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1. Het jaar 2019 in vogelvlucht 

 
Het tramvervoer in de provincie Utrecht was in 2019 volop in ontwikkeling en beweging. Het was 
daarmee een bewogen jaar voor de vele reizigers, stakeholders, de omgeving en medewerkers. In dit 
jaarverslag wordt stilgestaan bij het beheer en onderhoud van het tramsysteem in 2019.  
 
Na jarenlange voorbereidingen werd in december de Uithoflijn, voor de reizigers tram 22, officieel in 
gebruik genomen. Een omvangrijke en belangrijke uitbreiding van het tramsysteem. Maar ook een 
grote verandering qua aard en invulling van het tramvervoer, omdat op de Uithoflijn met hoge 
frequenties en nieuwe lage vloertrams wordt gereden, deels op een baan met medegebruik door 
ander verkeer. Voorafgaand aan de start van de dienstregeling op 
16 december waren de nieuwe trams in 2019 al volop zichtbaar 
tijdens het test- en proefbedrijf van de Uithoflijn. Bedoeld om de 
exploitatie, en met name de veiligheid, van de nieuwe lijn te testen 
en aan te tonen. 
 
Met de focus nog volop op de Uithoflijn, werden in 2019 ook al 
belangrijke voorbereidingen getroffen voor de modernisering van 
de SUNIJ-lijn (Sneltram Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein) in 
2020. Onder de projectnaam Vernieuwing Regionale Tram (VRT) wordt de trambaan naar Nieuwegein 
Zuid en IJsselstein in 2020 vernieuwd, worden alle haltes aangepast en komen er nieuwe lage 
vloertrams te rijden op de SUNIJ-lijn. In een later stadium zullen de SUNIJ- en Uithoflijn aan elkaar 
worden gekoppeld en één doorgaande tramlijn vormen. 
  
De Uithoflijn en VRT; projecten met grote impact op het dagelijks beheer en onderhoud van het 
tramsysteem. De beheerorganisatie heeft in 2019 bijgedragen aan de realisatie van deze projecten, 
en zich gereed gemaakt voor het beheer en onderhoud na de oplevering. Onderdeel daarvan vormde 
ook de instroom van nieuwe trams, en de realisatie van een geheel nieuwe en moderne tramremise 
voor het onderhoud daarvan. De verhuizing, 2e helft 2019, van de volledige beheer- en 
onderhoudsorganisatie naar de nieuwe tramremise op het remiseterrein in Nieuwegein, is typerend 
voor de vernieuwing en dynamiek van het tramsysteem, ook ‘achter de schermen’.  
 

2019 was ook het jaar waarin de actualisatie van de beleids- en 
uitvoeringskaders volop aandacht kreeg. Binnen de provincie 
werd een nieuw mobiliteitsprogramma 2019-2023 en bijbehorend 
OV-uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023 
vastgesteld. De verdere uitwerking daarvan vond plaats in de 
Beheervisie Tramsysteem 2020-2024, als geactualiseerd kader 
voor het beheer en onderhoud van het tramsysteem vanaf 2020. 
 

Afgelopen jaar is daarmee veel geïnvesteerd in zaken die pas eind 2019, in 2020 of nog later hun 
beslag krijgen. Dat alles vanuit het doel een beter en toekomstbestendig product voor meer reizigers 
te realiseren. Tijdens deze uitbreiding en verbouwing van het tramsysteem bleef de winkel voor de 
reizigers gewoon open. De inzet bij het beheer en onderhoud was het bestaande reizigersvervoer op 
de SUNIJ-lijn zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden. Dat in een situatie waarbij grote delen 
van de infrastructuur en de trams aan het einde van hun levensduur zijn, en er daardoor soms extra 
inzet nodig is om de assets operationeel te houden.  
 
De inzet van velen was in 2019 gericht op het realiseren van een veilig, betrouwbaar en comfortabel 
tramsysteem. Het tramvervoer is daarbij ook aan externe invloeden en factoren onderhevig. Op 18 
maart 2019 werd dit pijnlijk duidelijk. Die dag vond er een aanslag plaats op een tram bij 
Kanaleneiland, waarbij helaas 4 dodelijke slachtoffers (waarvan 3 tramreizigers) en 6 gewonden 
vielen te betreuren. Een gebeurtenis die veel leed heeft veroorzaakt en diepe indruk heeft gemaakt op 
alle betrokkenen.  
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2. Kader en scope jaarverslag 
 
Op 1 december 2015 is de Wet lokaal spoor (Wls) in werking getreden. Op grond van de Wls is de 
Provincie Utrecht eindverantwoordelijk voor het tramvervoersysteem in Utrecht, bestaande uit de 
Sneltram Utrecht - Nieuwegein - IJsselstein (SUNIJ-lijn) en de Uithoflijn van Utrecht Centraal Station 
naar eindpunt P&R Science Park.  
 

Het team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) van de provincie 
fungeert als Beheerder van het lokaal spoor in de provincie Utrecht. 
TBO zorgt daarnaast voor het beheer en onderhoud van de trams en 
andere assets, zoals de verkeersleidingspost (OCC = Operationeel 
Controle Centrum) en de benodigde telematica-voorzieningen, ten 
behoeve van het tramsysteem. TBO is een regieorganisatie die het 
beheer en onderhoud aanstuurt en het feitelijke onderhoud in opdracht 
geeft van diverse aannemers.  

 
Als kaderstelling voor het beheer en onderhoud van het tramsysteem in 2019 geldt de Beheervisie 
Tramvervoersysteem 2015-2019 die op 17 november 2015 door Gedeputeerde Staten (GS) is 
vastgesteld, en die bij GS-besluit van 19 november 2019 over de indienststelling van de Uithoflijn is 
verlengd tot voorjaar 2020. Op grond van de Beheervisie stelt de Beheerder jaarlijks een beheerplan 
op. Het Beheerplan 2019 is op 18 december 2018 vastgesteld door GS.  
 
Aan de hand van de gestelde kaders in de Beheervisie en het Beheerplan 2019 worden in dit 
Jaarverslag de in 2019 bereikte resultaten en ontwikkelingen weergegeven. Het doel van het 
jaarverslag is om de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het tramsysteem en de 
daarbij behorende activiteiten te beoordelen en mogelijkheden voor verbeteringen aan te dragen. TBO 
geeft hiermee als Beheerder Wls invulling aan de wettelijk eis om jaarlijks verantwoording af te leggen 
over het beheer van het tramsysteem. 
 
De scope van dit jaarverslag beperkt zich tot de 
verantwoordelijkheid van team TBO als Beheerder van het 
tramsysteem (zie figuur 1). In 2019 betrof dit de instandhouding 
van de assets voor de SUNIJ-lijn en de Uithoflijn, waarbij 
laatstgenoemde op 16 december 2019 officieel in bedrijf is 
genomen. De exploitatie van het tramvervoer door de 
concessiehouder valt buiten de scope van dit jaarverslag.  
 
Ook de projecten ter uitbreiding en vernieuwing van het 
tramsysteem vallen feitelijk buiten de opgave van de beheerder, 
met uitzondering van het feit dat de indiensstellingsvergunning 
na realisatie door de Beheerder moet worden aangevraagd. 
Zoals reeds aangegeven  waren de projecten Uithoflijn en Nieuwe Tramremise (NTR) in 2019 erg 
bepalend voor het tramsysteem. Tevens werden er in opmaat naar project VRT, dat gepland staat 
voor 2020, verschillende voorbereidende werkzaamheden getroffen.  
 
Omdat vanaf 2020 een nieuwe beheervisie van kracht is, met daarin onder andere een actualisatie 
van de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s), en de vernieuwing van het tramsysteem nog volop 
doorgang vindt, wordt voor 2019 gekozen voor een pragmatische rapportage over de feitelijke 
prestaties, ontwikkelingen en concrete verbeterpunten. Achtereenvolgens komen in dit jaarverslag aan 
de orde: 
 

• De doelen van het tramsysteem in 2019; 

• De vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren; 

• De veiligheid van het tramsysteem; 

• Het uitgevoerde beheer en onderhoud per areaal; 

• De beheerorganisatie; 

• De financiële resultaten. 
 
 
  

Figuur 1: Openbaar vervoersysteem 
Provincie Utrecht (tram) 
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3. Doelstellingen beheer Tramsysteem 
 
Op grond van de vigerende beleidskaders zijn in het Beheerplan 2019 onderstaande doelstellingen 
geformuleerd voor het beheer en onderhoud van het tramsysteem. De resultaten worden kort -en op 
kwalitatieve wijze- beschreven. 
 
Doelstelling: Het leveren van veilige, betrouwbare en beschikbare assets 
Resultaat:  Hoewel zich tijdens het proefbedrijf nog regelmatig storingen voordeden, waren de 

trams en infrastructuur op de Uithoflijn in de eerste exploitatieweken volledig 
beschikbaar. Op de SUNIJ-lijn stond de inzet van voldoende trammaterieel echter 
sterk onder druk. Slechts in 91% van de tijd was er voldoende trammaterieel 
beschikbaar, waardoor er zeer regelmatig met een enkel in plaats van dubbel tramstel 
werd gereden. Ook waren er diverse (ver)storingen door wisselende oorzaken: 
materieel, infrastructuur, netwerk/stroomstoringen, neveneffecten als gevolg van de 
vernieuwing van de remise, weersinvloeden en andere externe factoren. Al deze 
aspecten zijn verklaarbaar, maar opgeteld kon aan de vervoerder niet altijd de 
kwaliteit van assets geleverd worden waarmee deze zijn vervoersprestaties kon 
waarmaken. En voor de reizigers gaf dit in 2019 te vaak een situatie dat de reis niet 
volgens wens kon worden gemaakt. Het is van belang dat de assets bijdragen aan 
verbetering op dit punt. Dit maakt de realisatie en afronding van projecten, en de 
voortzetting van kritisch en risico-gestuurd beheer en onderhoud gewenst. In het 
project Vernieuwing Regionale Tram (VRT) worden in 2020 zowel de trams als 
belangrijke delen van de infrastructuur vernieuwd. 

 
Doelstelling: Een positieve bijdrage leveren aan reizigerstevredenheid. 
Resultaat:  Reizigers geven het tramsysteem als geheel (dat wil zeggen de assets plus de 

exploitatie door de concessiehouder) gemiddeld een rapportcijfer 7,7 (bron: landelijke 
klantenbarometer OV 2019, CROW-KpVV). De aspecten met betrekking tot de trams 
en haltes scoren daarin redelijk constant. De beschikbaarheid en betrouwbaarheid 
van het materieel en de infrastructuur was in 2019 vergelijkbaar met het voorgaande 
jaar. Relatief gezien is dat een goede score, gezien de vele werkzaamheden in 2019, 
de verouderde trams en infrastructuur op de SUNIJ-lijn, en de nieuwigheid en 
kinderziektes juist op de Uithoflijn. Dit neemt niet weg dat er met name op de SUNIJ-
lijn ook de nodige (ver)storingen waren waarvan reizigers in meer of mindere mate 
hinder hebben ondervonden. Daarin is verdere verbetering gewenst om de 
reizigerstevredenheid te verhogen. Ook de basiskwaliteit van de voertuigen, haltes en 
andere voorzieningen kan soms nog beter gezien de scores elders in het land. Welke 
positieve effecten te behalen zijn bleek op de Uithoflijn, waarover de geluiden van de 
reizigers uitermate positief waren na de start en de eerste prestaties in december 
2019.   

 
Doelstelling: Het samen met Qbuzz borgen van de integrale veiligheid van het 

tramvervoersysteem. 
Resultaat:  Het aantal veiligheidsincidenten was in 2019 vergelijkbaar en op veel aspecten zelfs 

lager dan in 2018. Dat met inbegrip van het proefbedrijf en de exploitatie van de 
Uithoflijn. Gezien die uitbreiding van het tramsysteem is dat een positieve score. 
Anderzijds kan gesteld dat elk incident er één te veel is, hoewel aan een tramsysteem 
inherent risico’s zijn verbonden die zich nooit volledig laten wegnemen. Samen met de 
vervoerder en anders stakeholders is veiligheid daarom een zeer belangrijk 
aandachts- en actiepunt, geborgd in veiligheidszorgsystemen en een integrale 
afstemming in de Safety Board. Qua veiligheid bracht de Uithoflijn nieuwe 
vraagstukken met zich mee, door de toepassing van nieuwe technieken en de 
intensieve wisselwerking tussen de tram en de omgeving en andere 
verkeersdeelnemers. De veiligheidsaspecten en te verwachten effecten van projecten 
worden geanalyseerd en gestuurd door het opstellen van integrale Safety Cases. De 
Safety Case is randvoorwaardelijk voor de realisatie en uiteindelijk de indienststelling 
van een project.  

 
Doelstelling: Een tevreden omgeving 
Resultaat:  Het tramsysteem functioneert als onderdeel van een dynamische stedelijke omgeving. 

Met de toevoeging van de Uithoflijn is het aantal raakvlakken met de omgeving sterk 
uitgebreid, ook relatief gezien het intensieve tramverkeer, de inpassing in de 
omgeving en het gedeeltelijke medegebruik van de trambaan. Voor de 
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omgevingseffecten is er structureel aandacht in het omgevingsmanagement, maar 
bijvoorbeeld ook door intensieve afstemming met beheerders in de omgeving van de 
tram, en het realiseren, beheer en onderhoud van technische voorzieningen om 
omgevingseffecten als geluid, trillingen of elektromagnetische straling zoveel mogelijk 
te voorkomen. Vragen en klachten die binnen komen en die betrekking hebben op de 
assets worden altijd onderzocht, beantwoord en -indien redelijkerwijs mogelijk- 
verholpen. Rekening houdend met de uitbreiding met de Uithoflijn en de vele 
werkzaamheden, waren er in 2019 geen bijzondere klachten qua aantallen, inhoud of 
ernst, en daarmee lijkt het doel van een tevreden omgeving redelijkerwijs behaald.  

 
Doelstelling: Streven naar optimale balans tussen kosten, prestaties en risico’s 
Resultaat:  Uit voorgaande doelen blijkt dat de prestaties over het algemeen redelijk tot zelfs goed 

zijn behaald, en dat veiligheids- en andere risico’s voldoende zijn beheerst. Waar 
prestaties achter bleven is het niet altijd mogelijk of kostentechnisch ongewenst om 
daarin op korte termijn verbetering aan te brengen. Aan het begin en einde van de 
levensduur van assets is er in het algemeen namelijk sprake van verminderd 
functioneren, als gevolg van kinderziektes en uiteindelijk veroudering en slijtage (in 
vakjargon de badkuipkromme). Met name in de eindfase voor de vervanging van een 
asset dient daarom kritisch naar het nog uit te voeren onderhoud te worden gekeken. 
De kosten van het tramsysteem worden nadrukkelijk bewaakt binnen de planning en 
control-cyclus van de provincie. In 2019 hebben er veel investeringen plaats 
gevonden door de veelheid aan lopende projecten. De kosten voor het beheer en 
onderhoud zijn weliswaar toegenomen door de uitbreiding van het areaal, maar 
hadden verder een reguliere omvang. De balans tussen kosten, prestaties en risico’s 
is daarmee in brede zin geoptimaliseerd.     

 
Doelstelling: Toepassen van de principes van assetmanagement. 
Resultaat:  Bij het beheer en onderhoud van het tramsysteem zijn de uitgangspunten en kaders 

vanuit de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018 gehanteerd. Deze zijn geïntegreerd 
in de werkwijze en organisatie van TBO als beheerder. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om het principe van risicogestuurd- en voorspellend beheer, en de toepassing van 
ISO 55000 serie 3 als richtlijn. De verbeterpunten uit de audit naar de 
organisatiegereedheid voor het beheer en onderhoud van de Uithoflijn zijn in 2019 op 
zodanige wijze opgevolgd, dat de beheerorganisatie voldoende in staat bleek om deze 
forse uitbreiding van het areaal en assetmanagement in te vullen.    

 
 
Doelstelling: Monitoren van de uitvoering van de doelstellingen en de prestaties. 
Resultaat:  Op diverse doelstellingen en prestaties worden gegevens bijgehouden en 

gepresenteerd. Daaruit wordt voldoende beeld gekregen over het tramsysteem. Toch 
doen zich op dit punt enkele algemene tekortkomingen voor. Om te beginnen zijn 
diverse doelen onvoldoende SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, 
tijdgebonden) gedefinieerd en daarmee slecht meetbaar. Verder is de monitoring niet 
integraal, dat wil zeggen indicatoren worden veelal losstaand in beeld gebracht, en er 
worden beperkt of zelfs geen tussenrapportages opgesteld. Er is bewust voor 
gekozen om daarin in 2019 nog geen verandering aan te brengen, om 2 redenen. 
Allereerst vraagt de Uithoflijn om het nieuw opzetten en inregelen van de monitoring. 
Daarbij is nu in eerste instantie gefocust op een goede en specifieke monitoring op de 
projectdoelen en -kaders. Daarnaast is het gewenst om de monitoring van doelen en 
prestaties op te bouwen vanaf de basis, waarbij de nieuwe Beheervisie 2020-2024 als 
uitgangspunt dient. De nieuwe beheervisie, met onder andere een actualisatie en 
SMART definitie van KPI’s, is daarom afgewacht alvorens de monitoring ervan te 
ontwikkelen.  
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4. Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) 
Op grond van de Beheervisie 2015-2019 zijn in het vastgestelde Beheerplan 2019 11 KPI’s 
gedefinieerd. De prestaties op deze KPI’s worden in dit hoofdstuk uiteengezet.  
 
Niet op alle KPI’s is een streefwaarde vastgesteld of soms maakt de definitie van een KPI het lastig 
om de geleverde prestatie goed vast te stellen en/of te beoordelen. Oftewel de KPI’s zijn soms 
onvoldoende SMART geformuleerd en daardoor minder bruikbaar voor een kwalitatieve reflectie en 
verbetering van de prestaties. Deze tekortkoming werd  in het jaarverslag 2018 reeds geconstateerd. 
Om deze reden zijn de KPI’s in de geactualiseerde Beheervisie 2020-2024 herzien, ook om ze beter 
aan te laten sluiten bij de huidige praktijk na uitbreiding van het tramsysteem met de Uithoflijn. Deze 
herzieningen waren in 2019 echter nog niet van toepassing en daarom wordt in dit jaarverslag nog 
gerapporteerd aan de hand van de eerder vastgestelde KPI’s. 
 
Omwille van de duidelijkheid en omdat de fluctuaties over het algemeen gering zijn wordt 
gerapporteerd op jaarniveau. De (onderliggende) monitoring van de prestaties vindt wel op 
maandniveau (of zelfs per dag en voorval) plaats. De KPI’s die gerelateerd zijn aan de prestatie voor 
de reizigers hebben betrekking op de SUNIJ-lijn gedurende het hele jaar en de Uithoflijn vanaf de start 
van de exploitatie op 16 december. Voor de Uithoflijn waren dit slechts 10 exploitatiedagen, ten dele in 
de kerstvakantie. In de definitie van de meeste KPI’s is nog geen rekening gehouden met de Uithoflijn. 
De prestaties op de Uithoflijn zijn echter wel meegenomen in deze rapportage, en worden waar 
mogelijk verbijzonderd weergegeven los van de SUNIJ-lijn. 
 
KPI’s Veiligheid 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Letsel Som van het aantal gewonden en doden 
bij het tramsysteem als gevolg van 
technisch falen  

0 Incidentenlog 
Safety 

0 
SUNIJ + 

UHL 

Incidenten Som van het aantal incidenten binnen 
het tramsysteem als gevolg van 
technisch falen 

0 Incidentenlog 
Safety 

0 
SUNIJ + 

UHL 

 
In 2019 waren er geen incidenten en ongevallen met letsel als gevolg van technisch falen van het 
tramsysteem. Wel hebben zich enkele incidenten binnen het tramsysteem voorgedaan als gevolg van 
menselijk falen, en er waren 19 aanrijdingen met andere verkeersdeelnemers. Dat aantal is 
vergelijkbaar met afgelopen jaren. In hoofdstuk 5 wordt specifiek stilgestaan bij de veiligheid van het 
tramsysteem in 2019. 
 
KPI’s Materieel 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Beschikbaarheid Percentage van het beschikbare 
aantal tramvoertuigen in de 
exploitatieperiode t.o.v. het aantal 
benodigde tramvoertuigen voor de 
exploitatie. 

99% Rapportage 
Stadler + 
Alstom 

91% 
SUNIJ 
100% 
UHL 

Betrouwbaarheid Som van het aantal A-storingen (= 
hinder voor de exploitatie), gemeten 
over de hele vloot rollend materieel 

Niet 
gedefinieerd 

Rapportage 
Stadler + 
Alstom 

21 
SUNIJ 

0 
UHL 

 
De technische beschikbaarheid van trams voor de exploitatie van de SUNIJ-lijn bedroeg net als in 
2018 91%. Dat is duidelijk lager dan de streefwaarde. Reizigers ondervonden daarvan overlast, 
meestal doordat ritten met een enkel in plaats van dubbel tramstel werden gereden. De (belangrijkste) 
oorzaken van de verminderde beschikbaarheid zijn: 
 
- de technische reserve van de SIG trams is als gevolg van de afvoer van trams met grote schades 

terugelopen van 6 (30%) naar 3 (15%) voertuigen; 
- meer storingen en noodzakelijk onderhoud omdat de SIG-trams aan het einde van hun technische 

levensduur zijn;  
- door de aanbouw van de nieuwe tramremise en de verhuizing van het onderhoudsproces was er 

op sommige momenten beperkte onderhoudscapaciteit beschikbaar, of konden trams niet 
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onderhouden worden of uitrijden als gevolg van beperkingen in de beschikbaarheid van 
onderhouds-, rangeer- en/of opstelsporen; 

- de tijdelijke uitval van trams als gevolg van incidenten zoals de schietpartij in maart en de 
constatering en onderzoeken naar Chroom-6 in de conservering. 

 
In 2019 hebben zich op de SUNIJ-lijn 21 zogenaamde A-storingen voorgedaan. Dat zijn storingen aan 
ingezet materieel, met hinder voor de reizigers tot gevolg en waarbij de tram uit de dienstregeling is 
genomen. Er is geen streefwaarde gedefinieerd, en dit aantal storingen is gelijk aan 2018. Net als in 
voorgaande jaren is in 2019 aandacht besteed aan een complete registratie van alle storingen. De 
storingen die zich hebben voorgedaan zijn deels veroorzaakt door de oplopende leeftijd van de SIG-
trams, de intensievere inzet van trams omdat minder reservematerieel beschikbaar is, en de keuze om 
geen levensduur verlengend onderhoud meer uit te voeren in verband met de afvoer van de trams in 
2020 (zie hoofdstuk 6). 
 
De nieuwe CAF-trams waren voor 100% beschikbaar tijdens de exploitatiedagen van de Uithoflijn in 
2019, en tijdens die dagen hebben zich geen technische storingen voorgedaan. In enkele gevallen 
ontstond lichte vertraging door gewenning van het personeel en/of bedienfouten.  
 
KPI’s Infrastructuur 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Beschikbaarheid De totale exploitatietijd minus de 
totale tijd van de storingen met 
urgentiecode 1 (hinder exploitatie) 
als percentage van de 
exploitatieperiode. 

99% Rapportage 
Strukton 

98% 
SUNIJ 
100% 
UHL 

Betrouwbaarheid Som van het aantal storingen met 
urgentiecode 1 (hinder exploitatie) 

Niet 
gedefinieerd 

Rapportage 
Strukton 

8 
SUNIJ 

0 
UHL 

 
Met de opdrachtnemer is in het prestatiecontract een norm van 98% afgesproken voor de 
beschikbaarheid van de infrastructuur, en is vastgelegd dat zich jaarlijks maximaal 9 Urgentie 1-
storingen mogen voordoen. Aan deze beide opgaven is door de aannemer voldaan. Het verschil 
tussen de gestelde norm voor de beschikbaarheid van de infrastructuur in het prestatiecontract (98%) 
en de gedefinieerde KPI (99%) is een aandachtspunt bij de actualisatie van de KPI’s in de Beheervisie 
2020-2024 en de uitwerking daarvan.  
 
Op de Uithoflijn hebben zich tussen 16 december en het einde van het jaar geen infrastructurele 
beperkingen voorgedaan. 
 
Externe verstoringen buiten de scope van de opdrachtnemer vallen buiten de hiervoor genoemde 
cijfers. Dat geldt ook de netwerkstoring op 9 mei en de stroomstoring op het remiseterrein op 11 
december. Deze storingen hebben de tramdienst die dagen belemmerd. 
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KPI DRIS 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Technische 
beschikbaarheid 

Totale uptime van alle DRIS-
displays 

96% Rapportage 
Ferranti 

98,5% 
SUNIJ + 

UHL 

 
Met 98,5% van de tijd zijn de DRIS-displays in 2019 meer dan de gestelde streefwaarde beschikbaar 
geweest. Storingen zijn vaak te wijten aan spanningsproblemen of het wegvallen van 
communicatieverbindingen. 
 
KPI’s reizigerswaardering 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Reinheid  
materieel 

Klantoordeel over hoe netjes en 
schoon de tram is op een schaal 
van 1 tot 10 

7,5 Landelijke 
klanten-

barometer OV 

7,0 
SUNIJ + 

UHL 

Haltes Klantoordeel over de halte waar 
men instapte op een schaal van 1 
tot 10. 

7,5 Landelijke 
klanten-

barometer OV 

7,7 
SUNIJ + 

UHL 

 
Het klantoordeel over hoe net en schoon de tram is is de afgelopen jaren verbeterd van een 6,7 naar 
een rapportcijfer 7,0. 67% van de respondenten geeft daarbij een 7 of hoger. De prestatie voldoet 
daarmee echter nog niet aan de streefwaarde. Andere tramconcessies in het land scoren beter, en dit 
geldt ook voor de busconcessies binnen de provincie. Deels kan het reizigersoordeel op dit punt 
samenhangen met de leeftijd van het trammaterieel. Om te komen tot verbetering is het overleg met 
de schoonmaakpartij geïntensiveerd, worden extra inspecties uitgevoerd en wordt een mystery guest 
ingezet om het materieel objectief op reinheid te beoordelen. Deze aspecten worden tevens 
meegenomen in de aanbesteding van het schoonmaakcontract voor het trammaterieel in 2020.  
 
De haltes krijgen met een rapportcijfer 7,7 een hoge reizigerswaardering, waarmee in 2019 wederom 
werd voldaan aan de streefwaarde.  
 
KPI Duurzaamheid 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Stroomverbruik 
tramsysteem 

Het totale stroomverbruik van het 
tramsysteem (onderstations, haltes, 
remise incl. werkplaats) 

Niet 
gedefinieerd 

Ntb Ntb 
SUNIJ + 

UHL 

Bij voorgaande cijfers is het goed te beseffen dat elke (ver)storing in de dienstregeling 
hinder geeft voor de reizigers, en dat zij soms de optelsom van diverse verstoringen 
ervaren. Eind 2019 waren er op de SUNIJ-lijn 5 grote (ver)storingen binnen een 
tijdbestek van 3 weken als gevolg van materieel, infrastructuur/weersomstandigheden 
en een aanrijding: 
 
1. 20 november: Tramverkeer volledig stil door ijzel (6.30 tot 10.45) 

2. 21 november: Tramverkeer Utrecht – Westraven stil door aanrijding (7.00 tot 8.00) 

3. 2 december:  Defecte tram op Nieuwegein Centrum door extreme ijzelvorming 

vanaf ca 8.00 uur > Nieuwegein Centrum – Utrecht ( 7.30 tot 11.00) 

4. 6 december:  Defecte tram in de wisselstraat. Al het tramverkeer stilgezet (7.00 tot 

7.15) 

5. 11 december: Stroomstoring Remiseterrein. Al het tramverkeer stilgezet (9.30 – 

15.00) 

 

Met het risico-gestuurd onderhoud, beheermaatregelen en een snel herstel van 

storingen probeert TBO de uitval van ritten voor reizigers zoveel mogelijk te voorkomen 

en de effecten ervan te beperken. Bij storingen van langere duur is tramvervangend 

vervoer ingezet. 

  



Datum: 04-06-2020 Pagina 11 van 22 

 

Voor 2019 is er geen streefwaarde geformuleerd voor het stroomverbruik als indicator voor de 
duurzaamheid van het tramsysteem. Het stroomverbruik is in 2019 aanzienlijk toegenomen door het 
proefbedrijf en de ingebruikname van de Uithoflijn. Er zijn exacte gebruiksgegevens bekend, maar 
omdat die niet in een context en tijdslijn geplaatst kunnen worden, vindt geen rapportage op deze KPI 
plaats. De KPI Duurzaamheid wordt nader uitgewerkt op basis van de geactualiseerde Beheervisie 
2020-2024.   
 
KPI Omgeving 
 

KPI Definitie Streefwaarde Bron Resultaat 

Klachten Aantal geregistreerde klachten die 
betrekking hebben op het beheer 
van het tramsysteem 

Niet 
gedefinieerd 

Klachten-
registratie 

34 
SUNIJ + 

UHL 

 
In 2019 zijn er 34 klachten ingediend via de website van de Regiotram. Deze hadden deels betrekking 
op het proefbedrijf van de Uithoflijn. Onderwerpen waren: 
 

• Veiligheid: deze meldingen hadden meermaals betrekking op het niet juist functioneren van de 
overwegbeveiliging op de Sunij-lijn. In totaal kwamen er 12 meldingen binnen m.b.t veiligheid 
waarvan 6 betrekking hadden op overwegen. 3 meldingen gingen over het functioneren van 
verkeerslichten. Er kwamen ook meldingen binnen over potentiële risico’s op verschillende 
kruisingen op het tracé van de Uithoflijn. Voornamelijk de Platolaan werd meermaals uitgelicht 
door bewoners. 

• Geluidsoverlast: 12 meldingen. Deels waren deze klachten te wijten aan werkzaamheden op 
de Uithoflijn. Daarnaast waren vierkante wielen, booggeluid en te hard rijden van trams 
redenen om klachten in te dienen.  

• Overige meldingen betroffen voornamelijk reistijd verlengende verstoringen, onduidelijke 
informatievoorziening en wisselstoringen.  

 
Het aantal klachten was in 2019 aanzienlijk lager dan het jaar daarvoor: 34 ten opzichte van 57 in 
2018. De verwachting voor 2020 is echter dat het aantal klachten rondom booggeluid, 
verkeersveiligheid en de werking van het tramsysteem weer zullen gaan stijgen nu de Uithoflijn in 
gebruik is genomen en er veel trams rijden. Tijdens het proefbedrijf zijn deze thema’s al meermaals 
naar voren gekomen. 
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5. Veiligheid Tramsysteem 
 
5.1 Jaarverslag Safety Board 
De veiligheid van het tramvervoersysteem is onderwerp van de Safety Board die de Provincie Utrecht 
in 2018 heeft ingesteld. Het doel van de Safety Board is: 
 

• structurele afstemming tussen alle betrokken partijen over railveiligheid binnen het 
tramvervoersysteem van de provincie; 

• het realiseren en in stand houden van een geaccepteerd en beheerst veiligheidsniveau in het 
tramvervoersysteem van de provincie; 

• review en monitoren effectiviteit van veiligheidsbeheersystemen; 
• bewaken dat de ‘veiligheidsketen’ gesloten is, dat wil zeggen dat safety cases op elkaar 

passen, aan de kwaliteitseisen voldoen en dat er sprake is van voldoende integraliteit; 

• adviseren van de beheerder met betrekking tot aanmerkelijke wijzigingen in het kader van de 

Wet lokaal spoor; 

• adviseren bij aanpassingen van veiligheidsregelgeving voor het tramvervoersysteem. 

 
In de Safety Board hebben de Beheerder Wet lokaal spoor (teamleider 
TBO), de safetymanager van TBO, de safetymanager van de 
concessiehouder Qbuzz, de beleidsadviseur veiligheid van de directie 
van de Provincie Utrecht, de veiligheidsmanagers van alle grote 
projecten (in 2019 waren dat de UHL en VRT) en een adviseur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst (agendalid) zitting. De Safety Board 
adviseert aan de directie van de Provincie Utrecht. 
 
Alle veiligheidsgerelateerde zaken en incidenten zijn behandeld in de Safety Board. Door de Safety 
Board is een apart jaarverslag opgesteld. Dat jaarverslag geeft een gedetailleerd beeld van de 
veiligheidsissues en -prestaties van het tramsysteem in 2019. In paragraaf 5.2 zijn als samenvatting 
de gegevens met betrekking tot de veiligheidsincidenten in 2019 overgenomen. 

 
5.2 Incidenten 2019 

 

OMSCHRIJVING PARTIJEN DATUM OPMERKINGEN 

3x Incidenten Wisselstraat  
handelingsproblemen, onduidelijkheid 
regels bestuurders,  

Q-buzz, TBO 03-01-2019 

20-01-2019 

20-08-2019 

Geen letsel/schade 

53x noodremming 

63x bijna aanrijdingen 

Qbuzz  1x letsel, gevallen 
passagier 

19x aanrijdingen, 

Waarvan: 1x fietser onder tram, 
zwaargewond 

Qbuzz  

 

 

13x auto (3x letsel) 

4x fiets (2x letsel) 

1x bus 

1x rolstoel (1x letsel) 

Tram-tram botsing  
Falen koppeling - Jutfasebrug 

TBO 01-08-2019 Ca. €75k schade 

Incident onveilig werken Remise 
Werkzaamheden energievoorziening 
niet volgens regels 

TBO/Projecten 26-09-2019 Afgehandeld 

Schoonmaakpartij ploeg zonder 
Bewijs van Toegang 

TBO 20-09-2019 Afgehandeld 
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Tabel 3, Anaylse aanrijdingen tram per locatie 

 
 

 
Tabel 4, Aantal aanrijdingen per oorzaak / jaar 

 
Het aantal incidenten is over het algemeen lager dan in 2018. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
aanrijdingen (2018: 21) en noodremmingen (2018: 79). Dat is positief omdat ook het proefbedrijf en de 
exploitatie van de Uithoflijn onderdeel uitmaakt van de cijfers over 2019. De Safety Board concludeert 
dan ook dat de veiligheid van het tramvervoersysteem nog steeds kan worden beoordeeld als 
voldoende veilig . Echter elk incident is er één te veel, hoewel er inherent aan het tramsysteem risico’s 
verbonden zijn.  
 
 

5.3 Toezicht en handhaving 
Het (beheer en onderhoud van het) tramsysteem is een kritische activiteit waarop nauwlettend 
toezicht wordt gehouden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) is door de Minister 
aangewezen als toezichthouder op de naleving van de Wet lokaal spoor en de regelgeving bij het 
beheer en onderhoud. Gedeputeerde Staten hebben de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) 
gemandateerd om handhavend op te treden op grond van de Wls. Aan IL&T kan opdracht worden 
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gegeven om een ongevalsonderzoek uit te voeren. IL&T en de RUD rapporteren over het toezicht en 
de handhaving.  
 
In 2019 heeft IL&T een aantal toezichtbezoeken uitgevoerd waarbij de onderwerpen infrastructuur en 
rollend materieel centraal stonden. Hierbij zijn alle vragen van de auditors / inspecteurs naar 
tevredenheid beantwoord en zijn alle openstaande vragen uit 2018 afgehandeld. 
 
Ook heeft IL&T in 2019 verschillende objectinspecties uitgevoerd, waarbij signalen en 
aandachtspunten zijn afgegeven. 
 
Verder heeft IL&T in juni 2019 een audit uitgevoerd naar de organisatorische gereedheid voor de 
indienststelling van de Uithoflijn, waarbij met name onderzoek is gedaan naar de 
veiligheidsbeheersystemen van de beheerorganisatie en de vervoerder. Op basis van de bevindingen 
van IL&T heeft de provincie als OV autoriteit geconcludeerd dat de veiligheidsbeheersystemen van 
zowel de beheerorganisatie als de vervoerder voldoende op orde zijn om te starten met de exploitatie 
van de Uithoflijn, op grond waarvan de noodzakelijke vergunning is verleend en de exploitatie 
concreet op 16 december is gestart.  
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6. Beheer en Onderhoud per areaal  
 

Met de Uithoflijn is het te beheren areaal in 2019 fors uitgebreid. De onderhoudsstrategie van de 
assets is gebaseerd op de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018. De SUNIJ-lijn en ook de nieuwe 
Uithoflijn worden risico-gestuurd onderhouden. In het op risico’s gebaseerde onderhoudsmodel wordt 
bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten onderling worden geoptimaliseerd en beheerst. Het bewust 
accepteren van bepaalde risico’s voorkomt dat er kosten worden gemaakt die niet bijdragen aan het 
behalen van de prestatieafspraken en daarmee niet doelmatig zijn. Omgekeerd wordt juist meer 
gefocust op de hoge-risico-objecten (de kans op disfunctioneren en de mogelijke impact), wat de 
prestaties van het tramsysteem positief beïnvloedt. 
 

6.1 Infrastructuur 
Het onderhoud aan de infrastructuur wordt op basis van een meerjarig onderhoudscontract uitgevoerd 
door Strukton. De afspraken en prestaties worden nauwgezet gemonitord door TBO. 
 
De infrastructuur van de SUNIJ-lijn is in tweeën op te delen: 

1) Bij het nieuwe spoor tussen Utrecht en Nieuwegein Centrum is gekozen voor een 
toestandsafhankelijk onderhoudsstrategie: conditie monitoren, data verzamelen en uitvoering 
van preventief onderhoud. Het correctief onderhoud is daarmee sterk verminderd. In 2019 
heeft geen groot onderhoud plaatsgevonden. 

2) Bij de instandhouding van het oude spoor naar Nieuwegein Zuid en IJsselstein is gekozen 
voor storingsafhankelijk onderhoud: correctief onderhoud op basis van storingen aangevuld 
met intensieve bewaking van het areaal. Het oude spoor heeft het einde van de levensduur 
bereikt en wordt in 2020 vernieuwd. 

 
In 2019 speelden de volgende issues op het gebied van de (bestaande) infrastructuur: 

 
Blokbeveiliging Bombardier wisselstraat + remise 
De technische seininstallatie van Bombardier is sinds 2014 operationeel. In oktober 2018 is TBO 
geconfronteerd met een plotselinge toename van storingen met een foutief seinbeeld op de 
wisselstraat bij de Tramremise. Om de veiligheid op de baan te garanderen zijn maatregelen 
getroffen. De seinen rondom de wisselstraat werden tijdelijk buiten dienst gesteld, en er zijn 
zogenaamde wisselwachters aangewezen om de wissels handmatig te klemmen om zeker te stellen 
dat de wissels goed liggen. In 2019 is hard gewerkt aan het verhelpen van alle problemen waarmee 
de wissels sinds het najaar weer met de voorgeschreven baanvaksnelheid gebruikt kunnen worden. 

 
Bombardier assentellers Nieuwegein 
Vanaf het begin van de installatie van de assentellers in 
2015, hebben zich blijvend storingen voorgedaan. 
Uiteindelijk heeft het vervangen van het Bombardier 
assentellers door het systeem van Frauscher voor de 
oplossing gezorgd. Sinds de vervanging hebben zich geen 
storingen meer voorgedaan. 
 
Vernieuwing overwegbeveiligingsinstallaties SUNIJ-lijn  
Al in 2014 is gestart met een project om alle 
overwegbeveiligingsinstallaties (OBI) te vervangen, gezien 
het feit dat de systemen aan het einde van hun technische 
levensduur waren. Door verschillende omstandigheden kon 
de vervanging van de installaties in een eerder stadium 
geen doorgang vinden. In plaats daarvan is gekozen voor 
een revisie van de bestaande slagboominstallaties. Eind 
2019 is gestart met de laatste fase van het project, namelijk 
het vervangen van de detectiesystemen.  
 
Gedurende de technische storingen aan o.a. het Bombardier systeem (wisselstraat, Nieuwegein 
Centrum) zijn verschillende tijdelijke maatregelen getroffen om de infrastructuur veilig berijdbaar te 
houden. Hiermee is de overlast als gevolg van infrastoringen meestal beperkt gebleven voor de 
reiziger. Dat geldt helaas niet voor de verstoring van het vervoer op de SUNIJ-lijn als gevolg van 
ijzelvorming op de bovenleiding op 20 november en 2 december. Het middel waarmee de 
bovenleiding was behandeld bleek die dagen onvoldoende te werken, en per direct is het rijden van 
ijzelritten hernieuwd ingevoerd.  
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6.2 Materieel 
Het Trambedrijf had in 2019 drie typen trams in beheer en onderhoud: 23 SIG-trams voor de 
exploitatie van de SUNIJ-lijn, 27 CAF-lage vloertrams met een lengte van 33 meter voor de exploitatie 
van de Uithoflijn, en instroom van de eerste 4 CAF-trams met een lengte van 41 meter voor de 
toekomstige exploitatie van de SUNIJ-lijn na realisatie van het project VRT en de toekomstige 
koppeling van de SUNIJ- en Uithoflijn.  

Het onderhoudscontract voor de trams is opnieuw aanbesteed. Per 11 december 2019 is Alstom als 
nieuwe onderhoudspartij gestart, waar Stadler het onderhoud tot die datum uitvoerde. Najaar 2019 is 
het gehele onderhoudsproces verplaatst van de oude naar de nieuwe tramremise. Operationeel heeft 
dit veel aandacht gevraagd, en tijdens de verhuizing was er op sommige momenten slechts beperkt 
onderhouds- en infrastructurele capaciteit beschikbaar. De beperkte beschikbaarheid van werk-, 
rangeer- en opstelsporen heeft er voor gezorgd dat trams op sommige momenten niet volgens 
planning konden worden onderhouden en/of beschikbaar gesteld aan de concessiehouder. 
 
Met de komst van de nieuwe onderhoudspartij is het nieuw 
ontwikkelde onderhoud management systeem in gebruik genomen. 
Het contract is afgesloten voor de duur van vier jaar met twee 
verlengingsopties van drie en twee jaar. Met deze aanbesteding is 
gekozen om twee taken die voorheen bij de onderhoudspartij lagen 
door TBO zelf te gaan uitvoeren. Het gaat hierbij om de beheertaak 
van de voertuigen en de inkoop van de reserveonderdelen. 
 
SIG-trams 
Voor de SUNIJ-lijn stonden in 2019 23 SIG-trams van bouwjaar 1983 ter beschikking. Voor de 
dienstregeling zijn 20 trams benodigd, wat betekent dat de technische reserve is teruggelopen van 
eerder 30% naar nu nog 15%. Bij het onderhoud aan de trams zijn naast preventief en correctief 
onderhoud ook verschillende kleinere modificaties uitgevoerd. In verband met de geplande vervanging 
van de SIG-trams in 2020 wordt geen levensduur-verlengend onderhoud meer uitgevoerd, maar is het 
onderhoud beperkt tot het veilig in stand en het beschikbaar houden van de huidige trams. Conform 
de planning zijn in 2019 wel TFT-reisinformatieschermen aangebracht in alle trams. 
 
De hoge leeftijd van de trams en de verminderde reservecapaciteit hebben, in combinatie met de 
verminderde onderhoudsmogelijkheden tijdens de verhuizing naar de nieuwe tramremise, duidelijk 
hun weerslag gehad op de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de SIG-trams in 2019. Zoals ook 
bleek bij de KPI’s in hoofdstuk 4. 
 
Het schadeherstel aan de SIG-trams is gestaakt in verband met de aanwezigheid van Chroom-6 in de 
conservering. Hiernaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waarover afzonderlijk door TBO 
gerapporteerd is. Het uitvoeren van de onderzoeken heeft extra druk gegeven op de inzetbaarheid 
van de SIG-trams, maar er was in 2019 geen sprake van een structurele vermindering van capaciteit 
als gevolg van Chroom-6.  
 
CAF 33 meter-trams 

• In 2019 zijn de laatste 12 voertuigen geaccepteerd 
van de serie CAF 33m (Grootwagennummers 
6016-6027). Hiermee is de hele serie van 27 
trams afgenomen en in dienst genomen. 

• Het initiële pakket reserveonderdelen is in 2019 
besteld en het pakket is bijna geheel geleverd. 

• De documentatie is getoetst en review 
commentaar is gedeeld. Eind 2019 is een nieuw 
onderhoudsplan en zijn nieuwe werkinstructies 
ontvangen. 

• De periodieke onderhoudsplannen zijn gestart en de tramconfiguratie is in beheer.  

• De reisinformatie in de trams functioneerde in 2019 nog niet optimaal als gevolg van beperkingen 
in de software.  
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CAF 41 meter-trams 

• In 2019 is er toelating verkregen voor de CAF 41m serie. 

• In december 2019 is het eerste CAF 41m voertuig afgeleverd (Grootwagennummer 6051). 

• Het periodieke onderhoudsplan is opgesteld, voor het afgenomen voertuig opgestart en de 
tramconfiguratie is in beheer.  

• Het eerste deel van de strategische delen is geleverd.  
 
Schoonmaak 
Voor de reiniging van de trams zowel van binnen als van buiten is 
een contract afgesloten met CSU als schoonmaakpartij. Zoals 
aangegeven in hoofdstuk 4 wordt op dit punt een hogere 
reizigerswaardering nagestreefd. De schoonmaak van de trams 
wordt in 2020 opnieuw aanbesteed, waarbij ook rekening wordt 
gehouden met de nieuwe omstandigheden omdat in de CAF-
trams bijvoorbeeld geen prullenbakken aanwezig zijn. 
 

6.3 Haltes en gebouwen 
Voor de diverse locaties is een risico-gestuurd onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd.   
 
Remise 
Tweede helft 2019 is de nieuwe tramremise op het remiseterrein in Nieuwegein in gebruik genomen. 
De realisatie van de tramremise was een project buiten de beheerorganisatie (zie ook hoofdstuk 7), 
maar de afronding en inrichting vindt mede plaats door TBO. Met het in gebruik nemen van de remise 
zijn goede onderhoudsmogelijkheden gecreëerd voor de nieuwe CAF lage vloertrams en is de 
onderhoudscapaciteit bijna verdubbeld. Ook de opstel- en rangeersporen zijn vervangen en 
uitgebreid. Eind 2019 heeft ook het team TBO zelf zijn intrek genomen in het kantoorgedeelte van de 
nieuwe remise, waardoor de communicatielijnen met de onderhoudspartij voor de tramvloot zeer kort 
zijn. In de loop van 2020 verhuist als laatste ook de verkeersleidingspost naar de nieuwe remise, 
waarmee alle bedrijfsprocessen met betrekking tot het beheer en onderhoud van het tramsysteem 
gecentraliseerd zijn in één gebouw. 
 
Haltes 
Maandelijks zijn er visuele inspecties uitgevoerd van de 
tramhaltes. De daaruit voortvloeiende reparaties zijn door de 
onderhoudspartij hersteld, zo ook bij meldingen van schade door 
reizigers of anderen. De meest voorkomende reparaties zijn: 
betonrot, verzakking van tegels, defecte verlichting, schade aan 
abri’s en hekwerken. Aan de ICT-gerelateerde assets op de 
haltes, zoals de camera’s, is preventief onderhoud uitgevoerd. Tot 
slot worden alle haltes periodiek schoongemaakt en worden er zo 
nodig wintermaatregelen getroffen. 
 

6.4 Telematica 
 
Indico 
In 2019 heeft TBO als beheerorganisatie te kampen gehad met veel storingen in de zogenaamde 
Indico-keten. De Indico-keten is het geheel aan hard- en software wat in de trams is ingebouwd ten 
behoeve van de spraak- en datacommunicatie met- en door de tram. Gelet op het aantal betrokken 
leveranciers, de complexiteit van de keten, onduidelijke verantwoordelijkheden, en een gebrek aan 
sturing/regie, heeft TBO besloten een ketenmanager Indico aan te stellen. Er waren veel storingen 
met de positiebepaling, spraakcommunicatie en trambesturing (KAR/Vetag/Vecom). Door het 
uitvoeren van een aantal quick-fixes zijn de meest prangende zaken voor de korte termijn verholpen. 
In 2020 wordt verder gewerkt aan structurele oplossingen voor de langere termijn. 
 
Overdracht CiCo’s en KVA’s 
In 2019 zijn voorbereidingen getroffen voor de overdracht van alle Check In – Check Out palen (311 
CiCo’s) en kaartverkoopautomaten (62 KVA’s) op de perrons van de SUNIJ- en Uithoflijn door team 
EOV/de concessiehouder naar TBO als beheerorganisatie. Dit past bij het feit dat de noodzakelijke 
netwerken reeds worden beheerd door TBO, evenals de andere telematica-voorzieningen op de 
perrons in de vorm van DRIS-panelen en camera’s.  
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Verhuizing OCC naar de nieuwe tramremise 
Door de latere oplevering van de nieuwe tramremise, en de start van de exploitatie van de Uithoflijn, is 
besloten om de verhuizing van de verkeersleidingspost (OCC = Operationeel Controle Centrum) naar 
de nieuw remise uit te stellen. Op dit moment wordt de nieuwe ruimte van het OCC opgebouwd en 
voorzien van nieuwe apparatuur. Zodra de opbouw gereed is, en de systemen getest zijn, vindt de 
verhuizing plaats. Het uitstel heeft tot gevolg gehad dat de technische voorzieningen en 
bedrijfsvoering in 2019 nog niet altijd geactualiseerd konden worden.   
 
DRIS en camera’s 
Door TBO zijn contracten afgesloten voor het beheer en onderhoud van de netwerken en displays ten 
behoeven van de Dynamische Reis Informatie (DRIS) en de camera’s op de tramhaltes.   
 
Beheer netwerken en vervanging switches: 
TBO beheert de netwerken voor het tramsysteem. De netwerken dienen voor onder andere de 
aansturing en beveiliging, camera’s, het in- en uitchecken en informatievoorziening. Alvorens te 
starten met het VRT project dienen de halteswitches (de hardware netwerk-verdelers) vervangen te 
zijn. Doel hiervan is om aan te tonen dat de huidige apparatuur correct in werking is. Op 5 switches na 
zijn alle switches vervangen, en is de correcte werking van het netwerk (apparatuur) is aangetoond. 
Een enkele switch moet nog vervangen worden. Dit gaat plaats vinden als de voorzieningen hiervoor 
op alle haltes geschikt zijn. Dit wordt gerealiseerd tijdens het VRT project (2020) omdat dan de 
benodigde nieuwe glasvezel (datanetwerk) beschikbaar komt 
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7. Organisatie van het beheer en onderhoud 
 
De veelheid aan ontwikkelingen, projecten en uitvoeringsopgaven legde in 2019 een grote druk op de 
beheerorganisatie. Het beheer en onderhoud van het tramsysteem is een dynamische, 
veelomvattende en soms complexe opgave. In het algemeen is de beheerorganisatie daarom verder 
geprofessionaliseerd. De bezetting van de (belangrijkste) functies, sturingslijnen, werkprocessen en 
de interne- en externe samenwerking waren daarbij belangrijke aandachtspunten.  
 
Organisatiegereedheid Uithoflijn 
Met de Uithoflijn is het te beheren areaal van TBO fors uitgebreid. In 2018 is door bureau 
Horvat&Partners onderzoek gedaan naar de organisatiegereedheid voor deze uitbreiding. Dit heeft 
geresulteerd in een verbeterplan met in totaal 25 verbetermaatregelen. Deze verbetermaatregelen zijn 
gestructureerd opgepakt. In 2019 zijn 18 verbeteringen afgerond en door Horvat getoetst. Van de 
overige zeven verbetermaatregelen, die alle betrekking hebben op het eisenbeheer, zijn er 4 gereed 
en op 3 punten zijn er nog openstaande acties. Door de omvangrijke werkzaamheden en de wens het 
eisenbeheer toekomstvast en duurzaam in te richten lopen deze maatregelen langer door. De 
afronding hiervan vindt in 2020 plaats. 
 
Invulling beleidskaders 
Om invulling te geven aan een gedegen en toekomstgericht beheer van het tramsysteem is het 
belangrijk dat de basis op orde is, om vanuit die basis verder te werken en op te bouwen. Niet alleen 
organisatorisch, maar ook wat betreft de beleidskaders. Eind 2019 zijn het mobiliteitsprogramma 
2019-2023 en het bijbehorende OV-uitvoeringsprogramma voor de periode 2020-2023 vastgesteld. 
Parallel daaraan is in 2019 een start gemaakt met de Beheervisie Tramsysteem 2020-2024, met 
daaraan gekoppeld de systeembeschrijving, de actualisatie van het Programma van Eisen voor het 
tramsysteem, en de opbouw van een systeem voor eisenbeheer. Al deze kaders zijn in de loop van 
2020 gereed voor gebruik door de beheerorganisatie. 
 
Eisenbeheer en wijzigingen 
Eisenbeheer is een systematische aanpak waarbij de functies van het tramsysteem en de eisen die de 
provincie stelt vertaald worden in technische specificaties, ontwerp- en onderhoudsvoorschriften en 
bedieninstructies. De inhoudelijke samenhang vraagt ook om een goede procesmatige inbedding. In 
2019 is daarom een Change Control Board (CCB) binnen de beheerorganisatie geïnstalleerd die alle 
wijzigingen in het tramsysteem inhoudelijk beoordeelt en toetst aan de gestelde kaders. Voor 
werkzaamheden op en rond het tramsysteem geldt regelgeving die in 2019 voor een belangrijk deel is 
geactualiseerd, wat heeft uitgemond in een herziening van de regelingen Wijzigingen in de buurt van 
de Tramweg (WijT) en het Kader Werkzaamheden Tramweg (KWT).   
 
Werkprocessen en audits 
TBO werkt volgens het principe Plan-Do-Check-Act aan een 
continue verbetering van kwaliteit. In 2019 is een vervolg 
gegeven aan het beschrijven en vastleggen van de 
werkprocessen. Ter toetsing zijn door bureau Horvat drie 
processimulaties uitgevoerd. De processen 
configuratiemanagement, wijzigingsbeheer en afhandeling 
storingen, incidenten en calamiteiten zijn hierbij in 
beschouwing genomen. Voor de kwaliteitsbewaking is in 
2019 een team met interne auditors opgeleid en 
gecertificeerd en is er voor 2020 een auditplan opgesteld 
met interne en externe audits.  
 
Onderhoudsmanagementsysteem 
In 2019 is een start gemaakt met het (door)ontwikkelen en de implementatie van het integraal 
Onderhoudsmanagement Systeem (OMS). Met de komst van het OMS wordt een forse 
professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van vastlegging van assetinformatie en het beheer en 
onderhoud van assets. Met de komst van de Uithoflijn is deze opgave nog belangrijke geworden. 
Hiermee is TBO niet meer afhankelijk van de (kwaliteit van de) vastlegging en de kennis van 
assetinformatie van derden, en met het OMS kan goed invulling worden gegeven aan het 
risicogestuurde en voorspellend onderhoud van alle assets. Een opgave die hiermee in verband staat 
is de overdracht en verwerking van alle noodzakelijke gegevens, informatie en documentatie bij de 
afronding en overdracht van de projecten zoals genoemd in bijlage 2. Met name de overdracht van 
project- en assetinformatie over de Uithoflijn was een forse opgave in 2019.  
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Telematica en ICT 
Telematica is een belangrijke randvoorwaarde voor het goed functioneren van het tramsysteem. Het 
functioneren van bijna alle assets is daarvan direct afhankelijk, maar dat geldt ook voor het vervullen 
van de meeste beheer- en onderhoudstaken. Het up-to-date houden van de telematica en de 
bijhorende ICT-processen is een continue opgave. In 2019 zorgden de projecten nog voor een 
aanzienlijk grotere opgave om telematica-voorzieningen aan te passen, bijvoorbeeld in verband met 
de verplaatsing van werkzaamheden naar de nieuwe tramremise en het aansluiten en de integratie 
van nieuwe assets.  
 

Afsprakenkaders 
In verband met de ingebruikname van de Uithoflijn, de instroom van 
nieuwe trams en de nieuwe remise, zijn diverse afspraken(kaders) met 
stakeholders geactualiseerd. Zo zijn een nieuwe 
toegangsovereenkomst en huurovereenkomsten met concessiehouder 
Q-buzz opgesteld.  

 
Omgevingsmanagement 
TBO heeft een actieve en open houding naar de omgeving van de tram. In 2019 is gestart met een 
structurele invulling van omgevingsmanagement. Zo is een nieuw klachtenregistratiesysteem 
geïmplementeerd. De start van de Uithoflijn gaf een aanzienlijke uitbreiding van de contactmomenten 
met de omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om omwonenden, maar ook de contacten met andere 
stakeholders zoals, beheerders van voorzieningen in de buurt van de tram en andere partijen. 
Onderdeel van het omgevingsmanagement is ook de beheersing van omgevingseffecten in de vorm 
van geluid, trillingen en elektromagnetische straling, alsook de verkeersafwikkeling op- en rond de 
trambaan. Op deze aandachtspunten zijn in 2019 diverse mitigerende maatregelen getroffen als 
situaties daartoe aanleiding gaven.   
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8. Financiële resultaten 
 
In het beheerplan tramsysteem 2019 en bijbehorende Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) is een 
initiële begroting opgenomen voor de beheerkosten van het tramsysteem. In de najaarsnota en 
slotwijziging heeft een bijstelling van de oorspronkelijk begroting plaatsgevonden. Dit was nodig omdat 
er geen budget was voor het zogenaamde ROUR-contract. Dit contract is noodzakelijk voor de 
informatieoverdracht met betrekking tot de in de projecten gerealiseerde assets. Verder hebben de 
problemen in de wisselstraat eind 2018 tot hogere kosten in 2019 geleid. Ook was er meer budget 
nodig voor de energiekosten in verband met een hogere inkoopprijs. Het resultaat van de 
beheerkosten is weergegeven in de kolom saldo, hierbij is gerekend met de bedragen in de kolommen 
slotwijziging en uitgaven in 2019.  
 

Categorie ( x €1.000) 
Begroting 

2019 
Begroting na 

wijziging 
Uitgaven  

2019 
Saldo 

Algemeen 722 1565 1417 148 

Infrastructuur 4079 5118 5035 83 

Trammaterieel 3771 4159 4080 79 

Haltes 614 614 416 198 

Remise 425 425 321 104 

Telematica 975 1450 1185 265 

Totaal 10586 13331 12454 877 

 
Tabel: Overzicht begroting 2019 inclusief slotwijziging en uitgaven, bedragen x € 1.000  

Resultaat 
Het resultaat van de totale beheerkosten 2019 is in de kolom saldo weergegeven en laat een positief 
saldo van € 877.000,- zien. Het saldo per areaal wordt hieronder kort toegelicht. 
 
Algemeen 
Het positieve saldo is met name het gevolg van administratieve vrijval van afrekeningen, o.a. het 
Rour-contract. 
 
Railinfrastructuur 
Railinfra is binnen budget gebleven met de uitvoering van het onderhoud (inclusief de tijdelijke 
maatregelen in verband met de problemen in de wisselstraat). 
 
Rijdend materieel 
Materieel is binnen budget gebleven met de uitvoering van het geplande preventief onderhoud 
inclusief het correctieve onderhoud, modificaties en schadeherstel. 
 
Tramhaltes 
Het positief saldo komt met name door lagere kosten voor correctief onderhoud en energiekosten ten 
behoeve van de haltes. 
 
Remise 
Het positief saldo komt door het binnen budget blijven van de uitgaven voor dagelijks onderhoud en 
de lagere kosten voor energie. 
 
Telematica 
Het positief saldo komt met name door lagere kosten van wijzigingen en of verplaatsing van DRIS-
displays, het onderhoud aan de camera’s en het onderhoud van het datanetwerk. 
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