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VERSLAG van de informatiebijeenkomst d.d. 19 februari 2019 voor gemeenteraad en provinciale sta-
ten over het verbeterplan en het proefbedrijf Uithoflijn  
 
Locatie: provinciehuis van Utrecht 
 
Aanwezig: 

• Leden van de gemeenteraad van de stad Utrecht 
• Leden van Provinciale Staten van Utrecht 
• Portefeuillehouders Lot van Hooijdonk en Dennis Straat 
• Mariëlle Zeilstra (opgavemanager provincie Utrecht) en Henrike de Jonge, implementatiema-

nager proefbedrijf) 
• Projectbureau Uithoflijn: Bert Coenen 
• Maarten van de Voort (Horvat) 
• Karel van Gils van de Adviesraad tram 
• Diverse medewerkers van de griffie 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Gedeputeerde Straat opent deze informatiebijeenkomst voor raad en provinciale staten. Onderwerp 
van bespreking zijn het verbeterplan en het proefbedrijf Uithoflijn. 
Hij is verheugd te kunnen mededelen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inmiddels een 
verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. De stukken liggen nu, met het oog op de indienststel-
lingsvergunning, bij de RUD en hij verwacht dat ook dat binnenkort zonder problemen kan worden 
afgerond. Dit goede nieuws wilde hij raad en staten niet onthouden. De verwachting is dat het proef-
bedrijf snel van start kan gaan. Zodra bekend is wanneer de eerste tram van de Uithoflijn gaat rijden, 
zullen raad en staten daarvoor een uitnodiging ontvangen.  
 
VERBETERPLAN: 
Sheet 1 t/m 5 
Marielle Zeilstra licht aan de hand van sheets het verbeterplan van de Uithoflijn toe.  
O.a. komt het volgende naar voren: 
In 2017 werd een vervolgaudit uitgevoerd door Horvat en Deloitte. Daarin stond als belangrijkste cen-
trale vraagstelling: in hoeverre staan de samenwerkingspartners (gemeente, provincie en projectorga-
nisatie) gesteld voor de realisatie van het project Uithoflijn? In hoeverre is de provincie Utrecht gereed 
de Uithoflijn in beheer te nemen en zijn de partners klaar voor de exploitatie van een werkend tram-
vervoersysteem? 
Het rapport met de auditresultaten werd openbaar gemaakt in 2017 en was voor de directieraad van 
de Uithoflijn aanleiding voor het opstellen van een verbeterplan, naar aanleiding van de aanbevelingen 
uit de eerdere audits. 
Het verbeterplan bestaat uit 25 verbetermaatregelen met circa 130 acties. Destijds werden er voor 
alle verbetermaatregelen aparte plannen van aanpak opgesteld om tegemoet te komen aan de aan-
beveling om aantoonbaar en voldoende transparant te laten zien wat er met de aanbevelingen wordt 
gedaan. De plannen van aanpak zijn door Horvat  op ‘fit for purpose’ getoetst. 
 
Sheet 5: de verbetermaatregelen zijn gecategoriseerd naar de diverse thema’s: 
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Governance:  Diverse maatregelen hebben bijgedragen aan het versterken van de sturing op het pro-
ject.  

• Zo werd er een integraal managementteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de samen-
werkingspartners, opgericht. 

• Versterken regie en aansturing van de veiligheidsbewijsvoering (integrale safety case) om te 
kunnen starten met het proefbedrijf. De safetymanager van de Noord-Zuidlijn is voor advies 
ingeschakeld en heeft een onafhankelijk advies uitgebracht aan de Directieraad van de Uithof-
lijn. Inmiddels is de integrale safety case door het ILT goedgekeurd en het advies van de sa-
fetymanager Noord-Zuidlijn heeft daar in belangrijke mate aan bijgedragen. 

• Het oprichten van een safetyboard, bestaande uit de safetymanagers van de diverse projecten. 
Zij kunnen gevraagd en ongevraagd de Directieraad van de uithoflijn over veiligheid adviseren. 

 
Eisenbeheer tramvervoersysteem: zoals beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het systeem en rei-
zigerstevredenheid. O.a. werd er door Rijkswaterstaat een onafhankelijke toets uitgevoerd. RWS heeft 
meegekeken of het eisenbeheer afdoende is ingericht voor bijvoorbeeld het project VRT. 
Alle verbetermaatregelen wat betreft het eisenbeheer zijn nog niet afgerond. Gewerkt wordt aan de 
inrichting van een eisenbeheersysteem. Het systeem dat reeds voor de Uithoflijn is gebouwd kan ook 
in de beheerorganisatie worden gebruikt en dat wordt dan weer aangesloten op het onderhoudsma-
nagementsysteem. Daar wordt in de komende maanden aan gewerkt.  
 
Voorbereiding Test- en Proefbedrijf: 
Aanstellen van een implementatiemanager 
Een kritisch punt uit de audit was dat de beheerders van de assets onvoldoende betrokken waren bij 
het project. Daarop is besloten de beheerders een veel prominentere rol te geven (bijvoorbeeld bij 
opnames buiten en deelname aan projectgroepen) waardoor hun committment aanzienlijk is ver-
sterkt.  
 
Integrale planning en sturing: 
Een jaar geleden is gestart met het maken van de integrale stuurplanning en een integrale kwartaal-
rapportage. Deze maatregelen zijn dus al geïmplementeerd.  
 
Cultuur en mensen: 
Het integraal managementteam heeft veel aandacht besteed aan het uitdragen van gezamenlijke com-
municatieboodschappen en het opzoeken van de samenwerking. Echter, cultuur is een taai thema. In 
het kader van het verbeterplan werden er vier cultuurdagen georganiseerd, maar dat heeft nog geen 
daadwerkelijke cultuurverandering bewerkstelligd in de organisatie. Een cultuuromslag heeft meer tijd 
nodig. Daar wordt extra effort op ingezet.  
 
Inrichting proces opvolging audit 
Gekozen is voor een projectmatige aanpak en op gezette tijden wordt er verantwoording afgelegd aan 
de Directieraad en Stuurgroep van de Uithoflijn. 
 
Sheet 6, voortgang thema’s 
De vermelde percentages bij de verschillende thema’s hebben betrekking op de acties (voortkomend 
uit het verbeterplan) en de afronding daarvan.  



3 
 

Eén van de aandachtspunten is het eisenbeheer. Er zijn op dat vlak al de nodige acties in gang gezet 
maar de rest van het jaar is nodig om die acties af te ronden. Dat is overigens niet randvoorwaardelijk 
om met de exploitatie van het proefbedrijf van start te gaan. 
Een ander aandachtspunt betreft cultuur en mensen, zoals mevrouw Zeilstra zojuist heeft belicht.  
 
Sheet 7, verbetermaatregelen 
Van 16 verbetermaatregelen is bewijslast aangeleverd bij Horvat. Daarnaast zullen ook de tussentijdse 
mijlpalen op voldoende kwaliteitsniveau door Horvat worden beoordeeld.  
Op vragen van mevrouw Schilderman, geeft mevrouw Zeilstra aan dat de oorspronkelijke ambitie was 
om alle verbetermaatregelen in 2018 af te ronden. Dat is voor het grootste deel gelukt, met uitzonde-
ring van de verbetermaatregelen die te maken hebben met het eisenbeheer en cultuur. Dat heeft meer 
tijd nodig.  
 
De heer Van Reenen leest bij nummer 25 dat gedrag, houding en cultuur zijn afgerond, terwijl op de 
vorige sheet bij cultuur en mensen staat dat 80% is gerealiseerd. Hoe verhoudt zich dat tot elkaar? 
Mevrouw Zeilstra antwoordt dat het thema cultuur een aantal verbetermaatregelen beslaat. Nog niet 
alle acties zijn afgerond, vandaar het percentage van 80%.  
Voorts memoreert zij dat het medewerkerstevredenheidsonderzoek één van de manieren is om het 
effect van bv. de vier cultuurdagen te meten. De acties rond het element cultuur zijn uitgevoerd, con-
form in het verbeterplan was opgenomen. Echter, dit moet in de komende jaren als een standaard 
proces binnen de gehele organisatie worden opgepakt, niet langer specifiek in het kader van het ver-
beterplan. Men heeft nooit de illusie gehad dat men met een viertal cultuurdagen een cultuurveran-
dering kan bewerkstelligen. 
 
De heer Westerlaken zag op sheet 6 dat de governance op 92% stond van de realisatie terwijl op de 
volgende sheet het verbeterplan is afgevinkt, dat wil zeggen: bewijslast bij Horvat. 
Hij vraagt of de niet voltooide governance en de aarzelingen van mevrouw Zeilstra bij cultuur in de 
organisatie een relatie met elkaar hebben. Overigens is zijn ervaring dat de stijl van de baas erg be-
langrijk is voor de cultuur in een organisatie.  
 
Mevrouw Zeilstra verduidelijkt dat de blauwe maatregelen op sheet 7 te maken hebben met de gover-
nance. Echter, nog niet alle acties zijn volledig afgerond. Zij is van mening dat er met de inrichting van 
het integraal managementteam en de werkgroepen belangrijke stappen zijn gezet in het versterken 
van de governance en de aansturing van het project.  
 
De heer V.d. Dikkenberg vraagt welke acties er nog moeten worden uitgevoerd als het gaat om gedrag, 
houding en cultuur. 
Mevrouw Zeilstra noemt als voorbeeld de goede gesprekken. Het is de bedoeling dat er met alle me-
dewerkers, volgens de CAO, goede gesprekken worden gevoerd en dat gemaakte afspraken worden 
vastgelegd. Juist aan die vastlegging heeft het nogal eens ontbroken. Op administratief gebied zijn er 
nog wat verbeteringen mogelijk.  
 
Mevrouw Poppe leest dat de businesscase in het 3e kwartaal 2020 gereed zal zijn, terwijl de exploitatie 
al in 2019 van start gaat. Waarom is het businessplan niet eerder klaar? 
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Mevrouw Zeilstra geeft aan dat de oude businesscase inmiddels wordt geactualiseerd. Deze zal er 
waarschijnlijk binnen een maand liggen. Daarnaast is afgesproken dat het actualiseren van de busi-
nesscase zal worden herhaald in 2020. 
 
50Plus vraagt of er van de vier cultuurdagen een analyse is opgesteld, met verbeterpunten. 
Mevrouw Zeilstra merkt op dat de cultuurdagen onder begeleiding van een extern bureau hebben 
plaatsgevonden. Door medewerkers uit de organisatie werd een kernteam ingericht. Dat kernteam is 
betrokken geweest bij de voorbereiding van de vier cultuurdagen. Uit de cultuurdagen zijn, afhankelijk 
van de inhoud, acties voortgekomen en daar werd tijdens de volgende cultuurdag op voortgebor-
duurd. Er zijn presentaties gemaakt en uit de cultuurdagen zijn actielijsten voortgekomen, die in het 
team besproken zijn.  
 
De heer Van Essen begrijpt dat er nog uitdagingen liggen in het eisenbeheer. Hij begrijpt dat het hier 
gaat om het eisenbeheer in relatie tot onderhoud en beheer, aan de kant van de ontvangstorganisatie.  
Mevrouw Zeilstra verduidelijkt dat het eisenbeheer vooral betrekking heeft op de inrichting van een 
toekomstvaste organisatie. Ieder project wordt geëvalueerd, daar wordt van geleerd en zonodig vindt 
bijsturing plaats. Dat alles moet in een eisenbeheersysteem worden bijgehouden. Over dat systeem 
en de structuur daarvan moet goed worden nagedacht, te meer daar er ook een koppeling zal worden 
gemaakt met het nog op te leveren nieuwe onderhoudsmanagementsysteem.  
Storingen, die uit het onderhoudsmanagementsysteem worden gehaald, moeten ook gekoppeld kun-
nen worden aan de eisen die men voor ogen heeft met het tramvervoersysteem. Er wordt bewust de 
tijd genomen voor de inrichting van een toekomstvast eisenbeheer en dat wordt in de loop van 2019 
operationeel. Los van het eisenbeheersysteem kan met het proefbedrijf worden gestart. Gebruik zal 
worden gemaakt van de lessons learned van het project Uithoflijn.  
 
De heer Van Essen kan zich voorstellen dat er onderhoudscontracten gesloten zijn op het moment dat 
de lijn in exploitatie gaat. Bestaat het risico dat er onderhoudscontracten worden gesloten die niet 
helemaal aansluiten bij het eisenbeheersysteem? 
Mevrouw Zeilstra antwoordt dat er met de huidige onderhoudspartijen aanvullende afspraken zijn ge-
maakt over beheer en onderhoud. Voor het materieel wordt er in 2019 een nieuwe aanbesteding ge-
start. De onderhoudspartijen waren voor een bijeenkomst uitgenodigd om na te gaan of die partijen 
voldoende gesteld staan om van start te gaan met het proefbedrijf. Dat hebben partijen ook daadwer-
kelijk bevestigd. Dat was een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten met het proefbedrijf.  
 
De heer V.d. Dikkenberg vindt het eisenbeheersysteem cruciaal. Destijds vond Horvat de eisen, zoals 
reistijdeis, klantwaardering, hoogwaardigheid, beschikbaarheid en veiligheid één van de grote risico’s 
omdat het repareren van hiaten in de Uithoflijn leidt tot aanvullende kosten en vertragingen. Nu wordt 
het eisenbeheer opgeschoven tot na het proefbedrijf. Iedereen moet gesteld staan aan de hand van 
het eisenbeheer, zodat wordt geleverd volgens de eisen. Het proefbedrijf kan gaan rijden maar er kan 
niet getoetst worden volgens het eisenbeheer. Dat lijkt hem een heel groot risico. 
 
De heer Coenen verduidelijkt dat de opmerking van Horvat over het eisenbeheer geen betrekking had 
op het project programma van eisen maar op de beheerorganisatie. De topeisen zijn vertaald in een 
integraal programma van eisen en het integrale programma van eisen is vertaald naar projectspeci-
fieke eisen. Dat is doorgelegd naar de grootste opgave voor de traminfrastructuur. Dan kan met de 
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verificatie worden gemeten of de aannemer heeft gebouwd wat voldoet aan het project programma 
van eisen. Daar ziet geen lacune in. 
 
De heer V.d. Dikkenberg meent dat toch het risico wordt gelopen dat reistijdeisen en klantwaardering 
niet worden gehaald, omdat het eisenbeheer pas later wordt ingericht en daar nog niet aan kan wor-
den getoetst.  
 
De heer Coenen licht toe dat de eisen, die specifiek betrekking hebben op het project Uithoflijn, de 
realisatie en het testen, goed doorgelegd zijn naar de aannemer. Die eisen kunnen worden gevalideerd 
en geverifieerd. 
 
Mevrouw Zeilstra verduidelijkt dat de inrichting van het eisenbeheer sterk gericht is op het bouwen 
van een systeem, waarin de eisen op een goede manier worden bijgehouden en die op basis van eva-
luaties kunnen worden aangepast. Er is een uitgebreide RAMS analyse (theoretische exercitie) ge-
maakt in relatie tot de vele aannames van de Uithoflijn. O.a. is gekeken naar de gevolgen indien het 
systeem tijdelijk niet beschikbaar is en in hoeverre er dan beheersmaatregelen kunnen worden getrof-
fen. Op die manier wordt er vooruit gekeken. 
 
50PLUS memoreert dat vorig jaar is gebleken dat het moeilijk is om gedurende bepaalde periodes, bv. 
tijdens vakanties, een goede personeelsbezetting op de bussen te realiseren. In hoeverre is het perso-
neel geregeld voor de uithoflijn? 
Mevrouw Zeilstra antwoordt dat de personeelsbezetting van buschauffeurs geen onderdeel is geweest 
van de scope van het verbeterplan.  
 
Sheet 8: 
De provincie heeft als beheerder en vervoerder het statement afgegeven dat ze voldoende gesteld 
staat om te gaan starten met het proefbedrijf. Ook de onderhoudspartijen staan gesteld, er is vol-
doende personeel opgeleid en de beheerders staan gereed. 
Op dit moment kan er met het proefbedrijf worden gestart, zij het dat er nog wat aandachtspunten 
zijn, o.a.  wat betreft documentatie.  
 
Sheet 9, uitdagingen  
Ook de heer Van Deún vraagt naar de personele bezetting. Is dat wel of niet een probleem, gelet op 
de openstaande vacatures die als een uitdaging worden betiteld? 
Mevrouw Zeilstra deelt mede dat de personeelsbezetting op dit moment geen probleem is maar dat 
de werving van vast (technisch georiënteerd) personeel als gevolg van een krappe arbeidsmarkt lastig 
is. Er wordt specialistische kennis ingehuurd, wanneer vacatures niet door vast personeel kunnen wor-
den ingevuld. De ambitie is functies, die langere tijd nodig zijn, door vast personeel te laten invullen. 
De heer Van Deún vraagt concreet of er voldoende trambestuurders zijn.  
Mevrouw De Jonge wijst erop dat de vacatures, genoemd in sheet 9, betrekking hebben op de beheer-
der. Zij kan niet namens Qbuzz spreken maar ze weet dat de beschikbaarheid van trambestuurders 
onderwerp van gesprek is. Op dit moment zit Qbuzz op koers met het aannemen van personeel, maar 
ook de vervoerders hebben met een krappe arbeidsmarkt te maken. 
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Mevrouw Zeilstra licht toe dat er veel aandacht wordt besteed aan het binnenboord houden van ken-
nis en expertise. De projectorganisatie gaat langzaam afbouwen maar specialistische functies zullen 
langer in huis blijven, bv. de safetymanager van de projectorganisatie. 
 
Zij vervolgt dat de heroriëntatie strategie OV-bedrijf ook als een uitdaging wordt gezien. Dat was geen 
onderdeel van het verbeterplan. Over dit punt zullen er tijdig uitspraken worden gedaan in aanloop 
naar de nieuwe concessie in 2023. 
 
Op de vraag naar het verloop van personeel in de projectorganisatie Uithoflijn in de afgelopen twee 
tot drie jaar, gelet op de krantenartikelen over het MTO en de inhuur van personeel, meent de heer 
Coenen dat er geen relatie is tussen inhuur en tevredenheid van personeel. Ook de ambtenaren in 
vaste dienst zijn tevreden. Het MT in de projectorganisatie heeft al sinds jaar en dag een voltallige 
bezetting, los van de mensen die eind 2016 zijn vertrokken. Typerend voor een projectorganisatie is 
dat er voor de verschillende fasen van het project steeds andere disciplines nodig zijn. Het verloop op 
de werkvloer is daardoor groter dan op het niveau van het management.  
 
De heer V.d. Dikkenburg vraagt of de op pag. 9 genoemde uitdagingen van invloed kunnen zijn op het 
rijden van de trams, dat in januari 2020 gaat starten. 
 
Mevrouw Zeilstra gaf eerder aan dat de beheerder, de vervoerder en de onderhoudspartijen gesteld 
staan om daadwerkelijk te starten met het proefbedrijf. In het proefbedrijf zullen er allerlei stappen 
worden gezet en worden er scenario’s getoetst die van invloed zullen zijn op de start van de exploitatie. 
Belangrijk is het dat de beheerorganisatie tijdens het proefbedrijf en tijdens de exploitatie haar zaken 
op orde heeft, zoals de werkprocessen. De processen zijn ingericht, zodat er met het proefbedrijf kan 
worden gestart. Tijdens het proefbedrijf zijn er een paar toetsmomenten waar de beheerder kan laten 
zien dat de zaak op orde is.  
 
HET PROEFBEDRIJF UITHOFLIJN 
Mevrouw Henrike de Jonge licht de sheets over het proefbedrijf uitvoerig toe. 
 
Sheet 10 
Het proefbedrijf wordt beschouwd als de generale repetitie voor het later in exploitatie gaan van de 
Uithoflijn.  
Medewerkers worden in de nieuwe situatie getraind. Er zijn 100 bestuurders voor de Uithoflijn die 
allemaal een training in een simulator hebben gehad. In het proefbedrijf moeten zij hun baanvakbe-
voegdheid gaan halen. Ook moet de verkeersleider zijn ervaring in de praktijk gaan opdoen en dat gaat 
tijdens het proefbedrijf plaatsvinden.  
Tijdens het proefbedrijf wordt ruimte geboden aan de BAM om een aantal restpunten op te lossen. 
 
Sheet 11 
Op dit moment bevindt het project zich in de fase tussen het integraal testbedrijf en het proefbedrijf. 
In het proefbedrijf moet de werkbaarheid van het tramvervoersysteem UHL en de organisatorische 
gereedheid van de provincie Utrecht voor de exploitatie UHL worden aangetoond. 
 
Sheet 12 
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Het proefbedrijf duurt waarschijnlijk een maand of vijf, zie de vijf paarse blokjes. De eerste fase is het 
opleiden van trampersoneel en de verkeersleider. Ook zullen de verschillende scenario’s worden uit-
gevoerd. In de volgende fase volgen de robuustheidsproeven (rijden met dubbele voertuigen), en het 
uitvoeren van een dienstregeling met 8 voertuigen. Ook is er ruimte voor het hertesten van scenario’s 
of het aanpassen van het proces.  
 
Mevrouw Schilderman meent dat de planning op sheet 12 redelijk overeen lijkt te komen met de stuur-
planning. Vanaf welk moment kan zich het kritieke punt voordoen, dat het onwaarschijnlijk wordt dat 
de stuurplanning wordt gehaald?  
 
Mevrouw De Jonge beaamt dat het project nog steeds op stuurplanning zit. De verwachting is dat er 
in de zomer kan worden gestart met de exploitatie. Daar wordt nu volledig op gestuurd maar dat is 
afhankelijk van hetgeen zich in het proefbedrijf gaat voordoen. Er zijn zeker nog wat risico’s. Voor het 
eerst wordt de infra volledig belast, als ware de lijn al in exploitatie. Dat is in de voorafgaande fases 
nog niet gebeurd. Daar kunnen bevindingen uit voortkomen, maar daar kan zij niet op vooruit lopen. 
Op de Uithoflijn wordt er met nieuwe voertuigen gereden. Die moeten kilometers maken om de kin-
derziektes tegen te komen en nu kan nog niet worden overzien wat die kinderziekte zullen zijn en de 
omvang daarvan.  
 
Op de vraag van mevrouw Schilderman of de planning in de komende vijf maanden nog wat lucht 
bevat, antwoordt mevrouw De Jonge dat in eerste instantie werd uitgegaan van een proefbedrijf van 
zes maanden. Dat is ingedikt tot vijf maanden en dat betekent dat een deel van de lucht uit de planning 
verdwenen is. Toch blijft er nog wat ruimte om tegenslagen op te vangen. 
 
Op de vraag van 50PLUS over de voertuigen, antwoordt mevrouw De Jonge dat het nieuwe voertuigen 
zijn, die specifiek voor de provincie Utrecht zijn gemaakt, wel op basis van een bestaande productielijn. 
De voertuigen worden op dit moment al getest.    
 
Sheet 13, voorbeeld van een scenario 
Deze sheet geeft het scenario weer van het simuleren van een storing c.q. uitval van een voertuig en 
de betekenis daarvan. Het proces wordt beproefd zoals een melding van een bestuurder naar de ver-
keersleiding en het vaststellen van de verkeersleiding welke uitvoerende partij ter plekke moet komen. 
De effecten daarvan op een dienstregeling worden geanalyseerd. 
 
Pag. 14, er worden meerdere dienstregelingen beproefd 
Er wordt overdag in de openbare ruimte gereden. Dat wordt nu voor het publiek zichtbaar. 
Er zijn drie dienstregelingen voorzien. Het einddoel is 17 minuten enkele reistijd. 
 
Pag. 15, het dashboard van de beheerder 
Er zal worden gerapporteerd over: 

• Het materieel (beschikbaarheid van de voertuigen, storingen in systemen) 
• De infra (seinwezen, de wissels, de bediening door de verkeersleiding) 
• De telematica 
• De safety (aanrijdingen, bijna ongevallen). Voor de veiligheidsincidenten is de norm nul. 
• Gebouwen en haltes. 
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De heer Van Reenen vraagt of er in het proefbedrijf ook situaties met hulpdiensten worden geoefend.  
Mevrouw De Jonge antwoordt dat de nood- en hulpdiensten inmiddels een deel van hun opleiding op 
de baan hebben gehad. Er wordt ook geoefend met een scenario waarbij een passagier onwel wordt, 
waarna de nood- en hulpdiensten worden opgeroepen.  
 
De heer Van Essen gaat ervan uit dat er ook gemonitored wordt op de dienstregeling. Wanneer de 
performance van de dienstregeling achterblijft, kan dan in het systeem worden onderzocht waar dat 
mee samenhangt? 
Mevrouw De Jonge merkt op dat de uitvoering van de robuustheidproeven de meest geschikte fase 
zijn om de dienstregeling te testen. Dan zal blijken of de rijtijden haalbaar zijn, of de beoogde halteer-
tijd passend is in de dienstregeling e.d. Daar zal zeker over worden gerapporteerd. Uiteindelijk moet 
er een koppeling worden gemaakt tussen het systeem en de performance van de dienstregeling, im-
mers, het één heeft effect op het andere. Zo kan ook het gedrag van bestuurders effect hebben op 
uitval van voertuigen. Zij wil aan het einde van het proefbedrijf een soort dashboard hebben dat inzicht 
geeft in de totaal performance van de Uithoflijn, het liefst van het totale tramsysteem, dus ook van de 
SUNIJ lijn. 
Met de vervoerder zijn in de concessie afspraken gemaakt, over bv. maximale uitval voertuigen, mini-
mum en maximum vertrektijden. 
 
Sheet 16, de exit criteria 
 
Pag. 17, mogelijke risico’s 
Gestart zal worden met een bewustwordingscampagne dat het rijden van de trams in de openbare 
ruimte een gedeeld weggebruik tot gevolg heeft. 
 
De vraag wordt gesteld hoe lang de spoorbomen op de Koningsweg dicht blijven, gelet op de frequen-
tie van de Uithoflijn. De kans bestaat dat de spoorbomen wel erg lang dicht blijven met forse verkeers-
opstoppingen tot gevolg. 
Mevrouw De Jonge weet dit niet maar zal dat navragen. 
 
De heer Van Reenen vraagt of het slijpen en oliën van de rails het gepiep en gekraak (o.a. in de Hercu-
lesboog) heeft verminderd. 
De heer Coenen antwoordt dat de rails over het gehele traject zijn geslepen. Zelf heeft hij een wezen-
lijke vermindering van het geluidsniveau waargenomen. 
 
De heer V.d. Dikkenberg vraagt of de monitoringsactiviteiten op onderdelen een daadwerkelijk risico 
kunnen inhouden. In de vorige vergadering kwam bv. naar voren dat het risico wat betreft geluid, tril-
lingen en EMC beperkt was. 
Mevrouw De Jonge bevestigt dat geluid, trillingen, EMC, IRV’s uitgebreid op risico’s zijn getest. Met de 
Uithofpartners is afgesproken dat er monitoring blijft plaatsvinden.  
De heer Coenen merkt op dat tijdens het testbedrijf is gemeten of de EMC maatregelen doen wat ze 
moeten doen. Dat geldt ook voor de overige genoemde punten. Geconstateerd werd dat een en ander 
werkt, zoals het behoort te werken.  
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Afgesproken is de metingen tijdens het proefbedrijf door te zetten. In de vorige vergadering is aange-
geven dat er ten aanzien van de IRV’s een modificatie gaat plaatsvinden. Ook dat zal gemonitored 
worden.  
 
De heer Van Essen constateert dat er in de overall planning veel mijlpalen zijn gehaald en zijn er veel 
van de oorspronkelijke risico’s verdwenen. Wat betekent dat voor de P85 planning?  
 
Gedeputeerde Straat licht toe dat ook de P85 planning zich in gunstige zin ontwikkelt. Het moet mo-
gelijk zijn dat de trams dit jaar gaan rijden. Als het goed gaat in het proefbedrijf, dan kunnen de trams 
al in de zomer gaan rijden, echter, onzeker is wat men nog gaat tegenkomen. De volgende voortgangs-
rapportage  bevat ook een volledig geactualiseerde planning.  
 
Mevrouw Poppe heeft ernstige zorgen over de overweg bij de Koningsweg. De spoorbomen zullen 
meer dicht dan open zijn, wanneer daar per uur 16 trams heen en 16 trams terug gaan. Heeft dat tot 
gevolg dat daar op korte termijn in ondertunneling moet worden voorzien? Zij vreest een groot knel-
punt voor het wegverkeer. 
 
De heer Coenen wijst erop dat de Koningsweg voor het autoverkeer geen doorgaande route is. Wel is 
daar een doorgaande fietsverbinding. Hij kan nog niet aangeven hoe lang de spoorbomen bij de Ko-
ningsweg dicht zullen zijn. Misschien wordt dat een kwart van de tijd. Ter zake verwijst hij ook naar 
een Ahob in Nieuwegein. 
 
Mevrouw Poppe vraagt naar de ervaringen met fietsers in relatie tot de Ahob in Nieuwegein. Bekend 
feit is dat (jonge) fietsers niet willen wachten, en soms ook langs de halfdichte spoorbomen fietsen. 
Heeft dat tot onveilige situaties geleid? 
 
Mevrouw De Jonge vindt dat een lastige vraag. Voor de overweg is een simulatiestudie uitgevoerd en 
daaruit kwam naar voren dat het past, maar een simulatie is anders dan de praktijk. Zij kan zich in dat 
opzicht wel de zorg van de SP voorstellen. Uitgegaan wordt van een dienstregeling met 12 x per uur 
een tram plus 2 spitsritten, maar de doelstelling is wel dat aantal te verhogen. De praktijk is nodig om 
daadwerkelijk te ervaren wat de spoorwegovergang voor de omgeving doet. 
 
Gevraagd wordt of het kruisen van de trams zo getimed wordt dat dit tegelijkertijd plaatsvindt bij stop-
lichten, of is dat niet het geval? Wanneer zou blijken dat 16 trams per uur in de spits teveel zijn voor 
het doorgaand verkeer, is er dan de mogelijkheid dat aantal te verminderen of ontstaan er dan elders 
problemen in het aantal ritten? 
Mevrouw De Jonge kan die vraag niet beantwoorden. 
 
De heer Coenen verduidelijkt dat men het liefst wil dat de tram 20 x per uur gaat rijden, echter, dan 
zijn de spoorbomen wel heel vaak gesloten. Er zal een evenwicht moeten worden gevonden voor de 
doorstroming van het overige verkeer. Dat is reeds gesimuleerd en de simulaties worden nu geactua-
liseerd, maar op een paar kruisingen blijft het zeker spannend. Hij denkt dan niet zozeer aan de Ko-
ningsweg/Koningslaan maar vooral aan de Platolaan waar dagelijks grote stromen fietsers voorbij ko-
men. De situatie straks ter plaatse wordt onderzocht. 
 



10 
 

Gedeputeerde Straat dankt de aanwezigen voor hun komst en bijdragen en sluit vervolgens deze in-
formatiebijeenkomst.  
  


