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SB 1e kwartaal rapportage werkend tramvervoerssysteem UHL (2020MM104)
Ter informatie
Portefeuillehouder: Dhr. A. SchaddeleeBehandelend ambtenaar: Mw. M. Zeilstra 06-18300522
SGP:
Is die 18,8 miljoen waarvan gezegd wordt dat deze uiteindelijk overblijft, binnen de extra 84 miljoen of
binnen de ‘geplande’ 102 miljoen? Oftewel: is dit overschot een overschot van het extra budget of van
de extra reserve?
Antwoord:
De verwachte budgetresultaten in Q1 bedragen respectievelijk € 8,6 mln. voor WTVS en € 10,2 mln.
voor Materieel. De risico-reservering van 18 miljoen euro die opdrachtgevers in 2018 hebben
gereserveerd als buffer bovenop de 84 miljoen maakt hier geen onderdeel van uit.
Hoe schat u momenteel de kans in dat de tram uiteindelijk 16 keer per uur gaat rijden?
Antwoord:
Wij schatten de kans dat de tram uiteindelijk 16 keer per uur gaat rijden als hoog. Het moment waarop
dat gebeurt is afhankelijk van vele factoren, waaronder het aantal reizigers in de Covid-periode en de
beschikbare trams. In de komende herfstvakantie gaan we buiten in de praktijk aantonen dat dit ook
fysiek kan. De kans dat dat in één keer slaagt schatten wij rond de 60%. Er hebben zich afgelopen
periode geregeld storingen in het systeem voorgedaan, met name bij de assentellers, die hebben
geleid tot een verminderde beschikbaarheid van het (spoorbeveiligings)systeem. De oorzaak (of
oorzaken) voor deze verminderde beschikbaarheid is nog niet gevonden. Er zijn en worden
beheersmaatregelen getroffen waaronder het vervangen van de assentellers door een nieuwere
versie. Vooralsnog lijkt het nieuwere type assenteller beter te werken maar we houden nog een slag
om de arm omdat het effect van de uitgevoerde maatregelen nog niet voldoende duidelijk is. Op de
informatiebijeenkomst voor raad en staten op 14 oktober zullen we u hierover nader informeren.
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Wij lezen: 'De accountant is volop bezig geweest met de controle van 2015, 2016 en 2017.' Kunt u dit
toelichten?
Antwoord:
Het project Uithoflijn heeft een eigen projectaccountant. Dat is een vereiste bij de subsidieverstrekking
door het Rijk. Deze accountant heeft inmiddels een goedkeurende verklaring afgegeven tot en met
2017. We verwachten binnen enkele weken ook de verklaring voor het jaar 2018 en 2019.

