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Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
Hierbij ontvangt u de eerste Kwartaalrapportage Werkend Tramvervoerssysteem Uithoflijn over 2019. Sinds de 
peildatum van deze rapportage, 31 maart 2019, 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 een aantal technische issues dat tijdens de testritten naar voren is gekomen. We verwijzen 
hierbij naar onze brief van 18 april 2019. Ook over deze zaken zullen wij u een update geven in deze brief. 
 
Essentie / samenvatting: 
Tijdens een informatiebijeenkomst voor Provinciale Staten en Gemeenteraad op 18 juni aanstaande zullen we u 
toelichting geven op de voortgang van de voorbereiding voor de start exploitatie van de nieuwe tramlijn 22. 
Aangezien wij nog steeds sturen op de planning die we in december 2017 met u hebben gedeeld, komt de datum 
van ingebruikname van de tramlijn conform deze stuurplanning met rasse schreden dichterbij: 29 juli 2019. Dat is 
vijf maanden eerder dan de bestuurlijke hoofdlijnenplanning, die gebaseerd is op een uitvoerige risico-analyse. Er 
zijn nog steeds risico’s  waarvoor beheersmaatregelen worden genomen. Maar er zijn in de afgelopen periode 
geen nieuwe zaken aan het licht gekomen die de stuurplanning op dit moment onhaalbaar maken. De 
haalbaarheid van december 2019 is inmiddels berekend op 95% (‘zeer waarschijnlijk’). 
 
We sturen er nog steeds op om eind juli 2019 tram 22 in gebruik te nemen. Hiertoe zullen we ook de komende 
weken weer de nodige stappen zetten. We rijden robuustheidsproeven (met een steeds hogere frequentie) en 
voeren nog diverse werkzaamheden uit, zowel aan als langs de baan. We gaan een vervoerplan vaststellen op 
basis van tram 22 in plaats van buslijn 12, er komt een aanvulling op de concessie met Qbuzz in een addendum, 
we stellen het financieel exploitatieplan van de tramlijn bij op basis van actuele gegevens en we zullen een aantal 
provinciale beleidsrichtlijnen actualiseren voor het werken aan of in nabijheid van de trambaan.  
 
Een belangrijke voorwaarde voor de start van de exploitatie is het verkrijgen van een definitieve 
indienstellingsvergunning door de regionale uitvoeringsdienst (RUD), op basis van een verklaring van de 
Inspectie Leefomgeving  & Transport (ILT). Ten behoeve hiervan wordt de veiligheidsbewijsvoering 
geactualiseerd en uitgebreid met de bevindingen van het Proefbedrijf waarmee we aantonen dat we veilig kunnen 
rijden. 
 
Bij al deze activiteiten hebben we 29 juli 2019 nadrukkelijk in beeld als de beoogde startdatum van tramlijn 22. 
Actuele ontwikkelingen 
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Testen dienstregeling en bewustwordingscampagne gestart 
Het eerste deel van de proeffase zit erop, alle oefeningen met mogelijke (nood)situaties zijn uitgevoerd met goed 
resultaat. Een klein aantal proeven moest een tweede keer worden uitgevoerd, meestal vanwege technische 
beperkingen die bij de eerste beproeving aan het licht kwamen. Ook zijn afspraken en protocollen aangescherpt 
op basis van de ervaringen die we hebben opgedaan met de proeven. 
De opleidingsritten vinden nog steeds plaats, vanaf begin mei hebben de eerste trambestuurders examen gedaan 
en een diploma behaald. Inmiddels oefenen we met hen ook het rijden op de klok. De bestuurders moeten zich 
dan aan een dienstregeling houden. Eerst nog met vier trams per uur per richting, dan zes, acht, tien trams per 
uur. We voeren dit op tot 12 trams per uur per richting. Dat is iedere vijf minuten een tram per richting. Met die 
frequentie willen we na deze zomer ook starten met de exploitatie, die we vervolgens opbouwen tot 16x per uur 
per richting in 2020. 
 
Duidelijk is dat niet alleen onze medewerkers moeten wennen aan de trambaan en het materieel, maar ook de 
omgeving. Veel verkeersdeelnemers zijn nog niet of onvoldoende vertrouwd met de aanwezigheid van trams en 
wat dat betekent. Fietsers rijden soms door rood of stellen zich op de trambaan op, zonder rekening te houden 
met een naderende tram. Trams rijden daarom in deze fase bewust rustiger en geven met geluidssignalen aan 
dat dit ongewenst gedrag is. Om iedereen te laten weten dat tram 22 eraan komt en er steeds meer testritten 
rijden, is maandag 6 mei een bewustwordingscampagne van start gegaan, die zes weken doorloopt: 
www.tram22.nl. 
 
Stand van zaken technische issues en restwerkzaamheden 
In onze brief van 18 april 2019 informeerden we u over vier technische issues die exploitatie in de weg zouden 
kunnen staan. Hier een update van deze issues en de genomen beheersmaatregelen. 
 
Er is een software update gekomen voor de assentellers van Bombardier. Deze assentellers zijn onderdeel van 
de tramsignalering en van de aansturing van de AHOB (slagbomen) bij de kruising Koningsweg. De update heeft 
ertoe geleid dat deze assentellers minder storingen hebben, waardoor ook minder verkeershinder optreedt (bij 
een storing van de assentellers gaan de slagbomen automatisch dicht en moet de storingsdienst uitrukken om het 
probleem te verhelpen). Na een analyse door Bombardier van de meest recente testgegevens hebben we op 20 
mei kunnen besluiten om ingestelde snelheidsbeperkingen op het systeem te laten vervallen. De assentellers 
functioneren voldoende stabiel om met hogere snelheden en frequentie robuustheidsproeven uit te voeren. 
 
Voor het automatisch inleggen van rijwegen bij het naderen van een wissel, maken we onder andere gebruik 
van zogenaamde transponders onder de tram die verkeerslussen activeren. Deze interactie tussen tram en 
detectielus verloopt nog niet stabiel. Er wordt gewerkt aan een oplossing met een ander type transponder, maar 
voorlopig moet de verkeersleiding de wissels op afstand bedienen. Dat legt een beperking op aan de frequentie 
waarmee de trams kunnen rijden. We halen nu hooguit 8x per uur per richting. Zodra in de komende weken blijkt 
dat het ander type transponder werkt, kunnen we de frequentie opvoeren naar de voor start exploitatie benodigde 
12x per uur per richting.  
De wissels kunnen ook worden aangestuurd met behulp van directe radiocommunicatie tussen trams en het 
beveiligingssysteem. De trams zijn hierop voorbereid. Om dit systeem te kunnen gebruiken is echter een software 
update van Bombardier apparatuur, die nog niet beschikbaar is. Deze software update wordt in september dit jaar 
verwacht.  
 
Ten aanzien van de zwerfstromen kunnen we u melden dat we nog aanvullende testen doen, maar het lijkt er op 
dat we deze tot een minimum hebben beperkt. Net als bij andere elektrische spoorconfiguraties zal er altijd een 
zekere mate van lekstroom zijn. Deze elektrische stroom zoekt via de aarde zijn weg naar het grondstation, in 
plaats van via de spoorstaven. We zijn nu in overleg met de Uithofpartners of en welke beperkingen dit voor hen 
betekent en hoe we daarmee om kunnen gaan. 
 
Wat betreft de Isolerende Rijdraad Verbindingen (IRV’s) hebben we enige vertraging opgelopen om tot 
vervanging van het huidige type door een verbeterde versie te komen. We hebben met de beheerder van de 
traminfrastructuur echter de conclusie getrokken dat de huidige IRV’s dermate stabiel functioneren, dat 
vervanging niet noodzakelijk is voor de start van de exploitatie. De nieuwe types zullen, zodra ze gecertificeerd 
zijn, worden ingebouwd tijdens een tramvrije periode (bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend). 
 
Levering CAF 33-meter trams weer op schema 
Zoals in de kwartaalrapportage aangegeven, is de levering van de CAF-trams voor de Uithoflijn op het kritieke 
pad gekomen voor de ingebruikname deze zomer. Voor het eerst in dit project is de indicator voor materieel van 
groen naar geel gegaan, om aan te geven dat er risico’s optreden die moeten worden beheerst door maatregelen 
te nemen. In de rapportage staat ook dat we de leverancier hierop hebben aangesproken. Afgelopen periode is 
op directieniveau een delegatie naar de leverancier in Zaragoza geweest om zaken te bespreken en ervoor te 
zorgen dat de productiecapaciteit op orde blijft, om de stuurplanning te halen. De leverancier heeft maatregelen 
genomen en de leveranties zijn weer op peil, zodat de leveringen inmiddels niet meer op het kritieke pad liggen. 
 
Tramremise 
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Begin mei is de nieuw gebouwde tramremise bouwkundig opgeleverd. De remise is nodig voor het opstellen en 
onderhouden van de trams voor de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn. Half juli worden de sporen omgelegd en medio 
augustus wordt de werkplaats in gebruik genomen. 
 
Ambulanceroute naar de Spoedeisende Hulp van het UMC Utrecht 
Het UMC Utrecht heeft onze aandacht gevraagd voor beperkingen die de trambaan opleveren voor de 
ambulanceroutes naar de Spoedeisende Hulp (SEH) en het Calamiteitenhospitaal aan de Hoofddijk. Met name 
ambulances die van de snelweg A28 komen en richting SEH rijden, maken gebruik van de trambaan. Een tram 
kan echter niet uitwijken of een halte voorbij rijden om ruimte te maken voor een ambulance. Er bestaat dan ook 
een risico dat een ambulance, die gebruik maakt van de trambaan, vertraging oploopt als een tram bij een halte 
moet wachten voor in- en uitstappende reizigers. Het UMC Utrecht wil dit risico uitsluiten. Dat kan bijvoorbeeld 
door een alternatieve route te realiseren langs de trambaan ter hoogte van halte WKZ-Máxima.  
We zijn met UMC Utrecht in overleg over dit alternatief en over maatregelen op korte termijn om het risico uit te 
sluiten.  
 
Vervoerkundige koppeling SUNIJ-lijn en Uithoflijn 
De trambaan tussen Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht CS (SUNIJ-lijn) is na dertig jaar gebruik versleten en 
wordt omgebouwd. Volgend jaar start de ombouw, waarbij omgeschakeld wordt van de huidige hogevloer trams 
naar de nieuwe lagevloer trams, gelijk aan die op de Uithoflijn. Op 6 mei heeft BAM Infra Rail B.V. van de 
provincie het contract gegund gekregen voor de ombouw van de traminfrastructuur. De trambaan gaat in de 
zomer van 2020 gedurende drie maanden buiten gebruik. In deze periode kunnen reizigers gebruik maken van 
bussen.  
Op 10 mei is de eerste van de 22 lagevloers CAF-trams voor de SUNIJ-lijn geleverd. Deze levering is later dan 
gepland, waardoor de levering deze trams op het kritieke pad is gekomen. Met de leverancier CAF zijn hierover 
nadere afspraken gemaakt en vooralsnog kunnen we hier beheersmaatregelen nemen, zodat de planning niet in 
gevaar komt.  De nieuwe 41-meter lange trams vervangen vanaf eind volgend jaar de gele SIG trams.  
Als de ombouw van de SUNIJ-lijn gerealiseerd is en de exploitatie weer opgestart is, worden de Uithoflijn en de 
SUNIJ-lijn ook vervoerkundig gekoppeld. Naar verwachting is dat in december 2020. Dan is het mogelijk om 
zonder overstap te reizen over de vernieuwde lijn van Nieuwegein en IJsselstein via Utrecht Centraal naar het 
Utrecht Science Park en vice versa.  
 
Verbeterplan Systeemintegratie en organisatiegereedheid 
De centrale vraag in de vervolgaudit van Horvat en Deloitte uit 2017 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 inmiddels afgerond. Hiermee is de integratie tussen de verschillende systeemonderdelen 
vergroot en staat de tramorganisatie gesteld voor de ingebruikname en exploitatie van de Uithoflijn. Voor het 
verbeterplan wordt een separate verantwoordingsrapportage opgesteld. Tijdens het proefbedrijf voert ILT ook een 
audit uit om te bepalen of betrokken partijen (exploitant, beheerder, opdrachtgever) er organisatorisch helemaal 
klaar voor zijn om in exploitatie te gaan. 
 
Planning en vervolg 
Tijdens de gezamenlijke informatiebijeenkomst over de Uithoflijn van staten- en raadsleden op dinsdagavond 18 
juni 2019 zullen we u nader toelichting geven op de kwartaalrapportage en deze brief. We kunnen u dan naar 
verwachting ook melden of we deze zomer daadwerkelijk tram 22 in gebruik zullen nemen en onder welke 
randvoorwaarden we dat doen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


