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 Managementsamenvatting 1.

 De Uithoflijn wordt de belangrijkste schakel in de bereikbaarheid van Utrecht Science Park. 
Projectorganisatie Uithoflijn realiseert de tramlijn in opdracht van provincie Utrecht en gemeente Utrecht. 
De tram rijdt zeer waarschijnlijk in december 2019, zo mogelijk eerder. Dat moet de proeffase uitwijzen, die 
eind februari gestart is. Voor u ligt de rapportage over het eerste kwartaal van 2019. In deze 
kwartaalrapportage kunt u lezen welke onderdelen van de realisatie van de Uithoflijn op koers liggen, hoe 
risico’s en randvoorwaardelijke projecten zich ontwikkelen en hoe dit zich vertaalt in de planning.  
 
In het eerste kwartaal is het beheer en onderhoud van de trambaan door de provincie Utrecht overgenomen 
van aannemer BAM. Met de overdracht is niet alleen de dagelijkse zorg voor de trams overgegaan naar de 
provincie, maar ook het beheer van alle assets, zoals de opstelsporen bij P+R Utrecht Science Park en de 
onderstations die zorgen dat de bovenleidingen onder stroom staan. Ook voor de veiligheid van het 
tramsysteem en het aanvragen van vergunningen voor werkzaamheden in de buurt van de trambaan is de 
provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt geworden.  
 
De indienststellingsvergunning voor de Uithoflijn is in het eerste kwartaal van 2019 verleend, waardoor eind 
februari de fase van het Proefbedrijf gestart kon worden. Dit is de laatste, beslissende fase waarin alle 
betrokken partijen de trambaan leren kennen. Er zijn drie soorten testritten overdag: opleidingsritten, testen 
van verschillende (nood)situaties en het testen van de dienstregeling. Er zijn 15 scenariotesten met 
verschillende (nood)situaties. Hieraan nemen ook hulpdiensten deel. Deze testen vinden overdag buiten de 
spits plaats tot medio april, ook in weekenden. Belangrijk onderdeel van de proeffase is een 
informatiecampagne die alle weggebruikers attendeert op de aanwezigheid van de tram in het dagelijks 
verkeer. De campagne neemt in intensiteit toe naarmate er frequenter trams gaan rijden. 
 
De leverancier CAF van de tramstellen heeft een modificatie moeten toepassen aan alle tramvoertuigen 
(aanpassen deurportalen) die in productie zijn. Hierdoor is de leverplanning vertraagd en kunnen nieuwe 
verstoringen in het productieproces ertoe leiden dat niet alle tramvoertuigen tijdig geleverd kunnen worden 
voor start exploitatie conform stuurplanning. Druk op de leverancier heeft ervoor gezorgd dat de Uithoflijn 
prioriteit heeft gekregen in de productielocatie, om de planning alsnog te kunnen halen. 
 
Er zijn nog restwerkzaamheden en laatste aanpassingen (technische issues) die doorgevoerd moeten 
worden in de infrastructuur. Deze beïnvloeden het Proefbedrijf niet of beperkt. Het merendeel van deze 
werkzaamheden heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. Er is hierdoor overall meer zekerheid 
verkregen over de voortgang: dit houdt in dat we op koers blijven liggen binnen de integrale 
hoofdlijnenplanning. 
 
De belangrijkste technische issues die nog spelen, hebben betrekking op oplossen van de zwerfstromen in 
De Uithof, het vervangen van de isolerende rijdraadverbinders in Utrecht Science Park, het oplossen van de 
storingen in de assentellers en het werkend krijgen van de rijweg-inleginstallatie voor de aansturing van de 
wissels. Hierover worden  Raad en Staten ook tussentijds per brief geïnformeerd, aangezien deze risicovol 
zijn voor  het behalen van de planning. 
 
Eind 2017 is er een vervolgaudit door Horvat en Deloitte uitgevoerd. De centrale vraag was of de 
verschillende organisaties voldoende gesteld staan voor de realisatie van een werkend tramvervoersysteem. 
Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van dat auditrapport is een verbeterplan opgesteld en het 
grootste gedeelte van de verbetermaatregelen is afgelopen periode afgerond met uitzondering van 
eisenmanagement, waar in de loop van 2019 nog aan gewerkt wordt. Dit vormt geen risico voor start 
exploitatie.  
 
Middelen 
Begin 2018 is door de opdrachtgevers gemeente en provincie Utrecht besloten om extra middelen (€ 84 
mln.) vrij te maken om zo de Uithoflijn te kunnen voltooien. Hierdoor is budget beschikbaar gesteld voor de 
meerkosten en de opgelopen vertragingskosten alsmede om de post onvoorzien op een acceptabel niveau 
te brengen. Op basis van de prognose eind Q1 2019 zijn deze extra middelen afdoende om volgens 
planning te starten met exploitatie.   



 

KR-WTVS-2019-1  pagina 5 

Planning 
Sinds begin 2018 wordt in het project met twee soorten planningen gewerkt. De start van de exploitatie 
volgens de stuurplanning blijft daarin ongewijzigd in de zomer van 2019 plaatsvinden. De stuurplanning blijft 
ambitieus en vraagt om adequate aansturing. De haalbaarheid van de stuurplanning hangt onder andere 
samen met het oplossen van de resterende technische issues. 
 
Deze stuurplanning loopt voor op de zogeheten ’integrale hoofdlijnenplanning’ (bestuurlijke planning) een 
haalbaarheid kent van circa 95%. Dit betekent dat de slagingskans dat de Uithoflijn in december 2019 in 
gebruik genomen wordt, is gestegen van 85% naar 95%.  
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 Inleiding 2.

 

2.1 Doel 

De kwartaalrapportages werkend tramvervoersysteem Uithoflijn geven de Stuurgroep Uithoflijn, de Utrechtse 
gemeenteraad en Provinciale Staten inzicht in de voortgang van het project Uithoflijn. Deze integrale 
rapportage bundelt de informatie van alle deelprojecten, de ontwikkeling van de governance (organisatie en 
afspraken) en de voortgang van de randvoorwaardelijke projecten.  
 
Deze rapportage beschrijft de voortgang in de maanden januari, februari en maart 2019. De rapportage valt 
onder verantwoordelijkheid van de Directieraad Uithoflijn. Omdat het project voortschrijdt is bij het vrijgeven 
van deze WTVS rapportage een Raad- en Statenbrief (als oplegger) bijgevoegd met daarin aandacht voor 
de actualiteit van het project ten opzichte de standlijn van deze rapportage. 
 

2.2 Opdracht 

De rapportage gaat over meer dan alleen de projectscope van projectorganisatie Uithoflijn, te weten een 
werkend tramsysteem Uithoflijn (WTS). Voor een werkend tramvervoersysteem Uithoflijn zijn naast deze 
projectscope ook de assets en activiteiten die belegd zijn bij provincie Utrecht (onder andere de 
directieleveranties en de ontwikkeling van de nieuwe tramremise) en gemeente Utrecht (onder andere de 
verkeersregelinstallaties) van belang. Het samenspel van de afzonderlijke onderdelen (traminfrastructuur, 
trammaterieel en organisatie) leidt tot een werkend tramvervoersysteem Uithoflijn (WTVS). 
 
In het Integraal MT en vervolgens de Directieraad komen deze drie onderdelen (zogeheten scopedelen) 
samen en vindt de afstemming daarover plaats. Vervolgens wordt deze rapportage over het werkend 
tramvervoersysteem Uithoflijn samengesteld onder verantwoordelijkheid van de Directieraad en vastgesteld 
door de Stuurgroep Uithoflijn. De onderstaande visualisatie geeft hier meer inzicht in. Daarbij zijn de 
volgende afkortingen gebruikt: 
 

 Bestuur: Stuurgroep Uithoflijn 

 POUHL: projectorganisatie Uithoflijn 

 WTS: Werkend Tramsysteem Uithoflijn 

 WTVS: Werkend Tramvervoersysteem Uithoflijn 

 Mat.: Materieel 

 Infra: Traminfrastructuur 

 VEB: Voorbereiding Exploitatie en Beheer 
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2.3 Leeswijzer vervolg 

In hoofdstuk 3 wordt de algehele voortgang van de realisatie van het werkend tramvervoersysteem Uithoflijn 
weergegeven, waarin alle scopedelen samenkomen. 
 
Hoofdstuk 4 geeft inzicht in het bedrijfsklaar maken van de Uithoflijn (voorbereiding exploitatie en beheer). 
Hier rapporteren we over het overgangsproces van de realisatie van de traminfrastructuur en de levering van 
de tramvoertuigen naar de uiteindelijke exploitatie van de Uithoflijn, inclusief beheer en onderhoud.  
 
De hoofdstukken 5 en 6 geven de voortgang weer van de contracten met opdrachtnemers en de 
werkzaamheden voor de traminfrastructuur en het trammaterieel.  
 
In de hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn stoplichten ingevoegd om de ontwikkeling ten opzichte van het vorige 
kwartaal visueel te maken. De gebruikte kleuren hebben de volgende betekenis: 
 

 Groen = verloopt naar wens 

 Geel = bestaande risico’s, beheerst door maatregelen 

 Oranje = enkele risico’s, onzeker of nog te beheersen 

 Rood = risico’s doen of dreigen zich voor te doen, vrijwel geen beheersmaatregelen mogelijk  
 
De stoplichten geven de mate aan waarin de buffer tussen stuurplanning en de integrale hoofdlijnenplanning  
zich positief dan wel negatief ontwikkelt. Het gaat dus om de haalbaarheid van de integrale 
hoofdlijnenplanning (bestuurlijke planning). 
 
De projectbeheersing op relevante aspecten (tijd, geld, risico’s, veiligheid) komt aan bod in hoofdstuk 7. 
 
 
  



 

KR-WTVS-2019-1  pagina 8 

 Voortgang werkend tramvervoersysteem 3.

 

3.1 Samenwerken naar start exploitatie 

Om te komen tot start van exploitatie is vervlechting 
(systeemintegratie) nodig van de afzonderlijke 
projectonderdelen van de projectorganisatie 
Uithoflijn, de provincie Utrecht en de gemeente 
Utrecht. Dit is een gezamenlijke opgave en stelt hoge 
eisen aan de wijze van samenwerken (governance 
en organisatie) en de kennis en vaardigheden van 
alle betrokkenen.  
 
Provincie Utrecht 
De provincie voert een aantal projecten uit die randvoorwaardelijk zijn voor het project Uithoflijn (de 
zogenaamde nevenprojecten). Deze nevenprojecten lopen volgens planning. De safetycases voor de 
trambeveiligingssystemen zijn in het eerste kwartaal gereed gekomen waardoor de druk van deze 
onderdelen op de planning is afgenomen. Deze safetycases heeft een railinfrabeheerder nodig heeft om de 
veiligheid van de beheerde assets aan te tonen, maar ook voor het aanvragen van de benodigde 
vergunningen voor een indienststelling. In het eerste kwartaal is de integrale safetycase afgerond ten 
behoeve van het verkrijgen van de indienststellingsvergunning. Gezien de restwerkzaamheden (technische 
issues) blijft het stoplicht “impact tijd” ongewijzigd op geel staan.  
 
In de vorige rapportage was het meest prominente risico het beveiligingssysteem van leverancier 
Bombardier, de realisatie van de overwegbeveiliging (slagbomen) van de kruising bij de Koningsweg en de 
softwarematige aansturing hiervan. In het eerste kwartaal is de veiligheidsbewijsvoering gereed gekomen en 
kon het Proefbedrijf vervolgens van start. Dit risico blijft bestaan maar is verlaagd. 
 
De provincie draagt ook zorg voor de ontwikkeling van de nieuwe tramremise (NTR), die nodig is om de 27 
nieuwe trams voor de Uithoflijn te huisvesten. De werkzaamheden vorderen voorspoedig en de realisatie 
verloopt volgens planning. De beschikbaarheid van de NTR vormt geen belemmering voor start exploitatie 
van de Uithoflijn omdat voorzien is in voldoende opstelsporen. In het eerste kwartaal zijn plannen gemaakt 
voor de ingebruikname van de huisvesting in het tweede kwartaal en de omklap van de oude naar de nieuwe 
remise in het derde kwartaal. Dat is weliswaar iets later dan in het vorige kwartaal werd gemeld, maar heeft 
geen invloed op de Uithoflijn.De verkeersleiding (Operational Control Center) wordt ook gehuisvest in de 
NTR.  
 
Projectorganisatie Uithoflijn 
De opdracht aan de projectorganisatie Uithoflijn is om, conform de uitgangspunten in de 
Bestuursovereenkomst van 20 juni 2012 en in samenwerking met alle belanghebbende partijen, op 
projectmatige wijze een werkend tramsysteem tussen Utrecht Centraal Station en De Uithof te realiseren en 
door middel van de coördinatie van het Proefbedrijf een werkend tramvervoersysteem Uithoflijn aan te 
tonen. Het project heeft continu te maken met druk op de planning waar het de afronding van de 
restwerkzaamheden (technische issues) van de traminfrastructuur betreft. BAM draagt zorg voor een deel 
van de restwerkzaamheden. 
 
De overdracht van assets en documentatie van BAM (traminfrastructuur) naar het trambedrijf heeft in het 
eerste kwartaal formeel plaatsgevonden. Met de overdracht is niet alleen de dagelijkse zorg voor de trams 
en de trambaan overgegaan naar de provincie Utrecht, maar ook het beheer van alle assets, zoals de 
opstelsporen bij P+R Utrecht Science Park en de onderstations die zorgen dat de bovenleidingen onder 
stroom staan. Ook voor de veiligheid van het tramsysteem en het aanvragen van vergunningen voor 
werkzaamheden in de buurt van de trambaan is de provincie Utrecht het eerste aanspreekpunt geworden.  
 
De levering van de laatste 33-meter trams ligt op het kritieke pad. Deze trams moeten in hoog tempo 
geleverd en geaccepteerd worden. Er is een contractuele brief aan CAF gestuurd, waarbij de druk op een 

 Q1 
2019 

Q4 
2018 

Toelichting bij Q1 2019 

Impact tijd  
 
(geel) 

 
 
(geel) 

De planningsrisico’s nemen 
steeds verder af waardoor meer 
zekerheid over de haalbaarheid 
van de planning ontstaat. 

Impact geld  
 
(groen) 
 

 
 
(groen) 

Budget blijft toereikend voor de 
gedefinieerde scopedelen. 
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tijdige levering vergroot is. Tevens zijn er afspraken gemaakt betreffende prioriteiten in de werkzaamheden 
die nodig zijn om tijdige exploitatie mogelijk te maken. 
 
Conform de projectopdracht verzorgt de projectorganisatie Uithoflijn de coördinatie van het Proefbedrijf. Het 
Proefbedrijf is een fase waarin eigenaar en beheerder van de lijn ervaring opdoen met het gebruik en 
specifieke aspecten van deze complexe tramverbinding. Tijdens het Proefbedrijf worden traminfrastructuur, 
tramvoertuigen en organisatie intensief beproefd om zeker te stellen dat het tramvervoersysteem gereed is 
om betalende reizigers veilig en effectief te vervoeren. De uitvoering van de proeven loopt voorspoedig. 
 
Gemeente Utrecht 
De verwevenheid en daarmee afhankelijkheid van het project Uithoflijn met de realisatie van de projecten in 
het stationsgebied is zeer beperkt geworden. De belangrijkste bouwactiviteiten in deze complexe omgeving 
zijn afgerond en het tracé maakt deel uit van de scope van het Proefbedrijf. De enige resterende 
werkzaamheden in het stationsgebied met een raakvlak met de Uithoflijn zijn het afbouwen van het gebouw 
‘Het Platform’ boven de tramhalte en het afbouwen van het Stationsplein Oost.  Met de ingebruikname van 
de definitieve expeditie voorziening is de tijdelijke expeditie van de OV-Terminal op de locatie van het 
gecombineerde bus-tramstation Utrecht Centraal Centrumzijde komen te vervallen en is de betreffende 
locatie volledig beschikbaar gekomen voor het openbaar vervoer.  
 
Het plan voor de ontwikkeling ‘Smakkelaarspark’ is door de ontwikkelaar uitgewerkt naar een Voorlopig 
Ontwerp. In dit ontwerp wordt een deel van de bus-trambaan op het Smakkelaarsveld overkluist. Gemeente, 
provincie en ontwikkelaar werken nauw samen om deze overkluizing mogelijk te maken. 
 

3.2 Stand van zaken 

Het aantal onderdelen dat kritisch is voor het welslagen van het project neemt vanwege voortschrijdende 
realisatie van onderdelen nog verder af. De meest belangrijke aandachtspunten zijn het oplossen van de 
eerder genoemde technische issues om zodoende geen vertraging op te lopen in het Proefbedrijf. Ook het 
risico dat de veiligheidsbewijsvoering vertraging op zou gaan leveren is verder afgenomen in het eerste 
kwartaal door het verkrijgen van de indienststellingsvergunning. 
 
De sturing door het integrale MT Uithoflijn op het kritieke pad in de stuurplanning zorgt ervoor dat de 
voortgang erin blijft en dat discussiepunten tussen de staande organisaties en de projectorganisatie snel 
geslecht worden. De verwachting is dan ook dat de afgegeven integrale hooflijnenplanning nog steeds wordt 
gerealiseerd en dat uiterlijk in december 2019 sprake is van het in exploitatie gaan van de Uithoflijn, zo 
mogelijk eerder. 
 
Het project Uithoflijn blijft ondanks de opgestarte fase van het Proefbedrijf complex. Er zijn veel 
dwarsverbanden tussen activiteiten die zijn ondergebracht bij verschillende betrokken partijen (de 
zogenaamde scopedelen) en de technische issues vragen veelal om een integrale oplossing. Dit vraagt 
blijvend aandacht van de samenwerkende projectteams/partijen die gestuurd worden door het integrale MT. 
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 Voortgang Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB) 4.

 

4.1 Inleidend 

Bij VEB gaat het over het overgangsproces tussen 
het ontwerp en de bouw van het tramsysteem naar 
de uiteindelijke exploitatie van de tram, inclusief 
beheer en onderhoud. Dit bedrijfsklaar maken is niet 
alleen technisch van aard, maar heeft ook betrekking 
op de aanpassing en voorbereiding van het 
exploitatieproces, het beheer- en onderhoudsproces 
van infrastructuur en materieel en beschikbaarheid 
van materieel en de bijbehorende opleidingen. Om dit 
succesvol door te komen is intensieve samenwerking 
noodzakelijk tussen alle betrokken partijen voor, tijdens en na het project. Deze samenwerking verloopt goed 
en draagt bij aan de gereedheid van betrokken partijen. Vanwege de nog weg te werken technische issues 
blijft het stoplicht “impact tijd” voor het eerste kwartaal 2019 op geel staan. 
 

4.2 Voorbereiding exploitatie, beheer en onderhoud 

Systeemintegratie  
Voor het tot stand brengen van een werkend tramvervoersysteem is een eenduidig beeld van het benodigde 
eindresultaat gewenst en de wijze waarop de werking ervan kan worden aangetoond. Er is verder gewerkt 
aan het in kaart brengen van de laatste onderdelen met betrekking tot interactie tussen voertuig, 
trambestuurder, verkeersleider, beveiligingssysteem, verkeersregelinstallaties en infrastructuur. Het 
testbedrijf, waarin ’s nachts onder begeleiding van verkeersregelaars testritten gereden werden, is in januari 
afgesloten. De integrale Safetycase Uithoflijn is afgerond en gebruikt voor de succesvolle aanvraag van de 
indienststellingsvergunning ten behoeve van het Proefbedrijf. Vanuit het Proefbedrijf volgen verbeterpunten 
in relatie tot systeemintegratie en deze worden in samenspraak tussen partijen opgelost. 

 

Simulaties 
In de vorige rapportage is gemeld dat simulaties aangeven dat een reistijd van 17 minuten nog niet haalbaar 
is. Zowel de instellingen van verkeersregelinstallaties in De Uithof, als het in- en uitstapproces en de 
samenloop met halterende bussen leveren vertraging op. Bijsturingsmechanieken zijn in samenwerking 
tussen partijen besproken en deels al toegepast. Onder andere de plaatsing van extra in- en uitcheck 
paaltjes, aangepaste verkeersregelinstallaties op het traject Padualaan – WKZ en specifieke aandacht voor 
de fietsersoversteekplaats Platolaan. Er worden nieuwe simulaties voorbereid, met input die verkregen wordt 
uit het proefbedrijf..  
 
Proefbedrijf 
Het eerste kwartaal van 2019 stond vrijwel geheel in het teken van de opstart van het Proefbedrijf. Eind 
februari heeft de eerste proefrit plaatsgevonden in aanwezigheid van genodigden en media. 
Vervolgens is gestart met het eerste deel van het Proefbedrijf, gericht op het opleiden van medewerkers en 
het uitvoeren van scenarioproeven waarbij de wisselwerking tussen techniek en organisaties beproefd wordt. 
 
De opleidingsritten kenden een wat moeizame start door een aantal technische gebreken die aan het licht 
kwamen door het frequentere gebruik van materieel en infrastructuur, alsmede door slechte 
weersomstandigheden. Processen zijn ingericht om deze gebreken vast te leggen, in acties om te zetten en 
te herstellen. Daarnaast komen bij de scenarioproeven ook organisatorische en procedurele tekortkomingen 
aan het licht, en ook die worden op dezelfde wijze geadresseerd. 
 
  

 Q1 
2019 

Q4 
2018 

Toelichting bij Q1 2019 

Impact tijd  
 
(geel) 
 

 
 
(geel) 

Oplevering Safetycases is naar 
tevredenheid verlopen en de 
indienststellingsvergunning is 
verkregen voor het Proefbedrijf. 
De technische issues blijven 
bepalend voor het tijdig kunnen 
afronden van het Proefbedrijf. 

Impact geld  
 
(groen) 
 

 
 
(groen) 

Budget blijft toereikend voor de 
gedefinieerde scopedelen. 
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De toekomstige vervoerder heeft een lichte achterstand opgelopen in het aantal op te leiden mensen. 
Oorzaken hiervoor zijn divers, onder andere door verminderde beschikbaarheid van de trambaan en nieuwe 
inschattingen van het benodigd aantal uren voor baanvakkennis en ervaring. Onderzoek loopt hoe deze 
achterstand in te passen in de planning.   
 
De uitvoering van het Proefbedrijf verloopt naar verwachting; nagenoeg elke werkdag wordt er met meerdere 
trams gereden en ook zijn de eerste ritten in ochtend- en avondspits al gemaakt.  
Het oplossen van geconstateerde tekortkomingen verdient de nodige aandacht. Vooral een tweetal 
technische issues leggen nu nog beperkingen op aan het beproeven van de dienstregeling (de 
robuustheidsproeven), namelijk de storingen in assentellers en het niet automatisch kunnen inleggen van 
rijwegen (wissel-aansturing).  
 
Informatiecampagne 
Een belangrijk onderdeel van de proeffase van de Uithoflijn is een informatiecampagne waarmee we alle 
verkeersdeelnemers extra attenderen op de aanwezigheid van de tram in het verkeer. Voorafgaand aan de 
start van het Proefbedrijf zijn gele ‘Let op!’-bordjes en drie bouwborden geplaatst. Ook zijn verenigingen, 
scholen en omwonenden geïnformeerd over de gewijzigde verkeerssituatie. Zodra de tram vaker gaat rijden, 
wordt de campagne intensiever. We maken dan onder andere gebruik van filmpjes op sociale media en 
posters, die op scholen en andere belangrijke locaties komen te hangen. Ook worden de trams en bussen 
van lijn 12 bestickerd. De voorbereidingen hiervoor zijn in afgelopen kwartaal getroffen. 
 
Sinds de start van de proeffase rijden er overdag trams in de openbare ruimte. Hierdoor is het nu duidelijker 
merkbaar dat de verkeerssituatie verandert met de komst van de Uithoflijn. Dat heeft geresulteerd in een 
forse toename van het aantal meldingen en klachten, met name over de veiligheid van de kruisingen met de 
trambaan Platolaan-Weg tot de Wetenschap en Herculeslaan-Weg tot de Wetenschap. Ook de meerdere 
storingen van de overwegbomen bij de kruising Koningsweg hebben tot meldingen en klachten geleid. 
 
Voorbereiding Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) en Expertiseteam Openbaar Vervoer (EOV) 
In aanloop naar start Proefbedrijf zijn de startvoorwaarden beoordeeld en is per voorwaarde aangegeven of 
deze gehaald is of zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met eventuele afwijkingen. Het 
Managementteam Openbaar Vervoer van de provincie Utrecht heeft  (de organisatiegereedheid) bepaald ten 
behoeve van de start exploitatie. Bij deze bepaling is onder andere stil gestaan bij de benodigde 
documentatie, opleidingen, procedures en voorschriften, implementatie van SRAC’s (eisen bij gebruik safety 
relevante toepassingen), afgesloten contracten en overeenkomsten.  
 
Overdracht documentatie 
De overdracht van de documentatie richting de beheer organisatie is, zoals vorig kwartaal aangegeven, nog 
niet in zijn geheel afgerond. Een plan van aanpak is opgeleverd wat ingaat op hoe dit proces voor start 
exploitatie afgerond kan worden. Bij de overdracht is een restpuntenlijst opgeleverd, waarvan zaken 
afgelopen periode vooral gepland of in voorbereiding van uitvoering zijn.  
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 Voortgang Traminfrastructuur 5.

 

5.1 Realiseren en testen 

De realisatie van de aanleg van de integrale 
infrastructuur door BAM is vergevorderd in het eerste 
kwartaal. Eind 2018 is een principe akkoord gesloten 
met BAM over lopende technische en contractuele 
issues en over de aanvaarding van het werk. Begin 
2019 heeft dit principe akkoord geleid tot een 
vaststellingsovereenkomst waarin de contouren zijn 
geschetst om te komen tot oplevering van de traminfrastructuur, de omgang met restwerkzaamheden en de 
aanlevering van de opleverdossiers. Een aantal niet door BAM gerealiseerde zaken zal door de beheerder 
worden uitgevoerd. Hierover worden financiële afspraken gemaakt tussen beheerder (provincie) en POUHL. 
Er is nog sprake van meerdere technische issues die opgelost moeten worden gedurende het Proefbedrijf 
en vóór start exploitatie. Om deze reden blijft het stoplicht “impact tijd” ongewijzigd op geel staan. 
 
Tracédelen D-OVT (stationsgebied) en SABUTO (van stationsgebied tot en met P+R Utrecht Science Park) 
In het eerste kwartaal van 2019 heeft opname van het werk plaatsgevonden. Op 4 februari 2019 is het werk 
voor tracé SABUTO van BAM aanvaard en heeft de overdracht naar de beheerorganisatie plaatsgevonden. 
Voor tracé D-OVT heeft deze aanvaarding en overdracht plaatsgevonden op 1 maart 2019. Als onderdeel 
van deze aanvaarding is een zogenaamd SLOT – akkoord (Safetycase, Lijst met afwijkingen, 
Opnamepunten, Toetsreactie) overeengekomen.  
 
In dit SLOT– akkoord zijn de restpunten opgenomen welke door BAM nog opgepakt en afgehandeld moeten 
worden. Het eindopleverdossier D-OVT is geaccepteerd, voor de acceptatie van het eindopleverdossier 
SABUTO moeten door BAM-CUU nog enkele acties afgehandeld worden als onderdeel van de toetsreactie.  
 
Er is op dit moment sprake van een viertal technische issues: kantelende isolerende rijdraadverbinders; 
zwerfstroom; assentellers en het automatisch inleggen van rijwegen. Aan verschillende overlegtafels worden 
deze issues besproken om tot oplossingen te komen. 
 
Testbedrijf 
In januari hebben de laatste (her)testen van de Uithoflijn plaatsgevonden. De belangrijkste testen waren het 
Bombardier systeem in het stationsgebied met tram, de hertest van de kortsluitproef in De Uithof en testen 
van een aantal verkeersregelinstallaties. Verder hebben er diverse kleinere hertesten plaatsgevonden en de 
integrale testen over de gehele Uithoflijn. Het opleverdossier testbedrijf is door de projectorganisatie 
geaccepteerd. Een aantal kleine testen is door BAM overgedragen en worden door de projectorganisatie 
uitgevoerd. 
 

5.2 Directieleveranties 

Leverantie beveiligingssysteem (URTS) 
Op tracédeel tussen P+R Utrecht Science Park, Vaartsche Rijn (SABUTO) en in het Stationsgebied (D-OVT) 
is het beveiligingssysteem (URTS) technisch gerealiseerd en uitgebreid getest. De aansturing van de 
overwegbomen bij de overweg op de Koningsweg door het URTS systeem is ook technisch gerealiseerd. De 
restpunten uit het testen vormen geen blokkade voor het veilig functioneren van de overweg. Er vinden 
gedurende het Proefbedrijf storingsanalyses en herstel van storingen plaats. De veiligheidsbewijsvoering is 
in het eerste kwartaal van 2019 gereed gekomen en bijgevoegd in het informatiedossier Uithoflijn ten 
behoeve van de succesvolle aanvraag van de indienststellingsvergunning. 
 
  

 Q1 
2019 

Q4 
2018 

Toelichting bij Q1 2019 

Impact tijd  
 
(geel) 
 

 
 

(geel) 

Oplossen restpunten blijft punt 
van aandacht, zo ook de 
overdracht van documentatie 
aan de beheerder. 

Impact geld  
 
(groen) 

 
 

(groen) 
 

Budget blijft toereikend voor de 
traminfrastructuur. 
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Verkeersregelinstallaties (VRI’s) 
Eind 2018 is opgemerkt dat enkele VRI masten bij kruisingen scheef stonden en er waren opmerkingen over 
de aangebrachte belijningen en markeringen. Deze zijn in het eerste kwartaal hersteld. Het openstaande 
punt uit de Safetystatement voor de VRI is opgelost. 
  
Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) 
De DRIS op halte Utrecht Centraal Centrumzijde is gerealiseerd en de benodigde voorzieningen voor de 
DRIS op de rest van het traject zijn gerealiseerd. Het plaatsen van de DRIS-panelen en de aansluiting op het 
glasvezelnetwerk vindt tijdens het Proefbedrijf plaats. Voor aanpassing van de ‘wayfinding’ in de stationshal 
van de OVT zijn werkzaamheden in voorbereiding. 
 
Isolerende Rijdraad Verbinders (IRV’s) 
In Utrecht Science Park is sprake van kantelende IRV’s. De IRV’s worden vervangen door nieuwe IRV’s 
(versie 2.0). Er ligt een plan van aanpak voor de vervanging met als doelstelling om de IRV proefexemplaren 
voor start exploitatie vervangen te hebben. Er wordt gestart met een proef van acht nieuwe IRV’s die 
gemonitord worden op hun werking, daarna worden de overige IRV’s vervangen. Dit gebeurt deels in het 
Proefbedrijf en deels tijdens Exploitatie. Vervanging vindt vooral plaats in de nachten in verband met bus- en 
tramverkeer. 
 



 

KR-WTVS-2019-1  pagina 14 

 Voortgang Trammaterieel 6.

 
Productie en kwaliteit 
In de voorgaande kwartalen is melding gemaakt van 
kwaliteitsissues bij de geleverde trams. Deze issues 
lijken onder controle door de genomen maatregelen 
en gemaakte afspraken.  
Het overleg op directieniveau heeft bijgedragen aan 
de prioritering binnen CAF. Er is vertrouwen in een 
goede uitwerking van de gemaakte afspraken. 
 
Levering 
Tot en met het eerste kwartaal van 2019 zijn in totaal 20 tramvoertuigen (nr. 6001 - 6020) in goede orde 
afgeleverd bij de remise en 19 daarvan zijn geaccepteerd door de Provincie (nr. 6001 - 6019). Deze trams 
zijn in bedrijf gesteld en hebben hun betrouwbaarheidstesten op de SUNIJ-lijn voltooid. De planning van de 
levering van de trams ligt op het kritieke pad, doordat de leverancier een modificatie heeft moeten toepassen 
aan alle tramvoertuigen (aanpassen deurportalen) die in productie zijn. Hierdoor is de leverplanning 
vertraagd en kunnen nieuwe verstoringen in het productieproces ertoe leiden dat niet alle 27 tramvoertuigen 
tijdig geleverd worden voor de robuustheidproeven. Druk op de leverancier heeft ervoor gezorgd dat de 
Uithoflijn prioriteit heeft gekregen in de productielocatie. Om deze reden is het stoplicht “impact tijd” van 
groen naar geel versprongen.  
 
Testen en toelating 
De laatste trammaterieeltesten op de Uithoflijn zijn in het eerste kwartaal van 2019 uitgevoerd. In het eerste 
kwartaal  zijn opnieuw geluidsmetingen in bogen uitgevoerd, de resultaten hiervan waren dat er in een aantal 
bogen voldoende gesmeerd moet worden met het wielflens- en kopsmeringsysteem op de trams. Dit kan nu 
nog niet, maar pas als er frequent voldoende trams rijden. Daarom was het noodzakelijk om het spoor te 
slijpen, dit heeft in het eerste kwartaal plaatsgevonden. De laatste open punten uit de verklaring van de 
Independent Safety Assessor (ISA-verklaring) voor het trammaterieel zijn weggenomen en door Inspectie 
voor Leefomgeving & Transport (ILT) geaccepteerd.  
 
Overdracht 
In samenwerking met het Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) wordt de overdracht van trammaterieel 
van leverancier CAF georganiseerd. Dit is een continu proces omdat ieder tramvoertuig dat wordt 
geaccepteerd, eigendom wordt van TBO. De processen voor onderhoud, onderdelenvoorziening en 
garantiemanagement zijn door TBO in gang gezet. Zodra een voertuig wordt overgedragen aan de 
beheerorganisatie wordt het onderhoudsplan in werking gezet. 
 

 Q1 
2019 

Q4 
2018 

Toelichting bij Q1 2019 

Impact tijd  
 

(geel) 
 

 
 
(groen) 

Levering trammaterieel ligt meer 
op het kritieke pad en 
kwaliteitsissues lijken meer 
onder controle. 

Impact geld  
 

(groen) 

 

 
 
(groen) 

Budget blijft toereikend voor 
trammaterieel. 
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 Projectbeheersing 7.

 

7.1 Tijd 

startDe datum van de eindmijlpaal voor start exploitatie, zoals opgenomen in de integrale 
hoofdlijnenplanning (zie bijlage 1), is niet gewijzigd.  
 
 

7.2 Geld 

   
Budget 

Budget   (opbouw)

(bedragen x € 1,0 mln.) Q4-2018 Δ Q1-Q4

Budget 84,0€           Budget Budget Budget

R5 R4 Initieel Scope Meerkosten Uitloop Totaal Totaal Mutatie

Infra 341,5€         5,4€             19,2€           366,0€         366,0€         0,0€             

Overige 5,0€             15,2€           6,8€             27,1€           27,1€           0,0€             

Werkend Tram Systeem (WTS) 341,5€         5,0€             20,6€           26,0€           393,1€         393,1€         0,0€             

Voorbereiding Exploitatie en Beheer 20,0€           12,2€           32,2€           32,2€           0,0€             

Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) 341,5€         25,0€           20,6€           38,2€           425,3€         425,3€         0,0€             

Materieel 84,9€           84,9€           84,9€           0,0€             

Q1-2019

Extra budget Uithoflijn 

 
 
De vigerende budgetten voor het Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) en Materieel zijn einde eerste 
kwartaal 2019 (Q1-19) ongewijzigd ten opzichte van de vorige rapportageperiode (Q4-18) en bedragen 
respectievelijk € 425,3 mln. voor WTVS en € 84,9 mln. voor Materieel. 
 
Het vigerend budget voor Infrastructuur is inclusief het extra budget / financiering ad. € 84,0 mln. dat in 
februari 2018 na besluitvorming door Staten en Raad beschikbaar is gesteld. Er hebben geen onttrekkingen 
plaatsgevonden in onderhavige rapportageperiode.  
 
Prognose Eindstand 

Prognose Eindstand   (opbouw)

(bedragen x € 1,0 mln.) Q1-2019 Q4-2018 Δ Q1-Q4

Prognose Prognose Prognose

R5 R4 Totaal Totaal Mutatie

Infra 356,7€         359,8€         3,1- €           

Overige 27,1€           27,1€           0,0€             

Werkend Tram Systeem (WTS) 383,8€         386,9€         3,1- €           

Voorbereiding Exploitatie en Beheer 32,2€           32,2€           0,0€             

Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) 416,0€         419,1€         3,1- €           

Materieel 75,6€           76,4€           0,8- €           
 

 
De prognose eindstand voor Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) is einde eerste kwartaal 2019 (Q1-
19) gedaald met € 3,1 mln. ten opzichte van de vorige rapportageperiode (Q4-18) en bedraagt in totaal 
€ 416,0 mln. Deze daling is in lijn met de ontwikkelingen in het project. De reserveringen en verplichtingen 
zijn aangepast aan de laatste inzichten. 
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De prognose voor Materieel bedraag € 75,6 mln.; dit is een daling van € 0,8 mln. ten opzichte van de vorige 
rapportageperiode, als gevolg van een bijstelling naar beneden van de reservering onvoorzien. 
 
Verwacht Budgetresultaat 

Budgetresultaat   (opbouw)

(bedragen x € 1,0 mln.)

Budget Prognose Resultaat

R5 R4 Totaal Totaal B-P

Infra 366,0€         356,7€         9,3€             

Overige 27,1€           27,1€           0,0€             

Werkend Tram Systeem (WTS) 393,1€         383,8€         9,3€             

Voorbereiding Exploitatie en Beheer 32,2€           32,2€           0,0€             

Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) 425,3€         416,0€         9,3€             

Materieel 84,9€           75,6€           9,3€             

Q1-2019

 
 
De verwachte budgetresultaten voor Werkend Tram Vervoer Systeem (WTVS) en Materieel zijn einde eerste 
kwartaal 2019 (Q1-19) beiden positief en toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Deze bedragen 
einde rapportageperiode respectievelijk € 9,3 mln. voor WTVS en € 9,3 mln. voor Materieel.  
 
De dekking van het krediet Materieel wordt gefinancierd uit toekomstige reizigersopbrengsten. Dit betekent 
dat een eventueel positief projectresultaat feitelijk niet gealloceerd kan worden voor andere projecten of 
activiteiten, mocht dat al nodig zijn. 
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7.3 Risico’s 

De projectorganisatie Uithoflijn verzorgt de afstemming met de verantwoordelijken voor risicomanagement 
binnen alle (deel)projecten om tot een integraal risicodossier te komen. Dit risicodossier wordt gebruikt om 
de haalbaarheid van de integrale planning door te rekenen (de zogenaamde haalbaarheidsanalyse).  
Het eerste kwartaal van 2019 kende, vanuit het risicodossier, de volgende aandachtspunten: 

 Om voldoende voortgang te behouden hebben we in 2018 gekozen om testwerkzaamheden parallel 
te laten lopen met realisatiewerkzaamheden die eigenlijk volgtijdig dienden plaats te vinden om een 
faseafronding te bewerkstelligen. Deze aanpak is in dit kwartaal uitgebreid voor oplevering en 
overdracht en start Proefbedrijf. Er vindt dus een doorschuiven plaats van realisatiewerkzaamheden 
die nu tijdens het Proefbedrijf of in Exploitatie uitgevoerd zullen worden.  
 

 In het eerste kwartaal is ook een aantal kwaliteitsissues materieel naar voren gekomen. De aanpak 
hiervan is voor een deel in dit kwartaal opgepakt. 

 Uit het Proefbedrijf blijkt, onder andere, dat bewustwording van de tram door het overige verkeer 
(met name fietsers) een zeer belangrijke kwestie is. De aanpak hiervoor is een intensieve 
bewustwordingscampagne. 

 
. Dit delopen, namelijk: puntenaandachtspuntende van de aansturing van de wissels.  

7.4 Safety 

 
Hazards (risico’s met betrekking tot Safety) 
In het hazardlog (registratie van de hazards) is een onderscheid in hazardacties die afgerond moeten zijn 
voor start Proefbedrijf, voor start robuustheidsproeven tijdens het Proefbedrijf en voor start exploitatie. De 
hazardacties die afgerond moesten zijn voorafgaande aan start Proefbedrijf hebben in voldoende mate 
invulling gekregen. 
 

7.5 Buitenlandse reizen 

In het kader van het project Uithoflijn zijn sinds het sluiten van de overeenkomsten met CAF voor het 
trammaterieel en met BAM voor de Traminfrastructuur, eind 2014/ begin 2015, en de transitie van het project 
van BRU naar de provincie door (externe) medewerkers namens de projectorganisatie Uitholfijn (POUHL) 
buitenlandse dienstreizen gemaakt. Bij de aanwijzing van de Uithoflijn in 2015 door GS als internationaal 
project is bepaald dat in de reguliere halfjaar- dan wel kwartaalrapportages hierover zou worden 
gerapporteerd. Door een misverstand is hier tot op heden geen invulling aan gegeven. In deze rapportage 
wordt dat hersteld voor de periode 2015 - eerste kwartaal 2019. In komende rapportages zal dit een 
terugkerend onderwerp van rapportage zijn. Overigens is voor het maken van deze dienstreizen wel telkens 
toestemming gegeven door de directie van de provincie.  
 
In 2015 zijn drie buitenlandse dienstreizen door gemiddeld vijf personen gemaakt voor voortgang overleggen 
met de leverancier van de tramvoertuigen, CAF (Spanje) (in 2016: 4; 2017: 4; 2018: 3). Daarnaast zijn in 
2017 zes buitenlandse dienstreizen meestal door een of twee personen gemaakt voor kwaliteitscontroles bij 
CAF (in 2018: 7) en twee reizen naar andere leveranciers, zoals Bombardier (Polen) en Pintsch Bamag 
(Duitsland). Daarnaast is in 2018 een dienstreis gemaakt naar Hanning & Kahl (Duitsland), voor 
kwaliteitscontrole. In het eerste kwartaal 2019 is een buitenlandse dienstreis gemaakt door zes personen 
naar CAF voor een voortgangsoverleg en fysieke schouw. 
 

7.6 Activiteiten Adviesraad Tram 

De Adviesraad Tram bestaat uit vier experts, die adviseren over strategische en tactische zaken die 
betrekking hebben op het werkend tramvervoersysteem in de provincie Utrecht en het project Uithoflijn. De 
adviezen worden uitgebracht aan respectievelijk de projectdirecteur Uithoflijn en de Directieraad. De 
Adviesraad is géén besluitvormend orgaan en maakt dus ook geen onderdeel uit van het 
besluitvormingsproces. De adviezen van de Adviesraad helpen de opdrachtgevers bij het borgen van de 
kwaliteit, voortgang, kosten en organisatie. 
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In het eerste kwartaal van 2019 heeft de Adviesraad één keer plenair vergaderd. Onderwerpen die op de 
agenda stonden zijn het Verbeterplan, het Proefbedrijf Uithoflijn en de oplevering/inhuizing van de nieuwe 
tramremise (NTR). Hiernaast hebben meerdere verdiepingssessies in kleiner verband plaatsgevonden over 
de onderwerpen: WTVS-kwartaalrapportage over het vierde kwartaal, de Contracteringsstrategie bij de 
projecten VRT en DRIS en de leverplanning van het Uithoflijnmaterieel. 
 
Leden van de Adviesraad zijn in het eerste kwartaal aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst voor 
Provinciale Staten en Raad over Verbeterplan en WTVS-kwartaalrapportage 2018-Q3. Ook heeft de 
Adviesraad haar Jaarrapportage 2018 opgesteld en vastgesteld. Deze is in het eerste kwartaal ter informatie 
gedeeld met Provinciale Staten en Raad. 
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Bijlage 1: Integrale hoofdlijnenplanning (bestuurlijke planning) 

In het eerste kwartaal van 2019 is de hoofdlijnenplanning (standlijn maart 2019) vastgesteld door de 
Directieraad. Gekeken naar de actuele stand van de planning begin 2019, is er geen reden om aan te 
nemen dat de hoofdlijnenplanning niet gehaald gaat worden. In het eerste kwartaal is een nieuwe 
probabilistische (waarschijnlijkheids)analyse uitgevoerd op de planning waarvan de resultaten (actualiteit) 
worden meegenomen in de volgende kwartaalrapportage. 
 

 
 
 
 




