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1. De verschillende gezichten van 2020 
2020 was een bijzonder jaar voor het Utrechtse tramvervoersysteem. Een jaar waarin zich grote ontwikkelingen 
voordeden. Ontwikkelingen met heel verschillende gezichten. Op voorhand was al duidelijk dat 2020 een 
overgangsjaar zou worden. Het eerste exploitatiejaar van tram 22, de nieuwe Uithoflijn, die eind 2019 in dienst 
werd gesteld. Daarop volgend werd de Sneltram Utrecht - Nieuwegein – IJsselstein, de zogenaamde SUNIJ-lijn, 
halverwege 2020 tijdelijk buiten dienst gesteld voor een grootschalige vernieuwing. Om in de toekomst te komen 
tot een koppeling tussen de beide lijnen zijn alle haltes op de SUNIJ-lijn verlaagd en verlengd zodat ook daar de 
nieuwe lage vloertrams kunnen rijden. Tegelijkertijd is de infrastructuur op de zuidelijke takken (tracédeel C en D) 
van de lijn vernieuwd.  
 
Het belang van dergelijke projecten blijkt uit het feit dat tram 22 begin van het 
jaar een forse reizigersgroei liet zien  en daarbij veel waardering van de 
reizigers oogstte. Ondanks enkele kinderziektes en het nog niet volledig 
kunnen rijden met de beoogde frequentie is dit resultaat bereikt dankzij dit 
hoogwaardig aangelegde tramsysteem. De complexiteit van zo’n systeem en 
de bijbehorende projecten kent soms ook een keerzijde. Dit bleek in 2020 door 
de uitloop van werkzaamheden op de SUNIJ-lijn, zodanig dat er uiteindelijk 
van begin juli tot het einde van het jaar geen exploitatie op deze lijn plaats 
heeft kunnen vinden.  
 
Dat deze ontwikkelingen fors impact zouden hebben op het beheer en 
onderhoud van het tramsysteem was voorzien. Daarnaast veranderden vanaf maart 2020 de omstandigheden 
extreem als gevolg van de COVID-19 pandemie en de noodzakelijk te nemen maatregelen als gevolg hiervan. 
Door COVID-19 is het aantal reizigers in het openbaar vervoer en dus ook de tram geminimaliseerd. Bij alle 
beheer- en onderhoudswerkzaamheden diende rekening te worden gehouden met de extra risico’s en 
regelgeving, en de regie vond meer op afstand plaats.  
 
Deze jaarrapportage gaat over het beheer en onderhoud van het Utrechtse tramsysteem. Een tramsysteem dat in 
2020 door de hiervoor genoemde zaken was beperkt. Toch was de opgave voor de beheerorganisatie des te 
groter, omdat er geanticipeerd moest worden op de vele veranderingen, ervaring opgedaan werd met het beheer 
van veel nieuwe assets, een forse bijdrage geleverd moest worden aan projecten en de algehele vernieuwing van 
het tramsysteem, en tegelijkertijd gewerkt werd aan de opbouw, kwaliteit en verdere professionalisering van de 
beheertaken. 
 

Zo was 2020 het eerste jaar waarin al het beheer en onderhoud plaatsvond vanuit de 
nieuwe tramremise in Nieuwegein als locatie waar alle betrokken partijen samenwerken. 
Het eerste volle jaar voor de nieuwe contractpartij die het onderhoud uitvoert aan de trams. 
De oude SIG-trams werden in 2020 na bijna 40 jaar in Utrecht te hebben gereden 
afgestoten en maakten plaats voor nieuwe extra lange CAF lage-vloer trams. Om het 
toekomstige tramvervoer meer robuust te maken werd bovendien besloten om het aantal 
trams uit te breiden van 49 naar 54. Praktijkervaring werd opgedaan met de exploitatie en 
het beheer en onderhoud van de nieuwe infrastructuur op de Uithoflijn. Het functioneren 
van alle hoogwaardige assets, de infrastructuur, de trams, maar ook de verkeersleiding, 
haltes en gebouwen, wordt daarbij ondersteund met vernieuwingen in de telematica en 
talloze systemen en voorzieningen voor het beheer en onderhoud.  
 
De inzet van de beheerorganisatie was er in 2020 op gericht om voor de reizigers een 
optimaal functionerend tramsysteem aan te bieden, met een maximale beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid. Dat gebeurt in samenwerking met vele stakeholders. Het functioneren in 
een stedelijke omgeving vergt veel afstemming en het zoveel mogelijk beperken van 
omgevingseffecten als geluid, trillingen, elektromagnetische straling of verkeersoverlast. 
De veiligheid van het tramvervoersysteem is bij dit alles de belangrijkste randvoorwaarde. 
Veiligheid voor de reizigers, voor de omgeving en voor iedereen die aan het tramsysteem 
werkt. Dat wordt geborgd middels een veiligheidsbeheersysteem, vergunningen en 
toezicht. Gelukkig deden zich in 2020 slechts beperkt incidenten voor, maar een dodelijk 
verkeersongeval op de kruising met de Symfonielaan in Nieuwegein vormde daarop een 
trieste uitzondering. 

 
Om te komen tot een goed beheer van het vernieuwde tramsysteem werden in 2020 belangrijke 
kaderdocumenten ontwikkeld en vastgesteld; de nieuwe Beheervisie 2020-2024, het Generiek Programma van 
Eisen (GPvE) en de bijbehorende systeembeschrijving, alsmede een begroting en werkplan voor na 2020. De 
bezetting en werkwijze van de beheerorganisatie werd verder geoptimaliseerd. Na een audit door de Inspectie 
Leefomgeving en Transport (ILT) werd Team Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO) eind 2020 opnieuw door 
Gedeputeerde Staten aangewezen als Beheerder van het tramsysteem op grond van de Wet lokaal spoor (Wls). 
Na een jaar vol ontwikkelingen staat het Team Trambedrijf Beheer en Onderhoud van de Provincie daarmee als 
beheerder van het Utrechtse tramsysteem gesteld voor de toekomst.   
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2. Kaders en scope jaarverslag  
De Wet lokaal spoor is sinds 1 december 2015 van kracht. Op grond hiervan is de Provincie Utrecht 
eindverantwoordelijk voor het Utrechtse tramvervoersysteem. Het tramvervoersysteem bestaat uit de Sneltram 
Utrecht - Nieuwegein - IJsselstein (SUNIJ-lijn) en de Uithoflijn (tram 22) van Utrecht Centraal Station 
Centrumzijde naar P+R Utrecht Science Park.  
 
Het 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 het trammaterieel, infrastructuur en 
andere assets, zoals de verkeersleiding en de telematica-voorzieningen, ten behoeve van het tramsysteem. TBO 
is een regieorganisatie die het beheer en onderhoud aanstuurt en het feitelijke onderhoud in opdracht geeft aan 
diverse aannemers. 
 
Als kaderstelling voor het beheer en onderhoud van het tramsysteem geldt de Beheervisie Tramsysteem 2020 - 
2024 die op 24 maart 2020 door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld. Onderdeel van de Beheervisie is de 
systeembeschrijving die ingaat op de systeemdoelstelling, de vervoerkundige invulling, en de functies, 
kenmerken, grenzen en raakvlakken van het tramsysteem. In de Beheervisie zijn KPI’s (Kritische Prestatie 
Indicatoren) vastgelegd die TBO moet verwezenlijken en waarop de prestaties worden gevolgd. De opgave van 
de Beheerder is te voorzien in kwalitatief goed en doelmatig beheer van het tramsysteem. Onder doelmatig 
beheer verstaat GS het beheer van het tramsysteem zodanig dat: 
 

1. Het tramvervoer veilig is; 
2. De tram bijdraagt aan de beleidsdoelstelling meer tevreden reizigers in het OV; 
3. De maatschappelijke waarde van de provinciale assets gedurende de levensduur in stand wordt 

gehouden tegen aanvaardbare kosten en risico’s. 
 
De door TBO toe te passen beheer- en onderhoudsstrategie is vastgelegd in de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 
2018. De beheerstrategie van de Provincie Utrecht richt zich op het behoud van de maatschappelijke waarde van 
de provinciale infrastructuur tegen aanvaardbare kosten en risico’s. De uit te voeren activiteiten en daarmee 
gemoeide kosten voor het beheer en onderhoud zijn begroot in het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP). 
Uitbreidingen en vernieuwingen van het tramsysteem zijn vastgelegd in het Meerjaren Investerings Programma 
(MIP). Het MOP en MIP vormen onderdeel van de programmabegroting van de provincie Utrecht.  
 
Aan de hand van de gestelde kaders worden in dit jaarverslag de in 2020 bereikte resultaten en ontwikkelingen 
weergegeven. Het doel van het jaarverslag is om de geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het 
tramsysteem en de daarbij behorende beheeractiviteiten te beoordelen en verbeteringen aan te dragen. TBO 
geeft hiermee als Beheerder Wls invulling aan de wettelijke 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). 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. De indiensstellingsvergunning dient na de 
realisatie van een nieuwbouw- of vervangingsproject wel door de 
Beheerder te worden aangevraagd.  
 
Omdat de geactualiseerde Beheervisie 2020-2024 pas aan het einde  
van het eerste kwartaal 2020 is vastgesteld gold bij aanvang van het 
jaar de Beheervisie 2015-2019 nog. De oude Beheervisie hield nog 
geen rekening met het beheer en onderhoud van de Uithoflijn. De rapportage over 2020 is echter gebaseerd op 
de nieuwe beheervisie, en de aangescherpte doelen en KPI’s die daarin zijn opgenomen voor zowel de SUNIJ- 
als Uithoflijn. Omdat de nieuwe Beheervisie nog in ontwikkeling was is er geen Beheerplan 2020 opgesteld. De in 
2020 uit te voeren activiteiten zijn wel gespecificeerd en vastgelegd in het MOP 2020. 
 
Op grond van de door GS gestelde doelen wordt in dit jaarverslag achtereenvolgens stilgestaan bij: 
 

 De veiligheid van het tramsysteem (hoofdstuk 3) 
 De prestaties op de KPI’s uit de beheervisie (hoofdstuk 4)  
 Het beheer en onderhoud per areaal (hoofdstuk 5) 
 De financiële resultaten (hoofdstuk 6) 
 Organisatieontwikkelingen (hoofdstuk 7) 
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3. Veiligheid Tramsysteem 
Safety Board 
In 2018 heeft de Provincie Utrecht de Safety Board ingesteld om toe te zien op de veiligheid van het 
tramvervoersysteem. 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 safety manager van TBO, de 
safety manager van de concessiehouder Qbuzz, de beleidsadviseur veiligheid van de directie van de Provincie 
Utrecht, de veiligheidsmanagers van alle grote projecten en een adviseur van de Regionale Uitvoeringsdienst 
(agenda lid) zitting. De Safety Board adviseert aan de directie van de Provincie Utrecht. 
 

In 2020 zijn diverse veiligheid gerelateerde zaken en incidenten besproken in de Safety Board. Indien daartoe 
aanleiding was zijn vervolgacties of onderzoeken geïnitieerd. Ten behoeve van de aanvraag van 
indienststellingsvergunningen zijn de volgende informatiedossiers door de Safety board gereviewed: 

 wijziging van het URTS systeem voor wisselstraat en remise, dit betrof een wijziging van de ‘specific 
application’ software; 

 implementatie van URTS ‘generic application’ software v27 op de Uithoflijn; 
 opheffing van de geografische beperkingen in de indienststellingsvergunningen van CAF33 en CAF41 

materieel, dit betrof de toelating van dit materieel op tracédelen A, B en C van de SUNIJ-lijn; 
 indienststelling van SUNIJ-lijn tracedelen A, B en C. 

De Safety board heeft ingestemd met de aanvraag indienststellingsvergunningen op de vernieuwde SUNIJ-lijn. In 
het Safety proces hieraan voorafgaand heeft de Safety Board een aantal adviezen/statements afgegeven ten 
aanzien van de vernieuwing van de SUNIJ-lijn- tracé A, B en C: 

 Een statement op het informatiedossier ten behoeve van de ingebruikname van de vernieuwde SUNIJ-
lijn 

 De instemming met de met de start van het proefbedrijf 
 Een statement ten aanzien van het akkoord gaan met de start exploitatie 

 

Veiligheidsniveau 2020 
De Beheervisie Tramsysteem 2020 - 2024 stelt als KPI’s met betrekking tot veiligheid: 
 
KPI Systeemveiligheid Binnen het Tramsysteem geldt het Stand Stil-principe, waarbij het relatieve 
veiligheidsniveau uitgedrukt in incidenten met (ziekenhuis)gewonden of doden na verloop van een jaar, en bij 
realisatie van concrete uitbreidingen of wijzigingen in het netwerk, ten minste gelijk moet zijn aan het 
veiligheidsniveau daarvoor (gerelateerd aan het jaarlijkse aantal voertuigkilometers op basis van referentiejaar: 
gemiddelde van 2018+2019). 
 
KPI Verkeersveiligheid Qua verkeersveiligheid is de streefwaarde een jaarlijkse daling van het geregisterde 
aantal incidenten en accidenten met weggebruikers (met ziekenhuisletsel) waarbij de tram betrokken is. Dit 
betreft een relatieve daling, die is gerelateerd aan het jaarlijkse aantal gerealiseerde voertuigkilometers ten 
opzichte van het referentiejaar (gemiddelde van 2018+2019).  
 
Het aantal letselongevallen is gelukkig beperkt, maar daardoor vertonen de jaartotalen een grote spreiding en zijn 
zij minder bruikbaar voor trendanalyses. Daarom wordt in deze paragraaf niet alleen naar letselongevallen 
gekeken, maar ook naar aanrijdingen zonder letsel en naar noodremmingen (bijna aanrijdingen). In de 
referentieperiode 2018-2019 is het volgende veiligheidsniveau gerealiseerd: 
 

Veiligheidsniveau 2018-2019 
per miljoen voertuig km 
# noodremmingen 64.9 
# aanrijdingen 19.2 
# gewonden in tram 0 
# gewonden buiten tram 5.3 
# dodelijke slachtoffers 0.48 

Tabel 1 Veiligheidsniveau 2018-2019  
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Tabel 1 en Figuur 2 geven een overzicht van het aantal incidenten (aanrijdingen en noodremmingen) per maand 
resp. het aantal letselslachtoffers in 2020.  

 

Figuur 2 Aanrijdingen en noodremmingen per maand in 2020 

Letselslachtoffers in 2020 
# gewonden in de tram # gewonden buiten de tram # doden 
0  1 1 

Tabel 2 Letselslachtoffers in 2020 

Het aantal voertuigkilometers bedroeg in 2020 1.356.000, het resulterende veiligheidsniveau is weergegeven in 
Tabel 3. 

Veiligheidsniveau 2020 
per miljoen voertuig km 
# noodremmingen 37.6 
# aanrijdingen 7.4 
# gewonden in tram: 0 
# gewonden buiten tram: 0.74 
# dodelijke slachtoffers: 0.74 

Tabel 3 Veiligheidsniveau 2020 

Het aantal noodremmingen en aanrijdingen per miljoen voertuig km is ruim 40% resp. 60% lager dan in de 
referentieperiode 2018-2019. Deze cijfers zullen ongetwijfeld beïnvloed worden door de komst van de Uithoflijn 
(exploitatie gestart in december 2019) en de vernieuwing van de SUNIJ lijn (waardoor in de 2e helft van 2020 
geen exploitatie op deze lijn plaatsvond). Vooralsnog is de voorzichtige conclusie dat het veiligheidsniveau van de 
Uithoflijn significant hoger lijkt te zijn dan het veiligheidsniveau van de SUNIJ lijn in de referentieperiode 2018-
2019. Doordat letselongevallen (gelukkig) weinig voorkomen valt uit de cijfers hierover geen conclusie te trekken.  
 
Incidenten 
In 2020 vonden er geen noemenswaardige incidenten binnen het tramsysteem plaats. Wel was er sprake van 22 
verkeersongevallen. Op 11 mei 2020 vond er op de Symfonielaan in Nieuwegein een noodlottig ongeval plaats 
waarbij een scooterrijder om het leven kwam. Naar aanleiding van dit ongeval heeft een verkeersveiligheids-
onderzoek plaatsgevonden in samenwerking met de gemeente Nieuwegein als wegbeheerder.  
 
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 gegeven om een ongevalsonderzoek uit te voeren. IL&T en de RUD 
rapporteren over het toezicht en de handhaving.  
 
Audit veiligheidsbeheersysteem in het kader van hernieuwde aanwijzing als beheerder 
De aanwijzing van TBO als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur liep tot 1 december 2020. Om 
opnieuw als beheerder te kunnen worden aangewezen is een schriftelijke verklaring van IL&T nodig waaruit blijkt 
dat het veiligheidsbeheersysteem van TBO voldoet aan Wls artikel 19. Hiertoe heeft IL&T op 23 en 24 september 
2020 een audit uitgevoerd. Het auditrapport vermeldde een aantal bevindingen. Er is een Plan van Aanpak 
opgesteld dat de acties beschrijft die TBO onderneemt naar aanleiding van de bevindingen uit het auditrapport. 
Op 1 december 2020 waren de meeste acties afgerond en resteerden één tekortkoming en één signaal. 
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Inspecties 
In 2020 heeft IL&T een tweetal inspecties uitgevoerd waarbij de infrastructuur en het proces van 
overbrengingsritten tussen de Uithoflijn en remise centraal stonden. Hierbij zijn signalen en aandachtspunten 
vermeld waaraan door TBO direct opvolging is gegeven. 

4. Kritische Prestatie Indicatoren  
De na te streven doelen bij het beheer en onderhoud van het tramsysteem zijn in de Beheervisie 2020 – 2024 
vertaald in KPI’s. De Beheervisie houdt daarbij rekening met het feit dat het tramsysteem nog in ontwikkeling is 
en dat de KPI’s in de ontwikkelfase nog niet altijd aansluiten bij de uiteindelijk gewenste situatie. De prestaties op 
de KPI’s worden door de beheerder gemonitord. De uitkomsten van deze metingen vormen de basis voor 
verbetering van de bedrijfsprocessen en de verhoging van de kwaliteit van het beheer. Voor dit Jaarverslag 2020 
worden de prestaties op de vastgestelde KPI’s langs gelopen. De KPI’s met betrekking tot veiligheid en 
kostenefficiency komen in hoofdstuk 3 respectievelijk 6 aan de orde. 
 
1. KPI Technische Beschikbaarheid  
Van de Beheerder wordt een technische beschikbaarheid verwacht van 97% per afzonderlijke lijn (Uithoflijn en 
SUNIJ-lijn) op jaarbasis. In onderstaand figuur is dit uitgewerkt: 

Figuur 3: Systeembeschikbaarheid Beheervisie Tramsysteem 2020 -2024 

Het tramsysteem is niet beschikbaar als er 30 minuten of langer geen reizigersvervoer mogelijk is. Voor de 
infrastructuur betreft dit de zogenaamde Prio-1 storingen en duur van de herstelwerkzaamheden, voor voertuigen 
de zogenaamde A-storingen en het afvoeren van voertuigen totdat de reizigersexploitatie kan worden hervat. 

Resultaat 2020 SUNIJ-lijn 
√ - Infrastructuur: Tot de buitendienststelling in verband met de vernieuwing van de lijn één keer Prio-1 storingen 
> 30 minuten. Totaal 37 minuten infra niet beschikbaar geweest conform KPI = 99,9% beschikbaarheid. 
√ - Materieel: Tot de buitendienststelling in verband met de vernieuwing van de lijn waren er geen A-storingen 
langer dan 30 minuten. 
 
Resultaat 2020 Uithoflijn 
X - Infrastructuur: 28 keer Prio 1 storingen > 30 minuten. Totaal 2774 minuten infra niet beschikbaar = 98,9% 
beschikbaarheid. 
√ - Materieel: 7 A-storingen > 30 minuten met een totale duur van 424 minuten = 99,8% beschikbaarheid. 
 
2. KPI Beschikbaarheid infrastructuur bij werkzaamheden 
De SUNIJ-lijn is maximaal 48 uur per jaar niet beschikbaar ten behoeve van het vervoerplan als gevolg van 
beheer- en onderhoudswerkzaamheden. De geplande grootschalige buitendienststellingen als gevolg van het 
project VRT valt hierbuiten. Voor de Uithoflijn geldt dit niet, omdat de Beheerder of een aangrenzende Beheerder, 
voor werkzaamheden gebruik kan maken van de weekenden waarin op deze lijn geen reizigersvervoer 
plaatsvindt. 
 
Resultaat 2020 
√ - In 2020 zijn er geen buitendienststellingen geweest ten behoeve van beheer- en onderhoudswerkzaamheden. 
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3. KPI Beschikbaarheid voertuigen 
De Beheerder dient elke exploitatie dag 100% van de benodigde (verhuurde) voertuigen te leveren (daarvoor 
heeft de Beheerder reservecapaciteit beschikbaar). Het aantal voertuigen wordt bepaald op de hoeveelheid in te 
zetten voertuigen om de dienstregeling uit te voeren. De beschikbaarheid wordt per uur-blok gemeten en bepaald 
per dag omdat over de gehele dag de vervoercapaciteit beschikbaar moet zijn om het reizigersvolume die dag te 
verwerken. Het aantal voertuigen bestaat uit het totaal benodigde aantal voertuigen voor de uitvoering van het 
vervoerplan, waarbij een gekoppelde tram uit 2 voertuigen bestaat. 
 
Resultaat 2020 SUNIJ-lijn 
X – De geleverde SIG-voertuigen tot het moment van de buitendienststelling van de SUNIJ-lijn vertonen een zeer 
wisselend beeld. Tot 2e helft maart waren er regelmatig momenten dat de hoeveelheid geleverde trams slechts 
83,3% van de benodigde hoeveelheid bedroeg. Dit is opgevangen door met enkele in plaats van dubbele 
tramstellen te rijden. Daarna is de dienstregeling afgebouwd in verband met COVID-19 en kon weer 100% van de 
capaciteit geleverd worden.   
 
Resultaat 2020 Uithoflijn 
√ - Iedere dag is 100% van het aantal benodigde voertuigen geleverd. 
 
4. KPI Technische storingen 
Technische storingen zijn de optelling van storingen van voertuigen (‘A-storingen’) en/of de infrastructuur (‘Prio-1 
storing’) die 30 minuten of langer duren. Streefwaardes SUNIJ: Maximaal 20 technische storingen per jaar die 
leiden tot het niet beschikbaar zijn van het tramsysteem voor reizigersvervoer (30 minuten of langer). 
Streefwaardes Uithoflijn: Maximaal 13 technische storingen per jaar die leiden tot het niet niet-beschikbaarheid 
zijn van het tramsysteem voor reizigersvervoer (30 minuten of langer). 
 
Resultaat 2020 SUNIJ-lijn 
√ - één keer Prio-1 storing > 30 minuten. 
√ - 0 A-storingen > 30 minuten. 
 
Resultaat 2020 Uithoflijn  
X - 28 keer Prio-1 storingen > 30 minuten 
X - 7 A-storingen > 30 minuten 
Als gevolg van kinderziektes en storingen was de nieuwe infrastructuur van de Uithoflijn in 2020 onvoldoende 
betrouwbaar. TBO onderzoekt de achtergronden van de diverse storingen en mogelijke verbetermaatregelen. In 
2020 was er vooral sprake van storingen als gevolg van assentellers met effecten op wisselbediening en de 
overweg Koningsweg, en deurstoringen/storingen waarbij niet aan de rijvoorwaarden voor vertrek werd voldaan. 
 
5. KPI Exogene storingen 
Exogene storingen zijn storingen die door externe factoren zijn veroorzaakt zoals storingen veroorzaakt door 
andere weggebruikers of weersomstandigheden. De Beheerder anticipeert uiteraard wel op mogelijke exogene 
storingen door bijvoorbeeld maatregelen te treffen bij bepaalde weersvoorspellingen. De vastgestelde 
streefwaardes hiervoor zijn maximaal 25 geregisterde storingen per jaar op de SUNIJ-lijn en maximaal 28 op de 
Uithoflijn. 
 
Resultaat 2020 SUNIJ-lijn  
X - 15 maal storingen veroorzaak veelal veroorzaakt door zwerfvuil of aanrijdingen. 
Omdat de lijn een half jaar buiten dienst was voor de vernieuwing is het aantal exogene storingen te hoog. De 
Beheerder doet nader onderzoek naar de aard van de verstoringen en de mogelijkheden om die te voorkomen. 
Met name bij het eindpunt Jaarbeurszijde leidt zwerfvuil regelmatig tot storing van de aanwezige wissels. 
 
Resultaat 2020 Uithoflijn 
√ - 8 maal storingen veroorzaak veelal veroorzaakt door zwerfvuil of aanrijdingen. 
De -op voorhand- in de Beheervisie gestelde KPI’s met betrekking tot de technische- en exogene storingen op de 
Uithoflijn sluiten qua verdeling niet aan bij de praktijk. Het saldo van alle storingen is nagenoeg gelijk aan het 
saldo van de KPI’s maar de verdeling is duidelijk afwijkend. 
 
6. KPI Betaalsystemen 
De TVM (ticketverkoopmachine), KVA’s (Kaart Verkoop Automaten) en CiCo’s (check in- en check out 
apparatuur) hebben een beschikbaarheid van tenminste 99% (op elke locatie waar een voorziening aanwezig is) 
gedurende de exploitatietijd. 
 
Resultaat 2020 
√ - 99,98% beschikbaarheid gerealiseerd. 
 
7. KPI Camerasystemen 
Camerasystemen hebben een beschikbaarheid op de beeldschermen in het OCC van tenminste 99% 24/7 op 
jaarbasis (op elke locatie waar een voorziening aanwezig is).  
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Resultaat 2020 
√ - 99,9% beschikbaarheid gerealiseerd. 
8. KPI Dynamisch Reisinformatiesysteem 
De DRIS-panelen hebben een technische beschikbaarheid (functioneren van het display en de server(s) van 
Beheerder) van 99% (op elke locatie waar een voorziening aanwezig is) gedurende de exploitatietijd.  
 
Resultaat 2020 
√ - 99,53% beschikbaarheid gerealiseerd. 
 
9. KPI Toegankelijkheid: in- en uitstappen 
De maximale spleetbreedte (hoogte en breedte) van 50 mm tussen 
voertuig en perron is een systeemeis; in het jaarlijkse Beheerplan wordt 
vastgelegd hoe deze eis wordt geborgd. 
 
Resultaat 2020 
√/X - De maximale spleetbreedte is nominaal 50 mm tussen voertuig en 
perron in rechtstand. Voor Haltes die liggen in een boog is deze 
nominaal 75mm. Een uitzondering betrof de tijdelijke halte Nieuwegein 
Stadcentrum. Om de tram toegankelijker te maken voor rolstoelen en 
kinderwagens heeft de provincie iedere halte voorzien van een 
loopplank en opsteltegels. 
 
10. KPI Toegankelijkheid: bereikbaarheid haltes 
Beheerder borgt in afspraken met omliggende Beheerders dat tramhaltes met alleen trap/lift-toegang minimaal 
99,5% van de exploitatietijd toegankelijk zijn per lift en rapporteert hierover. 
 
Resultaat 2020 
√ Op dit moment zijn er twee haltes met liften. Het Trambedrijf heeft het onderhoud aan de liften en de 
storingsdienst hiervan uitbesteed aan ProRail. In 2020 zijn er geen storingsmeldingen geweest of was er sprake 
van defecte liften. 
 
11. KPI Toegankelijkheid: extreme weersomstandigheden 
De Beheerder zorgt ervoor dat alle tramhaltes zo snel mogelijk sneeuw- en ijsvrij zijn. In het jaarlijkse beheerplan 
wordt vastgelegd hoe de gladheidsbestrijding op de perrons en op de baan als die ook door andere voertuigen 
dan trams wordt gebruikt plaats vindt. 
 
Resultaat 2020 
√ Er waren in 2020 geen incidenten of klachten als gevolg van gladheid. 
 
12. KPI Reinheid voertuigen 
In de landelijke OV-klantenbarometer waarderen reizigers de reinheid van de tramvoertuigen (in- en exterieur) 
met een rapportcijfer 7,5 of hoger. 
 
Resultaat 2020 
√/X – In verband met Covid-19 is de landelijke OV-klantenbarometer in 2020 komen te vervallen. Daarmee is er 
geen actuele beoordeling door de reizigers beschikbaar. In 2019 was het rapportcijfer 7,0. Dit punt is betrokken 
bij de aanbesteding van het nieuwe schoonmaakcontract wat begin 2021 is ingegaan. 
 
13. KPI Reinheid haltes 
In de landelijke OV-klantenbarometer waarderen reizigers de reinheid van de haltes met een rapportcijfer 7,5 of 
hoger. 
 
Resultaat 2020  
√/X - In verband met Covid-19 is de landelijke OV-klantenbarometer in 2020 komen te vervallen. Daarmee is er 
geen actuele beoordeling door de reizigers beschikbaar. In 2019 was het rapportcijfer 7,7. De onafhankelijke 
metingen van de als doel gestelde beeldkwaliteit (de zogenaamde VSR-meting) laat een voldoende zien over 
heel 2020, en reizigers geven bij de monitoring door U-OV een rapportcijfer 7,5. 
 
14. KPI Omgevingstevredenheid 
Provincie Utrecht hecht waarde aan een goede omgevingstevredenheid waarvoor het belangrijk is dat er 
adequaat en zorgvuldig wordt omgegaan met klachten en de afwikkeling hiervan. Onderscheid wordt gemaakt 
tussen de verschillende klachten waaronder klachten inzake omgevingseffecten zoals geluid, trillingen, EMC en 
verkeer.  
 
Resultaat 2020 
√ - Klachtafwikkeling heeft binnen de termijnen plaatsgevonden. In 2020 zijn er 136 klachten ontvangen. Het 
merendeel van deze klachten ging over geluidshinder, onveilige situaties en opmerkingen over de dienstregeling. 
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15. KPI Vervoerdertevredenheid 
Wat is het resultaat van het vooroverleg met de Vervoerder over het Beheerplan, welke reactie heeft de 
Vervoerder op de jaarrapportages van de Beheerder? 
 
Resultaat 2020 
√ - Er vindt structureel afstemming plaats met de vervoerder en het concessiebeheer. De vervoerder heeft positief 
gereageerd op de Jaarrapportage 2019 en het Beheerplan 2021 waarbij de reacties verwerkt zijn.  
 
16. KPI Reizigerstevredenheid 
Provincie Utrecht hecht waarde aan de reizigerstevredenheid. Provincie Utrecht houdt daarom goed contact met 
de consumentenvertegenwoordiging ROCOV over het beheer en onderhoud van het tramsysteem.   
 
Resultaat 2020 
√ - Ten behoeve van de reizigerstevredenheid heeft de Beheerder nauw samengewerkt met ROCOV om de tram 
toegankelijker te maken voor rolstoelen en kinderwagens. Om dit mogelijk te maken heeft de provincie iedere 
halte voorzien van een loopplank en opsteltegels.  
 
17. Duurzaamheid 
Provincie Utrecht heeft ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De Beheerder ziet toe op het verduurzaming.  
 
Resultaat 2020 
√ - In 2020 heeft de Beheerder verschillende maatregelen genomen ten behoeve van het verduurzamen van het 
tramsysteem. In 2020 zijn onder meer de volgende maatregelen genomen: er zijn zonnepanelen geplaatst op het 
dak van de remise, er wordt gebruik gemaakt van duurzame energie, er zijn duurzame wintermaatregelen 
geïmplementeerd (dooikorrels), er wordt gebruik gemaakt van afgemeten doseringen van schoonmaakmiddelen 
in de wasstraat, de trams recupereren energie bij het remmen en duurzaamheid is geoormerkt als essentieel 
criterium bij iedere nieuwe Europese aanbesteding.  
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5. Beheer en Onderhoud per areaal  
De Beheerder dient het beheer en onderhoud van het tramsysteem uit te voeren conform de gestelde kaders in 
de Nota Kapitaalgoederen Mobiliteit 2018. De beheerstrategie van de Provincie Utrecht richt zich op het behoud 
van de maatschappelijke waarde van de hoogwaardige provinciale infrastructuur tegen aanvaardbare kosten en 
risico’s. Bij het assetmanagement staat daarom de voortdurende afweging van prestaties, risico’s en kosten 
centraal. De prestatie van de assets worden geoptimaliseerd met behulp van Risk Based Maintenance (risico 
gestuurd onderhoud) en Predictive Maintenance (voorspellend onderhoud). Op basis van de beschikbare 
(conditie)gegevens, bijvoorbeeld uit metingen, inspecties en meldingen, wordt het risicoprofiel van assets 
ingeschat. Als de functie van een asset voor het tramsysteem verloren dreigt te gaan, dan wordt door de 
Beheerder een interventie gepleegd. In het geval van storingen of het uitvallen van functies voert de Beheerder 
storingsherstel en/of correctief onderhoud uit zodat de (vervoer)prestatie voor de reizigers zo snel mogelijk wordt 
hersteld.  
 
In 2020 waren de volgende assets in beheer en onderhoud:  

Traminfrastructuur Aantal 
Kunstwerken 1 brug, 1 tunnel en 12 overige kunstwerken 
Spoor 74 km trambaan, 75 wissels, beveiliging en 110 overwegen/-paden 
Energievoorziening 74 km rijdraad, 1455 masten en 13 onderstations 
Opstelterreinen Emplacement remise Nieuwegein en opstelterrein P+R Science Park 
Overige infrastructuur Gecombineerde tram-/busbanen Jaarbeurszijde-UCC en Science Park  
 

Materieel Aantal 
SIG trams 24 (tot medio 2020) 
CAF trams 33 meter 27 
CAF trams 41 meter 18 (instroom) 
Dienstvoertuigen 4 
 

Haltes en gebouwen Aantal 
Tramhaltes 32 (in 2 richtingen) 
Bushaltes 3 (in 2 richtingen) 
Tramremise 1 
Busremise/-stalling 2 (in aanbouw) 
Chauffeursverblijven 3 
 

Telematicavoorzieningen Aantal 
DRIS systeem 600 displays 
Camera's 180 
Kaart verkoop automaten 68 
SOS palen 2 (UCC) 
Operationeel Controle Centrum 1 
Netwerk en verbindingen 60 km glasvezelkabel, 250 simkaarten 
Schakeling 91 schakelkasten, switches en technische ruimtes 
Servers 11 
Software Diverse applicaties 
Bedienbare poorten 9 
 
5.1 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. Tot aan de start van de 
vernieuwing van de SUNIJ-lijn is er bij de instandhouding van het oude spoor naar Nieuwegein-Zuid en 
IJsselstein gekozen voor storingsafhankelijk onderhoud. Dit hield in correctief onderhoud op basis van storingen 
aangevuld met intensieve bewaking van het areaal. Bij het nieuwe spoor tussen Utrecht en Nieuwegein-Centrum 
en de Uithoflijn is gekozen voor een zogenaamde toestand afhankelijke onderhoudsstrategie. Deze strategie 
houdt in dat de conditie van de infrastructuur wordt gemonitord en dat op grond van de data wordt bepaald of er 
preventief onderhoud dient te worden gepleegd. Als gevolg van deze strategie is het correctief onderhoud fors 
verminderd. In 2020 heeft er geen groot onderhoud plaatsgevonden. 
 
Onderstation Paul Kruger 
Bij werkzaamheden van derden zijn in november 2020 cruciale voedingskabels van het onderstation nabij de Paul 
Krugerburg beschadigd geraakt. De beschadigde 10kV kabels zijn eigendom van de Provincie. Het onderstation 
is als gevolg van de beschadiging uitgevallen. Na onderzoek bleek het te gaan om een kabelbreuk op een zeer 
ongelukkige locatie, namelijk onder water nabij de kade. Spoedige reparatie bleek daardoor niet mogelijk. In 
plaats daarvan dienen nieuwe 10kV kabels onder het kanaal door aangelegd te worden. Om de dienstregeling te 
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continueren is er een tijdelijk noodgenerator geplaatst die de trambaan op dit gedeelte van het tracé voorzag van 
energie. 
 

Overweg Beveiliging Installaties  
In het voorjaar van 2020 is het project Overweg Beveiliging 
Installatie (OBI) met succes afgerond. Alle OBI-systemen zijn 
vervangen voor aanvang van de vernieuwing van de SUNIJ-
lijn.  
 
Bombardier 
De Uithoflijn werd in 2020 geplaagd door een bovengemiddeld 
aantal storingen afkomstig van de assentellers van 
Bombardier. Om de storingsgevoeligheid van het 
Bombardiersysteem te verminderen zijn er diverse 
verbetermaatregelen doorgevoerd zoals software updates, 
aanpassingen aan de besturingssoftware en zijn er 

assentellers vervangen voor een nieuwer type. De verbetermaatregelen hebben tot een afname van het aantal 
storingen geleid. Desalniettemin blijft het aantal storingen te hoog. In 2021 zal er onverminderd ingezet worden 
op het omlaag brengen van het aantal storingen. 
 
Monitoring overwegen 
In Q1 en Q2 zijn de monitoringssystemen van de overwegen op de SUNIJ-lijn vervangen. Deze 
monitoringssystemen waren aan het eind van hun technische levensduur. De nieuwe monitoringssystemen zien 
toe op het snel en duidelijk inzichtelijk maken van storingen aan overwegen bij het OCC. Het is de wens om in de 
toekomst deze monitoringssystemen uit te breiden met extra sensoren. Hierdoor kan de Provincie eerder 
maatregelen treffen bij dreigende storingen.  
 
Duurzame energie 
Door de provincie is een nieuw contract voor de levering van duurzaam opgewekte elektriciteit afgesloten waar 
ook voor het tramverkeer gebruik van wordt gemaakt. Onder duurzaam opgewekt wordt verstaan in Nederland 
opgewekte energie van windenergieprojecten, getijde-energieprojecten en/of waterkrachtprojecten. Er is in 2020 
minder energie afgenomen door de buitendienststelling van de SUNIJ-lijn. 
 
5.2 Materieel  
Begin 2020 had het Trambedrijf drie typen tramvoertuigen in beheer en onderhoud: 22 SIG trams voor de 
exploitatie op de SUNIJ-lijn, 27 CAF 33-meter trams voor de Uithoflijn en 4 CAF 41-meter trams voor de 
toekomstige inzet op de SUNIJ-lijn. Medio 2020 is na bijna 40 jaar afscheid genomen van het SIG materieel. 
Hierdoor bestaat de tramvloot enkel nog uit tramvoertuigen van de Spaanse fabrikant CAF. In de loop van het 
jaar leverde CAF nog 14 voertuigen af.  
 
Bij de aanbesteding van het tramonderhoud is er voor gekozen om zelf het tactisch beheer uit te voeren. Dit 
betekent dat niet de onderhoudspartij maar TBO zelf de beheertaak van de voertuigen en de inkoop van de 
reserveonderdelen voor haar rekening neemt. Sinds 11 december 2019 is Alstom de nieuwe onderhoudspartij en 
verantwoordelijk voor het tramonderhoud. 2020 is dus het eerste volledige onderhoudsjaar voor Alstom. Vanwege 
het feit dat de nieuwe trams nog onder de algemene garantie van CAF vielen werkten Alstom en CAF samen. Alle 
onder de garantie vallende correctieve onderhoudswerkzaamheden werden uitgevoerd door CAF.  
 
Uitfasering oude SIG trams 
Voor de SIG trams was Alstom verantwoordelijk voor het 
oplossen van storingen. De SIG tramvoertuigen zijn tot begin 
juli ingezet voor de exploitatie. In deze periode hebben 4 
voertuigen te maken gehad met een aanrijding. Omdat de 
reservecapaciteit al beperkt was leidde dit tot een tekort aan 
beschikbaar en operationeel materieel. Dit is opgevangen door 
met enkele- in plaats van dubbele tramstellen te rijden. Boven 
werd de frequentie teruggeschroefd gezien de verminderde 
vervoervraag door COVID-19. Bij aanvang van de vernieuwing 
van de infrastructuur op 4 juli zijn alle SIG trams buiten dienst 
gesteld. De trams zijn daarna gesloopt, en tevens is invulling gegeven aan 3 schenkingsverzoeken. Eén volledig 
tramstel, de kop van een tram en de oude slijptram zijn geschonken aan 3 verschillende partijen.  
 
CAF 33-meter trams 
Op maandag 17 februari vond er een incident met de bovenleiding plaats waardoor van een groot aantal trams de 
pantograaf beschadigd is geraakt. Aan de CAF 33-meter trams zijn diverse onderhoudsbeurten uitgevoerd. 
Verder zijn er storingen en garantieorders die door Alstom en CAF verholpen zijn, en zijn er door CAF diverse 
modificaties uitgevoerd om er voor te zorgen dat de trams optimaal functioneren. Deze modificaties waren 

 



Vastgesteld door Carla Wit op 01-04-2021 Pagina 14 van 18 

voornamelijk gericht op software. Vanwege de COVID-19 pandemie zijn alle trams voorzien van stickers met 
daarop diverse restricties voor het veilig gebruik van de tram. 
 
CAF 41- meter trams 
De CAF 41-meter trams zijn vanaf Q3 sporadisch ingezet op de Uithoflijn. In eerste instantie als reservematerieel 
en vanaf Q4 per toerbeurt ten behoeve van de exploitatie op de Uithoflijn. Eveneens zijn de 41-meter trams in Q4 
ingezet op de SUNIJ-lijn voor het proef- en testbedrijf. Ook aan de 41-meter trams zijn o.a. airco controles en 
onderhoudsbeurten uitgevoerd. Dit geldt nog niet voor alle trams. Dit hangt af van het moment waarop de 
voertuigen aan TBO overgedragen zijn en de daaraan gekoppelde start van het periodieke onderhoudsplan. In 
2020 is door Provinciale Staten besloten om 5 extra 41-meter trams aan te schaffen om in de toekomst een 
robuuste exploitatie van de gekoppelde SUNIJ- en Uithoflijn plaats te laten vinden.  
 
Onderhoudsmanagementsysteem 
Voor zorgvuldig en adequaat onderhoud wordt er gebruik gemaakt van een onderhoudsmanagement systeem 
SAP. Dit systeem ziet toe op het zorgvuldig verwerken en vastleggen van alle werkzaamheden. Ook de 
voertuigconfiguratie is hierin geborgd. De monteurs van Alstom zijn begin 2020 door de provincie getraind om te 
werken met dit systeem. Naast SAP wordt er gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld digitaal dashboard. 
Dit dashboard toont continu de beschikbaarheid (en daarmee inzetbaarheid) van ieder voertuig.  
 
Schoonmaak 
Voor de reiniging van het interieur en exterieur van de trams heeft een aanbesteding plaatsgevonden. Zoals 
aangegeven in hoofdstuk 4 wordt op dit punt een hogere reizigerswaardering nagestreefd. In de aanbesteding is 
rekening gehouden met de nieuwe omstandigheden, omdat in de CAF-trams bijvoorbeeld geen prullenbakken in 
de passagiersruimte aanwezig zijn. Het nieuwe contract is gegund aan CSU en begin 2021 ingegaan. 
 
5.3 Haltes en gebouwen 
Voor alle locaties is een risico-gestuurd onderhoudsprogramma opgesteld en uitgevoerd.  
 
Remise 
In de tweede helft van 2019 is de nieuwe tramremise op het remiseterrein in Nieuwegein stapsgewijs in gebruik 
genomen. De realisatie van de tramremise was een project buiten de beheerorganisatie. Voor de afronding en 
inrichting was TBO medeverantwoordelijk. In de loop van 2020 is de verkeersleiding als laatste verhuisd naar de 
nieuwe remise, waarmee de bedrijfsprocessen met betrekking tot het beheer en onderhoud van het tramsysteem 
zoveel mogelijk gecentraliseerd zijn in één gebouw. Op de plek van de oude tijdelijke kantoren is daarna gestart 
met het aanleggen van een extra opstelterrein voor elektrische bussen. Tevens is het remiseterrein opnieuw 
ingericht, met onder andere een parkeerterrein voor het personeel, verbeterde routes en een afgesloten toegang.  
 
Haltes 
Maandelijks zijn er visuele inspecties van de tramhaltes uitgevoerd. De 
hieruit voortvloeiende reparaties zijn door de onderhoudspartij uitgevoerd, 
zo ook bij meldingen van schade door reizigers of derden. De meest 
voorkomende reparaties betroffen: 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. In maart 2020 is gestart met de eerste 
werkzaamheden voor de vernieuwing van de SUNIJ-lijn. Alle bestaande 
tramhaltes zijn in 2020 verlaagd en verlengd zodat de nieuwe CAF- lage 
vloertrams ook op de SUNIJ-lijn kunnen rijden.  
 
Schoonmaak en wintermaatregelen 
Alle haltes worden dagelijks schoongemaakt. In 2020 is het schoonmaakcontract opnieuw aanbesteed. Dit in 
combinatie van de schoonmaak van de werkplaats en het interieur en exterieur van de trams. Duurzaamheid 
heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Het nieuwe schoonmaakcontract van CSU is ingegaan op 11 januari 
2021. Ook de wintermaatregelen zijn in 2020 opnieuw aanbesteed, dit nieuwe contract zal 1 mei 2021 ingaan. 
Het contract houdt voornamelijk in dat in de winterperiode alle haltes op de SUNIJ- en Uithoflijn en het 
remiseterrein (tram en bus) sneeuwvrij worden gehouden en dat er gestrooid zal worden om gladheid te 
voorkomen. 
 
5.4 Telematica  
Op het gebied van telematica zijn diverse systemen en de bijbehorende contracten vernieuwd en aangepast aan 
het vernieuwde tramsysteem. 
 
Vervanging 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. Om tot een structurele oplossing te komen is eind 2019 besloten om 
een aanbesteding in de markt te zetten ter vervanging van de Indico keten. In het voorjaar van 2020 zijn tijdens 
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workshops met de verschillende stakeholders de wensen en eisen geïnventariseerd. Dit heeft als input gediend 
voor de aanbesteding. In het voorjaar van 2021 zal de aanbesteding gegund worden. 
 
Verhuizing OCC 
Ook het OCC is sinds 2020 gehuisvest in de nieuwe tramremise. Om het OCC goed te laten functioneren is een 
splitsing gerealiseerd van het telematica datanetwerk. Door deze splitsing is een betere redundantie en 
beschikbaarheid gerealiseerd. Zowel het OCC als het netwerk is voorzien van nieuwe apparatuur. Voor deze 
nieuwe en extra benodigde apparatuur, en voor de extra apparatuur op de SUNIJ-lijn, is het beheercontract met 
de netwerkbeheerder herzien en aangepast. 
 
Glasvezelnetwerk, sectie (halte) kasten en switches 
Met de vernieuwing van de SUNIJ-lijn heeft TBO langs de gehele trambaan een eigen redundante glasvezel 
kabel. Hierdoor wordt een betere beschikbaarheid en betrouwbaarheid gerealiseerd. Door het aanleggen van een 
eigen glasvezel netwerk zijn de gehuurde glasvezel verbindingen overbodig geworden en opgezegd. Eveneens 
zijn langs de SUNIJ-lijn alle sectie (halte) kasten vervangen en zijn alle assets aangesloten op het eigen 
glasvezel netwerk, te denken aan camera’s, AHOB’s, wisselverwarming, wisselsturing, enzovoort. Om deze 
aansluitingen tot stand te brengen zijn alle switches opnieuw geconfigureerd en op diverse haltes zijn er switches 
bijgekomen. Het lopende beheercontract met de netwerkbeheerder is hierop aangepast. Voor het beheer en 
onderhoud van alle glasvezel verbindingen en alle sectie (halte) kasten is, na een Europese aanbesteding, een 
overeenkomst afgesloten met een nieuwe beheerpartij. 
 
Camera’s en DRIS 
Door TBO is het beheer en onderhoudscontract voor het camera systeem aangepast naar de actuele situatie, 
hierbij zijn alle ontbrekende camera’s en het toegangssysteem toegevoegd. Ook heeft een aanbesteding 
plaatsgevonden voor het beheer en onderhoud van het Dynamische Reis Informatie-systeem (DRIS).  
 
SIM kaarten 
Elke tram is voorzien van 5 SIM kaarten, elke cabine heeft 2 SIM kaarten ten behoeve van spraak communicatie 
met het OCC en twee SIM kaarten ten behoeve van noodtelefoons. Deze noodtelefoon is voorzien van een SIM 
kaart van een andere provider. Tevens zit er in elke tram 1 Data SIM kaart. Om het uitfaseren van het 2G netwerk 
door de telecom providers op te vangen hebben zijn alle SIM kaarten in de trams vervangen voor 4G SIM 
kaarten. 
 
 

  



Vastgesteld door Carla Wit op 01-04-2021 Pagina 16 van 18 

6. Financiële resultaten 2020 
De voor het beheer en onderhoud van het tramsysteem benodigde middelen zijn opgenomen in het Meerjaren 
Onderhouds Plan (MOP) dat onderdeel uitmaakt van de programmabegroting van de provincie.  
 
Categorie  
( x €1.000) 

Begroting 
2020 

Begroting na 
wijziging 

Uitgaven  
2020 Saldo 

Algemeen 1112 1302 1651 -349 
Infrastructuur 6972 6922 6310 612 
Trammaterieel 7098 7128 6673 455 
Haltes 746 721 517 204 
Remise 650 625 491 134 
Telematica 1453 1453 1003 450 
Totaal 18031 18151 16645 1506 

 

Tabel 4: Overzicht begroting 2020 inclusief slotwijziging en uitgaven, bedragen x € 1.000  

De totale beheer- en onderhoudskosten waren in 2020 begroot op €18.151.000,-. Uiteindelijk is daarvan 
€16.645.000,- uitgegeven. De verminderde uitgaven waren vooral het gevolg van de (langere) buitendienststelling 
van de SUNIJ-lijn. Tevens hebben nieuwe contracten en een verscherpte onderhoudsstrategie waardoor er 
minder correctief onderhoud hoefde plaats te vinden tot een kostenverlaging geleid. Kostenvermeerderingen als 
gevolg van COVID-19, storingen aan de oude trams, kinderziektes van de nieuwe assets en extra uitgaven aan 
projecten en incidenten zijn daardoor gecompenseerd.  
 
Onderstaand wordt per areaal het saldo toegelicht. 
 
Algemeen 
Hogere uitgaven van 349k. De meerkosten waren vooral gemoeid met de overdracht vanuit assetinformatie uit de 
projecten voor het configuratiemanagement door de Beheerder. 
 
Infrastructuur 
Positief saldo van 612k. Door de (langere) buitendienststelling van de SUNIJ-lijn en minder correctief onderhoud 
is in de breedte minder uitgegeven aan het onderhoudscontract, de servicecontracten, inspecties en advies en 
energie. 
 
Materieel 
Positief saldo van 455k. De begroting hield al rekening met lagere kosten na de aanbesteding van het nieuwe 
onderhoudscontract. De trams hebben in 2020 minder gereden dan begroot door de werkzaamheden op de 
SUNIJ-lijn en de verminderde dienstregeling als gevolg van COVID-19.  
 
Tramhaltes 
204k minder uitgegeven. Analyse: door de zachte winter waren er minder uitgaven aan wintermaatregelen, en 
door de uitloop van werkzaamheden aan de SUNIJ-lijn waren de kosten voor correctief onderhoud en energie 
lager dan begroot. 
 
Remise 
Besparing van 134k. Dit betreft vooral verminderde uitgaven voor energie als gevolg van zonnepanelen op het 
dak, een gedeeltelijke verschuiving van het energiegebruik naar infrastructuur, en een hoge inschatting op basis 
van de gegevens met betrekking tot de oude remise. 
 
Telematica 
Positief saldo van 450k. Diverse contracten en uitgaven zijn verscherpt. De vervanging van camera’s is 
uitgesteld. 
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7. Organisatie van het beheer en onderhoud 
De veelheid aan ontwikkelingen, projecten en uitvoeringsopgaven legde in 2020 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.  
 
Samenwerking projecten, toetsing resultaten en afronden restpunten 
De projecten waarmee uitvoering is gegeven aan de uitbreiding en vernieuwing van het Utrechtse tramsysteem 
zijn in 2020 van grote invloed geweest op het beheer en onderhoud. In 2020 speelde de voorbereiding en 
uitvoering van de aanpassing en vernieuwing van de SUNIJ-lijn onder de projectnaam Vernieuwing Regionale 
Tram (VRT). Van de projecten Uithoflijn en Nieuwe Tram Remise (NTR) zijn de projectresultaten getoetst, de 
zogenaamde verificatie en validatie, en zijn eventuele restpunten afgerond of vastgelegd in vervolgafspraken en 
overgedragen. Voor de beheerorganisatie brengen de projecten een forse vernieuwing van het areaal met zich 
mee waarop ingespeeld moet worden. De afspraken(kaders) met diverse leveranciers en stakeholders zijn 
daarom geactualiseerd. Ten aanzien van het beheer van de Uithoflijn zijn met de gemeente en andere partijen 
beheerafspraken gemaakt en vastgelegd. 
 
Invulling kaderdocumenten 
Eind maart 2020 is de Beheervisie Tramsysteem 2020 – 2024 vastgesteld. De Beheervisie heeft een set 
geactualiseerde kaders en KPI’s opgeleverd waar TBO zich in het vervolg van 2020 op gericht heeft. Niet alle 
werkzaamheden kunnen op direct bijgestuurd worden, daarom wordt een stapsgewijze benadering gevolgd. 
Bijvoorbeeld bij de invulling van de monitoring. Op basis van de Beheervisie is de systeembeschrijving verder 
uitgewerkt, en zijn de doelen, functies, eisen en raakvlakken van het tramsysteem geactualiseerd en vastgelegd 
in het nieuwe Generiek Programma van Eisen (GPvE). De systeembeschrijving, het GPvE en de actualisatie van 
het Tram Sein Reglement zijn voorgelegd aan GS en vastgesteld. Er is een plan van aanpak gemaakt voor de 
verdere actualisatie van alle interne kaderdocumenten na 2020. 
 
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. Het 
is van belang dat alle wijzigingen van het tramsysteem grondig worden afgewogen, vanuit de onderlinge 
samenhang van zaken, en met name het effect wat ze kunnen geven op de veiligheid en functionaliteit van het 
tramsysteem. Bij werkzaamheden die effect (kunnen) hebben op het tramsysteem volgt TBO een werkwijze in 4 
stappen: 
 

1. Van werkzaamheden die derden willen uitvoeren wordt beoordeeld of ze binnen het invloedsgebied van 
de tram vallen. Voor werkzaamheden binnen het invloedsgebied is een zogenaamde WijT-vergunning 
vereist, waarbij TBO optreedt als vergunningverlener. Het toetsingskader is beschreven in de 
provinciale regeling Wijzigingen in de Buurt van de Tramweg (WijT).  

2. Wanneer werkzaamheden een wijziging van het tramsysteem zelf met zich meebrengen, wordt de 
wijziging getoetst door de Change Control Board (CCB). Dit geldt voor alle wijzigingen, ook wanneer 
TBO zelf de initiator is. De CCB toetst wijzigingen met name op de geldende eisen, functies van het 
tramsysteem, samenhang, veiligheid en risico’s.  

3. Wanneer er volgens de vastgestelde criteria sprake is van een aanmerkelijke wijziging van het 
tramsysteem wordt een informatiedossier ter advisering voorgelegd aan de Safety Board. Het 
informatiedossier is nodig voor het verzoek om een schriftelijke verklaring bij ILT, de aanvraag voor een 
indiensstellingsvergunning aan de RUD en het informeren van GS. 

4. Bij de daadwerkelijke uitvoering van werkzaamheden moet worden voldaan aan de regeling Kader 
Werkzaamheden Tramweg (KWT) en wordt werkcoördinatie toegepast om de onderlinge afstemming 
tussen werkzaamheden en de exploitatie te borgen.. 

 
Werkprocessen en audits 
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TBO werkt volgens het principe Plan-Do-Check-Act aan een continue verbetering van kwaliteit. In 2020 is een 
vervolg gegeven aan het beschrijven en vastleggen van de werkprocessen. Voor de kwaliteitsbewaking is in 2020 
een auditplan opgesteld en uitgevoerd. Bij de actualisatie van documentatie en processen is vooral focus gelegd 
op de zaken die van belang zijn op basis van de Wet en het Besluit lokaal spoor en de rol als beheerder. De 
laatste 3 verbeteracties naar aanleiding van het onderzoek naar de organisatiegereedheid voor het beheer van de 
Uithoflijn zijn in 2020 afgerond. Aandachtspunt is de verbeterde monitoring op grond van de geactualiseerde 
Beheervisie.  
 
Onderhoudsmanagementsysteem 
In 2020 is het integraal onderhoudsmanagement systeem SAP doorontwikkeld. Met de komst van SAP is een 
forse professionaliseringsslag gemaakt ten aanzien van vastlegging van assetinformatie en het beheer en 
onderhoud van de assets. SAP is operationeel bij het materieel en wordt verder uitgerold naar de infrastructuur. 
Hiermee is TBO niet meer afhankelijk van de (kwaliteit van de) vastlegging en de kennis van assetinformatie van 
derden, en met SAP 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. Met name de overdracht 
van project- en assetinformatie over de Uithoflijn was een forse opgave in 2020.  
 
Omgevingsmanagement 
TBO heeft een actieve en open houding naar de omgeving van de tram. In 2020 is een vervolg gegeven aan een 
meer structurele invulling van omgevingsmanagement. Zo is een nieuw klachtenregistratiesysteem 
geïmplementeerd. De exploitatie 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 2020 diverse mitigerende maatregelen getroffen als situaties daartoe aanleiding gaven. Door de beheerder 
is in 2020 een verkeersveiligheidswerkgroep opgezet met de betrokken stakeholders.  
 
Aanwijzing als Beheerder 
De aanwijzing van TBO als beheerder van de lokale spoorweginfrastructuur liep tot 1 december 2020. Om 
opnieuw als beheerder te kunnen worden aangewezen is een schriftelijke verklaring van IL&T nodig waaruit blijkt 
dat het veiligheidsbeheersysteem van TBO voldoet aan artikel 19 van de Wet lokaal spoor. Hiertoe heeft IL&T op 
23 en 24 september 2020 een audit uitgevoerd. Het auditrapport vermeldde een aantal bevindingen . Er is een 
Plan van Aanpak opgesteld dat de acties beschrijft die TBO onderneemt naar aanleiding van de bevindingen uit 
het auditrapport. Op 1 december 2020 waren de meeste acties afgerond en resteerde er nog één tekortkoming en 
één signaal.  
 
Op grond van deze bevindingen en de ondernomen acties hebben Gedeputeerde Staten het Team Beheer en 
Onderhoud per 1 december 2020, op grond van de Wet Lokaalspoor, opnieuw aangewezen als Beheerder van 
het Tramsysteem voor, de maximale wettelijke benoemingsperiode van, 5 jaar. Dit betekent dat het Trambedrijf 
Beheer en Onderhoud tot 1 december 2025 de wettelijke Beheerder is van het tramsysteem.  
 

 




