


AANLEIDING

Verzoek van de Staten om meer inzicht te 
krijgen in het exploitatiemodel van de tram

Movares/Disicio hebben financieel model 
geactualiseerd en deze samenvatting is ook 
bijgevoegd
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OPBOUW PRESENTATIE

1) Vast en variabel onderhoudskosten

2) Vervangingsinvesteringen

3) Exploitatiekosten

4) Opbrengsten

5) Kostendekkingsgraad
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3 TYPEN ONDERHOUD
We hanteren bij het beheer drie typen onderhoud:

Vast (dagelijks) onderhoud

Variabel (groot) onderhoud

Vervangingen (en uitbreidingen)

Vast en variabel onderhoud dragen bij aan verlenging van de 
levensduur van een asset

Bekostigt uit reguliere ‘jaarlijkse’ exploitatiebudgetten 

Vervangingen vinden plaats aan het einde van de levensduur
Investering gefinancierd middels een krediet, wordt geactiveerd en 
jaarlijks afgeschreven 

Afschrijvingskosten + Rentelasten van activa = Kapitaallasten
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INSTANDHOUDING OVER 30 JAAR

Nota Kapitaalgoederen (NK):
Dateert uit 2018 (is gedateerd)
Veeljarige gemiddelde budgetbehoefte voor instandhouding van 
het tramsysteem

Betreft vast (dagelijks) en variabel (groot) onderhoud
Per jaar is gemiddeld 17,3 miljoen benodigd voor instandhouding 
van het tramsysteem

De kostenraming in de NK 2018 is gebaseerd op de nodige 
aannames. Met name de oplevering van projecten (Uithoflijn, 
VRT, Nieuwe Tramremise en de busremise) heeft effect op de 
hoogte van toekomstige beheerkosten

Daarom in 2021 een geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen
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NOTA KAPITAALGOEDEREN 2018
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  Vast (dagelijks onderhoud) Variabel (groot onderhoud)

Assets:    

Traminfrastructuur    

Sunij-lijn 5.040.000 1.070.000

Tram 22 2.150.000 200.000

     

Materieel   6.800.000

     

Tramremise en busstalling 1.400.000 230.000

ICT 410.000  

     

Totaal 9.000.000 8.300.000





RESERVE BEHEER & ONDERHOUD

Ingesteld door PS per 1-1-2020

Jaarlijks wordt een vierjarig Meerjarenprogramma B&O 
(MOP) opgesteld

Vanwege de jaarlijkse wisselende omvang aan 
onderhoud in het MOP is een egalisatiereserve 
ingesteld

Meer uitgeven dan begroot betekent onttrekking uit 
reserve, en minder uitgeven dan begroot betekent een 
storting in de reserve
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HOOGTE VAN TOEKOMSTIGE BEHEERKOSTEN

Geactualiseerde Nota Kapitaalgoederen moet inzicht geven in veeljarige 
gemiddelde budgetbehoefte (nu 17,3 mln per jaar)

Verwachting op basis van actualisatie Movares/Desicio (2019): ca 19 mln per 
jaar

Nieuwe NK heeft een doorwerking richting de P&C cyclus (bijv het 
uitvoeringsprogramma Mobiliteit)

Nieuwe NK wordt geactualiseerd met:
Uitgangspunten nieuwe beheervisie (o.a. kwaliteitsniveau)

Ervaringscijfers
Areaal (infra, materieel, gebouwen en telematica)

Beheerovereenkomst Uithoflijn GU en PU (kunstwerken)

Oplevering projecten (VRT, busstalling)

Beperkingen in levensduur (zie slide 12)

Kosten kengetallen
Uitvoering buiten duurder dan 4 jaar geleden
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HOOGTE VAN TOEKOMSTIGE BEHEERKOSTEN

Beheer van de infra wordt geen miljoenen duurder

Februari 2019: BAM heeft infra overgedragen aan POUHL 
(vaststellingsovereenkomst)

Maart 2019: POUHL heeft infra voorlopig overgedragen aan beheerder 
(PU)
Beheerder heeft toets gedaan of er nog kwaliteitsissues resteren die 
kostenverhogend zijn voor B&O

Uitkomst: totale meerkosten voor B&O bedragen eenmalig € 273.000 
voor vervanging van assets, en jaarlijks € 36.000 voor extra beheer- en 
onderhoudskosten van de assets. 

Deze meerkosten worden betaald uit risicodossier van project UHL en 
gestort in de egalisatiereserve B&O
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VERVANGINGEN (MIP)
De vervanging en uitbreiding van het tramsysteem wordt 
geprogrammeerd in het Meerjaren Investerings Programma 
(MIP)

Alle projecten die de provincie in voorbereiding en uitvoering 
heeft ter verbetering van de provinciale infrastructuur.

In begroting post Kapitaallasten Openbaar Vervoer, 

     groot € 25 mln
Nagenoeg alle grote investeringen zijn tram gerelateerd, muv 
de busstalling Westraven
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OV INVESTERINGEN (B2020)
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EXPLOITATIEKOSTEN TRAM
= Kosten die de vervoerder maakt op basis van concessie:
• Inzetkosten tram (per dienstregelingsuur “DRU”):

• Inzet trambestuurders
• Bemensing verkeersleiding
• Overhead vervoerder (management, planning, e.d.)
• DRU-vergoeding per tram is voor beide lijnen nu nog verschillend; in nieuwe 

concessie 1 “gemiddeld” tramtarief.
• Overige OV-concessiesubsidies (aandeel tram):

• OV-Marketing- & communicatiebudget
• Sociale Veiligheidsinzet 

Dekking onderdeel van Programma Mobiliteit, OV-Exploitatie
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OPBRENGSTEN TRAM
Bestaan uit prognose 2022*:

Exploitatieopbrengsten saldo-reizen (daadwerkelijk gereden reizigerskilometers tram op 
basis van OV-Chipkaart)

Studentenkaartcontract (SOV) 

via landelijke verdeelsleutel

meer SOV-reizigers leidt niet direct tot meer opbrengsten!

Aandeel SOV is 50% voor totale tramopbrengsten
Op Uithoflijn is aandeel SOV 70% 

Boete-opbrengsten in tram (zwart/grijsrijden)

Overige opbrengsten kaartverkoop (P+R)

Opbrengstenprognose is onderdeel van dekking tramexploitatie

Opbrengstenrisico is daarmee ook PU-risico

*) exclusief Corona-impact
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