
Vragen m.b.t. SB Ongevallen trams met ontsporing

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

GroenLinks 1 Als voorzorgsmaatregel is de snelheid bij kruispunten met 
VRI verlaagd van 40 naar 20 km/u. Uit dit onderzoek 
kunnen we lezen dat snelheid GEEN factor is bij de vraag 
of de tram zal ontsporen of niet.
Kan met deze conclusie de tijdelijke snelheidsmaatregel 
weer worden opgeheven?

Nee, dat is ongewenst. In eerste aanleg is de snelheidsverlaging mede 
ingesteld vanuit het veiligheidsgevoel bij de trambestuurders. Meer 
feitelijk is er voor hen bij een lagere snelheid meer tijd en gelegenheid 
te anticiperen op een situatie zoals een (dreigende) roodlichtpassage 
en een aanrijding te voorkomen. Zeker op een overweg waar het 
uitzicht op het kruisende verkeer minder goed is. Bovendien draagt het 
bij aan een beperking van de schade als zich toch een aanrijding zou 
voordoen. Het uit te voeren onderzoek richt zich op de 
randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een veilige kruising, 
bijvoorbeeld het voorkomen van roodlichtnegatie en het uitzicht zoals 
hiervoor genoemd. Vooruitlopend op duidelijkheid hierover verhoogt 
het opheffen van de snelheidsmaatregel mogelijk de veiligheidsrisico’s 
(en schade), terwijl de provincie ALARP als beleidsdoel heeft: 
onveiligheid as low as reasonably possible.

2 Advies 2: Waarom is dit advies er. Het onderwerp van de 
brief lijkt concreet te gaan om gevallen met ontsporing. Bij 
de 3 ongevallen met ontsporing was er echter geen sprake 
van bijzonder gedrag zoals keren of in verkeerde rijrichting 
rijden. Alleen roodlichtnegatie.

Advies 3 gaat in over dat het uitzicht van de 
trambestuurder geborgd moet zijn. Was dit eerder niet 
zo? Was dit een factor bij de onderzochte ongevallen? 
Alleen het ongeval op de Laan van Maarschalkerweerd 
lijkt hier aandacht te besteden, wat wellicht komt door de 
niet haakse kruising.

Advies 2: Hoewel er bij deze ongevallen geen sprake was van 
ongewenst weggedrag, kan ongewenst weggedrag wel een oorzaak van 
ongevallen die tot ontsporing leiden, daarom wordt dit aspect ook 
meegenomen in het onderzoek.

Advies 3: Als de trambestuurder op voldoende afstand zicht heeft op 
het verkeer dat de kruising nadert, dan kan hij/zij mogelijk anticiperen 
op een mogelijke roodlichtpassage en een aanrijding voorkomen of de 
gevolgen van een aanrijding beperken door het uitvoeren van een 
noodremming. Bij de aanrijdingen op de Koekoekslaan en de 
Roerdomplaan zijn de zichtomstandigheden vanuit de richting van 
waaruit de tram kwam niet zodanig dat anticipatie mogelijk is.
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