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Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Hierbij ontvangt u de vierde Kwartaalrapportage Werkend Tramvervoerssysteem Uithoflijn over 2018. Sinds de 
peildatum van deze rapportage, 31 december 2018, hebben zich in ons project diverse - vooral positieve - 
ontwikkelingen voorgedaan waar we u in deze brief over informeren. Tussentijds hebben we u nader 
geïnformeerd over onze vaststellingsovereenkomst Traminfra Uithoflijn met BAM. We verwijzen u hierbij naar 
onze brief van donderdag 21 februari 2019. 
 
Essentie / samenvatting: 
Proefbedrijf is gestart 
Het project Uithoflijn is met de start van het proefbedrijf d.d. 28 februari een stap dichter bij de afronding 
gekomen. Er wordt door alle betrokken partijen hard gewerkt om het proefbedrijf tot een succes te maken. De 
projectorganisatie richt zich hierbij nog steeds op een succesvolle start van de exploitatie in de zomer van 2019, 
conform stuurplanning, en binnen de financiële middelen die bij de herijking van de planning beschikbaar zijn 
gesteld. Het zijn nog enkele spannende maanden en we zullen u op de hoogte houden van de resultaten en 
vorderingen. 
 
Om met het proefbedrijf te kunnen starten moesten, naast een werkend tramsysteem, ook allerlei documenten en 
vergunningen beschikbaar zijn. Op 15 februari kregen we de positieve verklaring van de Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport (ILT) waarin ILT aangeeft dat de veiligheidsbewijsvoering op orde is en we voldoen 
aan de vereisten van de Wet Lokaal Spoor en kort daarop heeft de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) ons de 
indienststellingsvergunning voor het proefbedrijf verstrekt. In het proefbedrijf wordt zonder passagiers gereden, 
omdat de vergunning deze niet toestaat totdat de lijn in exploitatie kan. 
 
Tijdens het proefbedrijf doen we heel veel ervaring op met allerlei aspecten van het tramsysteem en het gebruik 
ervan. Daarbij komen ook kinderziektes naar voren die we zoveel mogelijk tijdens het proefbedrijf zullen 
verhelpen. Zo bleek bijvoorbeeld in de voorbereiding van de start van het proefbedrijf dat een aantal klemmen 
van de bovenleiding niet voldeed. Deze klemmen zijn inmiddels vervangen. 
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Overdacht beheer en onderhoud 
Om het proefbedrijf te kunnen starten, moest daarnaast ook de infrastructuur aan ons zijn overgedragen. Het 
werk van BAM hebben we aanvaard met de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst waar we u eerder over 
hebben geïnformeerd. De werkzaamheden die moesten zijn afgerond voor start proefbedrijf zijn naar 
tevredenheid afgerond. Inmiddels is ook de traminfra in het stationsgebied door BAM aan ons opgeleverd. We 
voeren nu gedurende vijf maanden een proefbedrijf uit op het gehele tracé. Voor resterend werk worden door de 
provincie ‘venstertijden’ beschikbaar gesteld, waarin geen proefritten van de trams plaatsvinden. 
 
Met de overdracht gaat niet alleen de dagelijkse zorg voor de trambaan over naar de provincie Utrecht, maar ook 
het beheer van alle bijbehorende gebouwen en voorzieningen. Ook voor het aanvragen van vergunningen voor 
werkzaamheden aan of in de buurt van de trambaan zijn wij het loket geworden. Met een aanvraag voor een 
Werkzaamheden in de buurt Tramweg (WijT) vergunning kunnen beheerders en eigenaren van omliggende 
percelen en gebouwen aangeven bij de provincie welke werkzaamheden zij wanneer willen uitvoeren. Met de 
onderhoudspartijen en de beheerders van omliggende percelen (zoals gemeente, Universiteit Utrecht, UMC 
Utrecht) zijn ook operationele afspraken voor beheer gemaakt, zodat taken en verantwoordelijkheden vastliggen. 
Voorafgaand aan de start exploitatie worden deze verder uitgewerkt in beheerovereenkomsten, zoals 
afgesproken in de Bestuursovereenkomst uit 2012. 
 
Testritten 
In het proefbedrijf van de Uithoflijn worden drie soorten testritten overdag uitgevoerd: opleidingsritten, testen van 
verschillende (nood)situaties (scenarioproeven) en het testen van de dienstregeling (robuustheidsproeven). 
Opleidingsritten vinden tot en met de zomer plaats op werkdagen tussen 6 en 22 uur. De komende maanden 
krijgen ruim honderd trambestuurders het laatste deel van hun opleiding: overdag rijden op de Uithoflijn. De 
eerste weken gebeurt dat met twee trams, daarna rijden we met vier trams. Bij twee trams is er ongeveer elk half 
uur een tram per richting te verwachten, bij vier trams is dat ongeveer elk kwartier een tram per richting. Er zijn 
zo’n 20 testen met verschillende (nood)situaties. Hieraan nemen ook hulpdiensten deel. Deze testen vinden 
overdag buiten de spits plaats tot medio april, ook in weekenden. In mei gaan we de dienstregeling testen. We 
rijden dan eerst met acht trams per uur per richting, dan twaalf trams en uiteindelijk testen we met zestien trams 
per uur per richting. Dan wordt ook in de weekenden gereden. Tijdens het proefbedrijf worden ook de laatste 
werkzaamheden afgerond, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van de informatiepanelen en de in- en uitcheckpalen. 
 
Informatiecampagne 
Een belangrijk onderdeel van het proefbedrijf is de informatiecampagne. Alle weggebruikers zullen moeten 
wennen aan de aanwezigheid van de tram in het dagelijks verkeer. Hiervoor is een bewustwordingscampagne 
gestart die attendeert op de aanwezigheid van de tram. De campagne neemt toe in intensiteit tot aan de 
robuustheidsproeven in mei, als we de dienstregeling gaan testen en dus met veel materieel gaan rijden, ook in 
de spits. Bij fiets/tramkruisingen en voetgangers/tramkruisingen zijn tijdelijke gele verkeersborden geplaats. Ook 
staan er op een drietal zichtlocaties bouwborden, deze zijn met name op automobilisten gericht. In alle U-OV 
bussen die in Utrecht Science Park rijden, staat de aankondiging dat er overdag trams rijden op de 
informatieschermen. Voorafgaand aan de robuustheidsproeven in mei, als de trams de dienstregeling gaan 
oefenen, gaat ook een online campagne van start. 
 
Trammaterieel 
Leverancier CAF heeft de provincie Utrecht in november 2018 geïnformeerd over aanpassingen aan de 
deurhoeken van alle CAF URBOS trams. De 19 al geleverde trams worden op de remise in Nieuwegein 
aangepast, de overige acht trams in de fabriek in Zaragoza. De aanpassing heeft geen gevolgen voor het 
proefbedrijf en de exploitatie van de Uithoflijn: deze kunnen ook met nog niet-aangepaste trams veilig worden 
uitgevoerd. CAF neemt alle verantwoording voor de gevolgen en verlengt de garantie van de wagenbakken tot 
zeven jaar na acceptatie van de laatste tram. 
 
EMC in Utrecht Science Park 
Eerder hebben we u geïnformeerd over de set aan maatregelen die in ons tramsysteem zijn opgenomen om te 
voorkomen dat extreem gevoelige apparatuur in het Utrecht Science Park wordt verstoord door 
elektromagnetische straling tijdens gebruik van de tramlijn. Tijdens de testfase hebben we samen met onze 
partners allerlei metingen uitgevoerd die inmiddels zijn gevalideerd. Uit een grondige analyse blijkt dat het 
sectioneringssysteem werkt en het directe magneetveld voldoende gereduceerd wordt. De EMC-maatregelen zijn 
succesvol. Wel is een onverwacht magneetveld ontdekt, zeer waarschijnlijk als gevolg van een zwerfstroom 
(stroomverlies van het systeem naar de aarde). Diverse testen hebben aangetoond waardoor dit stroomverlies 
wordt veroorzaakt. Het is geen veiligheidsrisico en we kunnen dit op termijn verhelpen. Met de partners hebben 
we hierover nadere afspraken gemaakt, zodat het gebruik van de tramlijn de gevoelige apparatuur niet in de weg 
zit.  
 
Planning en vervolg 
In januari 2019 is een nieuwe probabilistische analyse op de planning uitgevoerd waaruit is gebleken dat de kans 
dat de integrale hoofdlijnenplanning gehaald wordt, is verhoogd van 85% naar 95%. Het is dus zeer waarschijnlijk 
dat we dit jaar daadwerkelijk kunnen gaan rijden met reizigers. De komende periode moet duidelijk worden of het 



 
  

proefbedrijf nieuwe informatie oplevert waarop we moeten bijsturen. Zodra we meer zicht hebben op de 
resultaten van het proefbedrijf, zullen we de twee planningen waarmee we nu werken (de stuurplanning en de 
integrale hoofdlijnenplanning), samenvoegen tot één finale planning en zullen we u hierover informeren. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


