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AAN Provinciale Staten 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Beperkingen op het proefbedrijf Uithoflijn 

 
Geachte Statenleden, 
 
Hierbij informeer ik u over het feit dat er op de Uithoflijn afgelopen dagen alleen testritten reden tussen Utrecht 
Centraal en de Koningsweg vanwege een beperking opgelegd door Regionale Uitvoeringsdienst (RUD op advies 
van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Inmiddels heeft ILT aangegeven dat deze beperking kan 
worden opgeheven. Aangezien er buiten afgelopen dagen minder trams reden en er hierover berichten in de 
media verschijnen, informeer ik u hier tussentijds over. Deze informatie wordt door wethouder Van Hooijdonk 
gelijktijdig verzonden aan de raad van de gemeente Utrecht. 
 
Aanleiding van de beperking op het proefbedrijf is een schouw van het tramtracé die begin mei is uitgevoerd door 
een externe adviseur van de provincie. Doel van deze schouw was ondermeer extern advies in te winnen omtrent 
de verkeersveiligheid. Uit deze schouw bleek dat met name de zichtbaarheid van enkele tramlichten en de 
afstelling van waarschuwingslichten verbeterd moeten worden. Er is reeds besloten om deze punten aan te 
passen, want ook gemeente en provincie vinden verkeersveiligheid van het grootste belang. 
 
Het proefbedrijf is mede bedoeld om op basis van dit soort bevindingen in de praktijk, de trambaan verder te 
optimaliseren, de veiligheid te vergroten en klaar te zijn voor ingebruikname. Een voorbeeld hiervan is dat de 
combinatie van tramlichten en voetgangerslichten op de drukke Heidelberglaan niet intuïtief werkt voor 
weggebruikers. Dit hadden we zelf al geconstateerd.  We zijn samen met de Uithofpartners op zoek gegaan naar 
een alternatieve verkeersregeling met andere afstelling van de verkeerslichten.  
 
ILT heeft de bevindingen van de schouw ontvangen zonder eerst een nadere duiding te vragen van de 
projectorganisatie. De uitkomsten van de schouw zijn voor het ILT vervolgens aanleiding geweest te adviseren 
om het proefbedrijf in zijn huidige vorm op te schorten.  
 
We hebben vandaag met ILT onze reactie op de bevindingen van de schouw besproken. Het definitief 
schouwrapport en de reactie van de projectorganisatie is toegevoegd aan het veiligheidsdossier. ILT heeft 
aangegeven dat hiermee hun vragen afdoende beantwoord zijn en dat er geen acute veiligheidsproblemen zijn 
die herstart van het proefbedrijf in de weg staan. ILT zal adviseren om de beperkingen op te heffen. Naar 
verwachting zal RUD uiterlijk morgen bevestigen dat Proefbedrijf mag worden hervat. 
 
De projectorganisatie verwacht woensdag het reguliere proefbedrijf te mogen hervatten.  
Bovenstaande heeft overigens geen invloed op de planning. Medio juli ontvangt u nader bericht over de 
voorbereidingen op de ingebruikname van tram 22. 
 
Met vriendelijke groet, 
Arne Schaddelee 


