aan project manager VRT 

Tussenrapportage opvolging bevindingen audit ISA 

Start Europese 
aanbestedings procedure 
voor de fysieke werkzaam-
heden door de aannemer

Tijdlijn veiligheidsdossier

Besluit tot 
1. Vervanging trams en trambaan SUNIJ-lijn.
2.	 Uitbreiding	capaciteit	Uithoflijn.
3.	 Koppeling	Uithoflijn	en	SUNIJ-lijn.

In deze audit wordt onder andere 
opgemerkt dat een kwaliteits-
manager op het project VRT 
ontbreekt. Ook wordt opgemerkt 
dat het voor de ISA niet duidelijk 
is, hoe met zijn opmerkingen wordt 
omgegaan en dat reactie soms 
maanden duurt.

In de letter of concern geeft de ISA aan dat de status van het project bezorgd heid 
oproept vanwege twee punten: 
1. Ontbreken van een kwaliteits manager bij het project.
2. De ISA kon veel belangrijke documenten nog niet aanvaarden.

Hierin wordt opgemerkt dat het ontbreken van de kwaliteitsmanager een zware 
bevinding is, er is sinds de audit ook geen tussentijdse functionaris benoemd.

VRT Ombouw SUNIJ-lijn

Memo safety manager aan 
projectmanager

Hierin stelt de safety manager 
dat er op dit moment dusdanige 
blokkerende bevindingen zijn dat 
het safetyproces niet zal leiden tot 
een succesvol traject tot verlening 
van de vergunning.

Utrecht Centraal

Nieuwegein 
Centrum

P+R  
De Uithof

Nieuwegein-ZuidIJsselstijn- 
Zuid

Besluit gunning van de 
opdracht voor de fysieke 
werkzaamheden aan BAM

Reactie project organisatie VRT op letter of concern aan ISA 

In de brief reageert de project organisatie VRT kort op de bevindingen van de ISA. De project-
organisatie geeft aan het volste vertrouwen te hebben dat hiermee tot een verbetering wordt 
gekomen en tot een uiteindelijk succesvol traject voor vergunningverlening en ingebruikname 
van de VRT. 

Bijeenkomst Safety Board - special VRT, 
signaal ‘5 voor 12’ 

Memo safety manager aan projectmanager 

Presentatie over de stand van zaken veiligheidsdossier 
VRT Ombouw SUNIJ-lijn. Conclusie is dat de Safety 
Board er vertrouwen in heeft dat de project organisatie 
VRT de eigen processen onder controle heeft c.q. gaat 
krijgen, maar realiseert zich dat het ‘5 voor 12’ is.

Opnieuw wordt de conclusie getrokken dat er op dit moment dusdanige blokkerende bevindingen 
zijn dat het safetyproces niet zal leiden tot een succesvol traject tot verlening van de vergunning.

Veiligheidsdossier VRT 
Ombouw SUNIJ-lijn voor 
het eerst op planning 
voor behandeling in 
Safety Board 

Vanaf mei 2019 staat een pre-
sentatie van het project VRT 
gepland voor de bijeenkomst 
van de Safety Board op 10 juli 
2019. Hierbij staat de letter of 
concern vermeld. Dit is echter 
meerdere keren doorgescho-
ven, tot 13 november 2019.

Veiligheidsdossier VRT 
Ombouw SUNIJ-lijn 
voor het eerst bespro-
ken in Safety Board  

In zijn presentatie geeft de 
safety manager VRT aan dat 
er op dit moment dusdanige 
blokkerende bevindingen zijn 
dat het safetyproces niet zal 
leiden tot een succesvol traject 
tot verlening van de vergunning.

Ambtelijk opdrachtgever 
informeert Integraal 
Managementteam Tram 
(IMTT) over ‘pizzasessie’ 

De ambtelijk opdrachtgever uit 
zijn zorgen over het veiligheids-
dossier VRT Ombouw SUNIJ-
lijn. In een memo concludeert hij 
dat zonder extra beheersmaat-
regelen het risico heel groot is 
dat de indienstellingsvergunning 
niet (tijdig) verleend zal worden. 
In de memo worden het te 
volgen proces en de te nemen 
stappen beschreven. 

‘Pizzasessie’ veiligheidsdossiers 

Risico’s met betrekking tot corona, baanstabiliteit en spleetbreedte 

Voor de start van de fysieke werkzaamheden aan de trambaan treden enkele risico’s 
op. Er is veel onduidelijkheid over wat de exacte consequenties van de coronacrisis 
zijn. Er worden verschillende scenario’s opgesteld voor het uitvoeren van de werkzaam-
heden. Ook spelen problemen met baanstabiliteit en spleetbreedte.

Domeinmanager Mobiliteit wordt geïnformeerd over zorgen veiligheids-
dossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn  

Via zijn adviseur veiligheid wordt de domeinmanager Mobiliteit geïnformeerd over zorgen 
of de planning voor het complementeren van het veiligheidsdossier wordt gehaald. De 
adviseur veiligheid adviseert om de gedeputeerde te informeren.

Start buitendienst-
stelling tram SUNIJ-
lijn en start fysieke 
werkzaamheden 

In de commissie vergadering Milieu & Mobiliteit meldt de gedeputeerde dat de planning 
voor de start van de exploitatie is gewijzigd van 21 augustus 2020 naar 21 september 
2020. Dit vanwege de consequenties van de coronacrisis.

Extra ingelaste bijeenkomst in de avond met verschillende leden van de projectorganisatie VRT, 
leden van de Safety Board en de ambtelijk opdrachtgever. Doel van de bijeenkomst was om de 
veiligheidsdossiers van verschillende projecten te bespreken. De meeste aandacht gaat uit naar 
het veiligheidsdossier VRT Ombouw SUNIJ-lijn. Naar aanleiding van de ‘pizzasessie’ wordt een 
wekelijks overleg ingesteld met de ambtelijk opdrachtgever, projectmanager en safety manager.

Gewijzigde plan ning gaat uit van indienststelling op 21  september 2020 

Start exploitatie SUNIJ-lijn op het traject 
Nieuwegein Centrum – IJsselstein Zuid 
(tracé D) 

ILT verklaart geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van een Vergunning voor indienststelling 
van het traject Nieuwegein Centrum - IJsselstein Zuid (tracé D) 

RUD Utrecht verleent vergunning voor de 
indienst stelling van de wijziging van de 
spoorweg infrastructuur van de SUNIJ-lijn 
voor het traject Nieuwegein Centrum - IJs-
selstein Zuid (tracé D) 

Wel adviseert zij nog enkele voorwaarden op te nemen in de vergunning.

Start exploitatie SUNIJ-lijn op het traject 
Utrecht Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid 
(tracés A, B en C) 

Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht 
verleent vergunning voor de indienststelling 
van de wijziging van de spoorweginfrastructuur 
van de SUNIJ-lijn voor het traject Utrecht Jaar-
beursplein - Nieuwegein Zuid (tracés A, B en C) 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verklaart geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van een 
Vergunning voor indienststelling voor het traject Utrecht Jaarbeursplein – Nieuwegein Zuid (tracés A, B en C)

Wel adviseert zij nog enkele voorwaarden op te nemen in de vergunning voor de start van het proefbedrijf en de start exploitatie.

Tracé A

Tracé B

Tracé C

Utrecht Jaarbeursplein

Nieuwegein-Zuid

Tracé D

IJsselstijn- 
Zuid

Safety Board geeft state-
ment af over het informatie-
dossier ten behoeve van 
de ingebruikname van de 
Vernieuwde Regionale 
Tramlijn (VRT), onderdeel 
Ombouw SUNIJ-lijn 

Nieuwegein 
Centrum

Nieuwegein 
Centrum

Spoeddebat in PS over vertraging van de 
start van de exploitatie van de vernieuwde 
SUNIJ-lijn 
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