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Onderwerp Statenbrief: Vaststellen regelingen veilige uitvoering van werkzaamheden aan of nabij lokaal 
spoor 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Krachtens de Wet lokaal spoor (Wls) zijn wij bevoegd (nadere) regels te stellen voor de veilige uitvoering van 
werkzaamheden aan of nabij de lokale spoorweg. Naar aanleiding van de nieuwe verkeerssituaties in verband 
met de komst van de Uithoflijn (nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal Station en P+R Utrecht Science 
Park)  moeten veiligheidsregels voor werkzaamheden op of nabij het spoor op orde zijn.  
Daarom hebben wij de regelingen “Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT) 815C1053”, de “Procedure Wijziging 
in buurt van Tramweg (WijT) 815BFFC7” en het handboek  “Elektrotechnisch veiligheidshandboek (EVH) 
815C1051” als regels voor de veilige uitvoering van werkzaamheden aan of nabij de lokale spoorweg aangepast 
en vastgesteld. De oude regelingen zijn komen te vervallen. 
 
Wijzigingen in de buurt van de Tramweg (WijT):  
Provincie Utrecht is beheerder van het tramsysteem in de provincie Utrecht en is bevoegd om de vergunning te 
verlenen voor het uitvoeren van werkzaamheden en het hebben en houden van objecten op, in, boven, naast of 
onder het tramsysteem. Een dergelijke vergunning heet WijT-vergunning. Het lokaal spoor moet veilig en 
doelmatig gebruikt kunnen worden en daarvoor moet een WijT-vergunning afgegeven zijn. 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de voorgaande besluiten betreffen tekstuele herziening en 
actualisering van regelgeving. 
 
Kader Werkzaamheden Tramsysteem (KWT) : 
In het KWT zijn specifieke regels opgenomen voor de arbeidsveiligheid bij het werken in of nabij de railinfra van 
de tramweg in de provincie Utrecht, in het bijzonder voor het voorkomen dan wel beheersen van aanrijdgevaar 
door tramverkeer en elektrocutiegevaar bij werkzaamheden. Het KWT beschrijft de geldende regels op de 
tramweg provincie Utrecht vanaf het voorbereiden en plannen van werkzaamheden tot en met de daadwerkelijke 
uitvoering en afronding van het werk. 
De belangrijkste wijzigingen in het KWT ten opzichte van de voorgaande besluiten betreffen uniformering binnen 
de spoorbranche, specifieke regels voor werkzaamheden aan de Uithoflijn en meer focus en aandacht voor de 
voorbereiding van het werk en technische berijdbaarheid van de baan na werkzaamheden. 
 
Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH): 



 
  

Het EVH is een handboek voor het veilig werken aan, met of nabij elektrische installaties. Hierin zijn algemene 
regels opgenomen die een Utrechtse vertaling zijn van hetgeen in nationale en Europese regelgeving is 
vastgelegd. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorgaande besluit zijn tekstuele herziening en 
actualisering van de regeling.  
 
 
Voorgeschiedenis 
Op 17 november 2015, nr. 8171BD98, zijn de regelingen WijT, KWT en EVH vastgesteld. De WijT is herzien op 4 
oktober 2016 onder besluit 815BFFC7. Het KWT heeft een aanvullend besluit 81E6BE48 van 12 februari 2019. 
Deze regelingen en het handboek moeten worden aangepast aan de lokale situatie en naar aanleiding van 
ontwikkelingen in de spoor branche. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
De Wet lokaal spoor (Wls) kent ons de bevoegdheid toe regels vast te stellen voor de veilige uitvoering van 
werkzaamheden aan of in de directe nabijheid van de lokale spoorweg. De procedures Wijziging in buurt van 
Tramweg (WijT), Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT) en Elektrotechnisch Veiligheidshandboek (EVH) 
moeten worden aangepast op basis van ontwikkelingen in de spoorbranche en nieuwe verkeerssituaties in 
verband met de komst van de Uithoflijn (nieuwe tramverbinding tussen Utrecht Centraal Station en P+R Utrecht 
Science Park). 
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Door de actualisatie van de regelingen en het handboek borgen we een veilige en doelmatige exploitatie van het 
tramsysteem. 
 
 
Financiële consequenties 
De aanpassingen van de regelingen en het handboek hebben geen financiële gevolgen. 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Op 25 februari 2019 heeft de AWB-adviescommissie van PS en GS een advies uitgebracht n.a.v. een 
bezwaarprocedure rondom een WijT-vergunning. De adviezen van de commissie zijn door ons overgenomen en 
verwerkt in de nieuwe WijT regeling. De adviescommissie heeft in deze procedure ook een advies uitgebracht 
t.a.v. het KWT om een aantal zaken privaatrechtelijk te regelen, aangezien ze naar het oordeel van de commissie 
niet passen bij een provinciale regeling. Hiervoor moeten contractuele aanpassingen gedaan worden. Deze 
aanpassingen vergen meer tijd en om die reden kunnen deze niet op korte termijn verwerkt worden in de 
onderhavige aanpassing van het KWT. Dit betekent een tweede herziening van het KWT, welke wordt voorzien 
voor Q4 2019. Over aanpassingen en wijzigingen in de WijT en KWT regelingen en het handboek EVH wordt u in 
de toekomst door ons geïnformeerd. 
 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  


