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1. AANLEIDING OPSTELLEN BEHEERVISIE 
 
Nieuwe Wls vervangt voorgaande wetten 
Sinds 1 december 2015 vervangt de Wet lokaal spoor1 (Wls) alle voorgaande wetten rond 
de lokale spoor- en tramsystemen. Denk aan de Spoorwegwet 1875 en de Lokaalspoor- en 
Tramwegwet uit 1900. De Wls regelt de verhoudingen tussen de bestuurscommissie 
Vervoersautoriteit van de MRDH (hierna: BCVa), de door haar aangewezen beheerder, de 
vervoerder(s) en de verdere belang- en rechthebbenden bij de aanleg, het beheer en het 
gebruik van de spoorweginfrastructuur. De MRDH implementeerde de nieuwe wet in 2015 
en geeft er vervolgens nadere invulling aan door onder andere beleidskaders2 vast te 
stellen om aan de verplichtingen te kunnen voldoen zoals die in de Wls zijn benoemd.  
 
2. INLEIDING 
 
Acteren volgens actueel document 
Voor de MRDH is de beheervisie een verplicht3 document dat minimaal één keer in de vier 
jaar moet worden herzien en geactualiseerd aan de relevante contextuele wijzigingen die 
invloed hebben op het beheer van het lokaal spoor. De BCVa van de MRDH stelt de 
beheervisie vast. De beheervisie geldt als bovenliggend document aan de railconcessie. 
Voor wat betreft veiligheid is het ‘Veiligheidskader MRDH 2018-2023’ bovenliggend aan de 
beheervisie.  

2.1. Beheervisie is een belangrijk kader  
De beheervisie geldt voor de beheerder bij het opstellen van enerzijds het Strategisch 
Asset Management Plan (SAMP) en anderzijds de jaarplannen, waaronder het Asset 
Management Plan (AMP) en het Capaciteit Verdelingsplan. Het AMP wordt gezien als het 
Beheerplan zoals genoemd in de Wls artikel 21. De beheerder verwerkt de beheervisie van 
de MRDH en zijn voorstellen voor de genoemde beleidsspeerpunten in het SAMP. Met het 
(S)AMP maken beheerder en de MRDH afspraken over de invulling van het plan in relatie 
tot de overeengekomen concessieafspraken. De beheerder draagt hierbij zorg voor, en 
werkt binnen zijn organisatie aan het samenspel tussen de beheerder, de vervoerder en de 
concessiemanager van beheerder en vervoerder. 

2.2. Ook visie op voertuigen 
Naast haar wettelijke verplichting om een beheervisie op te stellen voor de lokale 
spoorweginfrastructuur kiest de MRDH ervoor hiermee ook een visie op de spoorvoertuigen 
te realiseren. Dat maakt het sturen op het totale railsysteem mogelijk. Inhoudelijk is de 
sturing op spoorvoertuigen vergelijkbaar met de sturing op spoorweginfrastructuur. Indien 
tegelijk het beheer van de spoorweginfrastructuur en de spoorvoertuigen wordt bedoeld, 
spreken we in het document over ‘railassets’. Indien een onderwerp specifiek op het beheer 
van de spoorweginfrastructuur of de spoorvoertuigen van toepassing is, dan wordt dit 
expliciet geduid.  
 
 
 
 
 

 
1 https://wetten.overheid.nl/BWBR0034363/2015-12-15. 
2 Veiligheidskaders OV 2018-2023, ‘Verantwoordelijkheden van de MRDH voor de veiligheid’, 
 ‘Veiligheidskaders MRDH’. 
3 Wls, artikel 17.  
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2.3. Beheervisie up-to-date gemaakt 
Ten opzichte van de voorgaande beheervisie actualiseerde de MRDH de volgende 
onderwerpen: 
 
 ontwikkelingen rond het beheer van de railassets; 
 scope spoorweginfrastructuur: verwachte areaaluitbreidingen; 
 nadere duiding van de sturingsvorm met beheerder; 
 nadere duiding rol en positie van de beheerder; 
 actualisatie van de prestatie-indicatoren (KPI’s); 
 verwijzing naar relevante (veiligheid) procedures; 
 beleidsspeerpunten MRDH. 

 
De beheervisie van versie 2.0, zoals vastgesteld door de BCVa van 6 januari 2016, vervalt 
op de ingangsdatum van deze beheervisie.   
 
3. DOEL BEHEERVISIE 
 
Kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid garanderen 
Met de beheervisie geeft de BCVa van de MRDH invulling aan haar wettelijke taak in het 
kader van de Wls als bevoegd gezag. De beheervisie heeft tot doel de beheerders van de 
railassets kaders te geven op basis waarvan zij uitvoering geeft aan het beheer hiervan.  
De rol en het belang van de MRDH als opdrachtgever, bevoegd gezag en als 
eindverantwoordelijke entiteit voor de integrale veiligheid en kwaliteit wordt nader geduid. 
Conform de Wls moet de beheervisie minstens het volgende bevatten: 
 

1. de prestatienormen rond kwaliteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de lokale 
spoorweginfrastructuur; 

2. de manier waarop de MRDH en beheerder uitvoering regelen van de beheertaken en 
de benodigde financiële middelen ter realisatie hiervan (sturing); 

3. de momenten waarop de beheerder periodiek de verschillende onderdelen van de 
lokale spoorweginfrastructuur inspecteert en schouwt. 
 

4. SAMENHANG TUSSEN BELEID EN UITVOERING 
 
Van visie naar realisatie 
Voor het regionale OV is de visie en de strategie van de MRDH uitgewerkt in de: 
 
 Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2022; 
 Strategische Bereikbaarheidsagenda Vervoersautoriteit MRDH; 
 Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid (UAB);  
 Kadernota OV. 

 
Ambities rond reizigersgroei, reizigerskwaliteit en kosteneffectiviteit worden in de 
bovengenoemde documenten als visie uitgewerkt. De MRDH actualiseert haar beleid in 
onder meer de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid. In het Investeringsprogramma 
Vervoerautoriteit (IPVa) staan de hieruit afgeleide acties die op een relatief korte termijn 
worden uitgevoerd. De beleidsspeerpunten in deze beheervisie zijn afgeleid van de 
strategische agenda van de MRDH.  
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4.1.  Strategische doelen MRDH 
Bij de ontwikkeling van het OV is het belangrijk goed in te spelen op de wensen en 
behoeften van reizigers, waarbij de kwaliteit voor de reiziger centraal staat. Op basis 
hiervan zijn door de MRDH drie strategische doelstellingen geformuleerd:  
 
 de kwaliteit voor de reiziger staat voorop;  
 OV met een goede prijs-kwaliteitverhouding;  
 goed opdrachtgeverschap.  

4.2.  Sober en doelmatig beheer van de railassets: doelmatigheidscriterium 
Dat de kwaliteit van de reiziger voorop staat bij het ten uitvoer brengen van het beheer 
staat buiten kijf. Tegelijkertijd wordt verwacht dat het beheer van de railassets tegen een 
goede prijs- en kwaliteitverhouding plaatsvindt. Voor het beheer van de railassets staan 
daarom soberheid en doelmatigheid als uitgangspunten centraal. Onder dit 
doelmatigheidscriterium wordt verstaan: een evenwichtige afweging tussen de gewenste 
functie, acceptabele hinder, gewenste kwaliteit of veiligheidsniveau, afgezet tegen in basis 
zo laag mogelijke kosten die hiervoor nodig zijn.    
 

5. ONTWIKKELINGEN RONDOM HET BEHEER 
 
Gezamenlijk optrekken in verdere ontwikkeling 
De MRDH beschikt over een goed functionerend vervoersysteem. De klantwaardering van 
de vervoerders is hoog: 7,8 in 2018 en dat neemt nog jaarlijks toe. Bovendien groeide het 
gebruik van het OV in de periode 2014-2018 gemiddeld met meer dan 3% per jaar. 
Voornamelijk gebeurde dit bij de metro in Rotterdam en bij de tram in Den Haag. Inclusief 
de geplande woningbouw van 240.000 woningen tot 2040 groeit de bevolking in de 
Zuidelijke Randstad de komende vijftien jaar met circa 20%. Ook dat leidt tot flinke toename 
van de mobiliteit. De verstedelijking zal zich vooral concentreren in het binnenstedelijk 
gebied, waar de mobiliteitsgroei vooral in het OV gerealiseerd moeten worden.  
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In de komende jaren denken MRDH, de RET en HTM na hoe zij de regionale 
mobiliteitsopgave, de organisatie hiervan en de transitie naar een passend, duurzaam en 
efficiënt aanbod van het OV invulling kunnen geven. De ambities rond duurzaamheid en 
maatschappelijke ontwikkelingen - zoals reduceren van CO2-uitstoot, energietransitie, 
economische groei, verstedelijking en dergelijke - leiden immers tot een veranderde 
opvatting over de manier waarop het mobiliteitsaanbod naar de toekomst toe moet worden 
georganiseerd. Daarnaast zien we het OV op korte termijn enorm groeien, vooral in de 
spits. Extra maatregelen moeten die groei goed kunnen opvangen. Denk aan nieuwe 
investeringen in spoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen, aan versterkte samenwerking 
tussen vervoerders, gemeenten en de MRDH aan het ontwikkelen en implementeren van 
innovatieve toepassingen.  
 
Passend vervoersaanbod 
De MRDH, de RET en HTM delen het belang om scherp te blijven toezien op de betekenis 
van deze ontwikkelingen, zodat zij, vanuit hun gezamenlijke oriëntatie en aanpak, een 
passend vervoersaanbod kunnen realiseren. Om die reden is via inbesteding van de 
railvervoersbedrijven HTM en de RET een langdurig, strategisch samenwerkingsperspectief 
georganiseerd. Noodzakelijk om invulling te geven aan de huidige vervoersvraag, en om 
samen effectief te anticiperen op toekomstige (maatschappelijke) ontwikkelingen.  
 
Samenwerken aan werkende oplossingen 
De MRDH maakt met de vervoersbedrijven concessieafspraken, waarbij de partijen vanuit 
verschillende rollen en expertises uitvoering geven aan de gezamenlijke ambities. De 
gekozen samenwerkingsvorm is gebaseerd op wederzijds respect en erkenning van 
elkaars rollen en belangen. Op een constructieve en transparante manier verwerken zij met 
elkaar vraagstukken tot een passende oplossing. De komende periode staat het verder 
doorontwikkelen van de samenwerkingsrelatie MRDH en HTM/RET centraal.  
 
6. BELEIDSSPEERPUNTEN  
 
Doorontwikkeling OV en efficiënt beheer nu en straks noodzakelijk 
Dit hoofdstuk behandelt de beleidsspeerpunten van de MRDH voor de komende periode. 
Om effectief invulling en sturing te kunnen geven aan deze beleidsspeerpunten verwerkt de 
beheerder voorstellen tot maatregelen in het Strategisch Asset Management Plan (SAMP). 
Na goedkeuring van de MRDH op het SAMP kan de beheerder invulling geven aan het 
effectief tot uitvoer brengen van de voorstellen op de genoemde beleidsspeerpunten.  

6.1. Stijgende onderhoudskosten leiden tot spanning op de begroting MRDH  
Op de middellange termijn ontstaat steeds meer spanning op de subsidies voor het beheer 
van de railassets. Daarvoor kunnen de volgende argumenten worden benoemd: 
 
 De aanleg van de metro Rotterdam vanaf de jaren 1960 resulteert in substantiële 

instandhoudingsopgaven. Voor de Haaglandse lightrail worden de eerste grote 
vervangingsinvesteringen voorzien; 

 De indexering van de inkomsten van de MRDH is vanuit het Rijk lager dan de 
indexering die MRDH toepast voor de exploitatie en (deels) het beheer van de 
railassets;  

 Toevoeging van de te beheren nieuw areaal; 
 Toenemende technische complexiteit in relatie tot veiligheidseisen; 
 De impact van de (versnelde) reizigersgroei in het OV. 
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Dit betekent dat de ruimte van de MRDH om te investeren in de toekomstige 
mobiliteitsopgave4 structureel afneemt. De kostendekkingsgraad van het OV moet daarom 
worden verbeterd, onder meer door efficiëntiemaatregelen op het beheer van de railassets.  
Om die reden werkt de beheerder actief en voortdurend aan maatregelen om de 
beheerkosten beheersbaar te houden en doet hier voorstellen voor: 
 
 het maken van instandhoudingsafwegingen op basis van het doelmatigheidscriterium 

(zie 4.2); 
 de MRDH ondersteunen bij het onderzoeken van een alternatieve 

financieringsaanpak voor de grote vervangingsinvesteringen; 
 het ontwikkelen van innovatieve toepassingen voor efficiënter beheer; 
 het versterken van de synergievorming tussen de RET- en HTM-beheer; 
 het versterken van de synergievorming en de samenhang bij de afweging voor 

instandhoudingsopgaven van spoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen tezamen. 
 
Tegelijkertijd versterkt de MRDH actief haar positie in het lobbytraject naar het Rijk, samen 
met de vervoersregio Amsterdam en de gemeenten, voor verhoging van de rijksbijdragen. 
Ook bij gebiedsontwikkeling, waarbij ontsluiting op het regionale OV wenselijk is, zet de 
MRDH in op cofinanciering door belanghebbenden. 

6.2. Synergievorming 
Vanaf 2015 zijn de stadsregio Rotterdam en Stadsgewest Haaglanden opgegaan in de 
MRDH. Voorts is door inbesteding een langdurig strategisch samenwerkingsperspectief 
met de HTM en de RET georganiseerd. Het nu integraal kunnen beschouwen van de 
regionale mobiliteitsopgave biedt alle partijen kansen om effectiever in te spelen en 
invulling te geven aan de regionale mobiliteit- en beheeropgave.  
 
Samen belang inzien en handelen  
De cultuur en de aard van beide bedrijven hebben zich in de loop der tijd verschillend 
ontwikkeld en gevormd. Het is daarom ook een uitdaging, maar niet onmogelijk, om vanuit 
een verschillende achtergrond en cultuur niet alleen het gezamenlijk belang in te zien, maar 
dat ook werkelijk om te zetten naar een concreet handelingsperspectief. Het geheel is 
namelijk meer dan de afzonderlijke delen. Daarom ziet de MRDH synergievorming als een 
must om effectief aan de toenemende mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voldoen. 
Positief is het dat de HTM- en de RET-beheerorganisaties elkaar al actief weten te vinden. 
Om kennis te delen, om samen vraagstukken op te lossen en om samen de 
beschikbaarheid van technische knowhow te inventariseren.  
 
Samen verdere stappen nemen 
Voor meer efficiency is het belangrijk dat de RET en HTM hun samenwerking op 
beheeractiviteiten en competenties structureel verder doorontwikkelen en ook werkelijk 
concretiseren. De synergievorming moet de komende periode verder in kaart worden 
gebracht. De beheerders doen in samenwerking voorstellen, zonder dat dit de reguliere 
werkzaamheden en voortgang van beheeractiviteiten in de weg staat: 
 
 Een thematische aanpak met concrete acties op synergievorming voor de komende 

periode, met hierbij voorstellen tot implementatie; 
 Een plan van aanpak op een verdere doorontwikkeling op de middellange en lange 

termijn van de synergievorming tussen de RET en HTM, de organisatie en de 
implementatie hiervan.  

 

 
4 Audit BOV-kosten lokaalspoor vervoerregio's (Mott, 21/03/2017); Gevoeligheidsanalyse investeringsruimte  
  Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Vervoerregio Amsterdam (TG; 16/05/2018). 
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Hierbij vervult de MRDH de duidelijke en overtuigende rol van opdrachtgever en als 
bevoegd gezag in het kader van de Wls. 

6.3. Systeem efficiency 
De vervoersprestatie is de optelsom van samenhangende activiteiten rond exploitatie, 
beheer van de railassets en sociale veiligheid. Het is daarom belangrijk de uiteindelijke 
vervoersprestatie vooral te bezien vanuit de visie dat het geheel meer is dan de som der 
delen. Denk aan het op efficiënter inzetten van de railassets - vloot en infrastructuur - voor 
het verkrijgen van een optimale bezettingsgraad exploitatie. Door het effectiever inzetten 
van de railassets kan enerzijds een goede en passende vervoersprestatie worden geleverd 
waarbij tegelijk een efficiencyvoordeel op systeemniveau kan worden gerealiseerd. Het is 
daarom belangrijk dat de vervoerder (exploitant) de overwegingen en adviezen van de 
beheerder van de railassets meeneemt in de uitwerking van (vervoer)plannen. 

6.4. Innovatie  
De MRDH werkt in diverse verbanden en aandachtsgebieden met de RET, de HTM, 
gemeenten en derden samen aan innovatie en duurzaamheid (Innovatieprogramma, 
SMARD en dergelijke). De daarbij geformuleerde governance geeft de 
vervoersorganisaties focus en kaders bij de transitie naar andere vormen van mobiliteit, 
energietransitie en duurzaamheid. Dit kan verder worden versterkt door op een passende 
manier marktpartijen en kennisinstituten bij de voorliggende ontwikkelvraagstukken te 
betrekken. De beheerder participeert actief bij (bestaande) innovatieprogramma’s en 
initiatieven.  
 
Aansluiting houden bij technologische veranderingen 
Technisch personeel met de juiste technische vaardigheden zijn steeds lastiger te vinden. 
Tegelijkertijd verschuift de competentiebehoefte van ‘old-school’ techniek naar data-
analyse. Dit omdat geavanceerde technologische toepassingen bij het beheer steeds meer 
worden ingezet. Het is daarom van belang het creatieve vermogen van de beheerder te 
stimuleren om het beheerproces efficiënter te kunnen uitvoeren en blijvend aansluiting te 
houden bij de technologische veranderingen. De beheerder doet voorstellen voor 
maatregelen om het innovatie denken-en-doen specifiek binnen de beheerorganisatie 
verder te simuleren en door te ontwikkelen.  
 

6.5. Verduurzaming railassets 
 
Samen naar een lagere CO2-voetafdruk 
De 23 regiogemeenten werken samen met de MRDH 
aan een regio waar je prettig kunt wonen en werken5. 
Nu en in de toekomst. Om dat te realiseren is een 
mobiliteitstransitie nodig, waarbij onder andere het 
gebruik van openbaar vervoer gestimuleerd wordt. 
De ambitie is om de uitstoot van CO2 door het 
verkeer met 30 procent te verminderen in 2025 ten 
opzichte van 2016. Dit strookt met de 
klimaatafspraken van Parijs en sluit aan bij de 
collegeakkoorden van de gemeenten. Via het 
convenant verduurzaming railassets stimuleert de 
MRDH duurzame ontwikkelingen. Ze draagt 
daarmee de politieke ambities van de regio uit naar 
reductie van energie en verminderde CO2-uitstoot.  
 

 
5 https://mrdh.nl/co2. 

Duurzaam ontwikkelen 
 

Een duurzame ontwikkeling 
is een ontwikkeling die 

voorziet in de behoeften van 
de huidige generatie, zonder 

de mogelijkheden voor 
toekomstige generaties in 

gevaar te brengen om in hun 
eigen behoeften te voorzien 
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In opdracht van de MRDH verkenden de RET en HTM samen met TNO verduurzaming van 
de railassets6. De beheerder doet op basis hiervan voorstellen om de komende periode 
nieuwe acties te implementeren.  
 
Energiebeleidsverklaring 
De MRDH vraagt de HTM en de RET een Energiebeleidsverklaring te leveren met 
aandacht voor het beheer van de assets. In deze verklaring geven de directies van HTM en 
de RET in grote lijnen aan:  
 
 welke energiebesparende maatregelen waarvan de kosten in minder dan 5 jaar tijd 

terug te verdienen zijn (dit is een wettelijke verplichting conform de EED); 
 hoe de organisatie bijdraagt aan het reduceren van de beoogde regionale CO2 

footprint, een vermindering van 30 procent in 2025 ten opzichte van 2016;  
 zij continue verbetering van de energieprestaties realiseert. 

6.6. Medegebruik railassets 
Alle aan rail gebonden railassets in vervoerssysteem bieden ook kansen voor medegebruik. 
Denk aan het bundelen van krachten met bijvoorbeeld Transport en Logistiek Nederland. 
Of aan de samenwerking met lokale vervoersaanbieders en start ups voor alternatief 
vervoer als onderdeel van Mobility as a Service. Ook biedt medegebruik van de railassets 
een kans op het gebied van duurzaamheid, energiewinning en energiereductie of 
bijvoorbeeld door het bestaande tractienet beschikbaar te stellen voor andere gebruikers en 
toepassingen. Verlaagde beheerkosten kunnen een positief neveneffect van het 
medegebruik zijn. Of dat uitgaven voor meerdere MRDH-beleidsdoelen kunnen worden 
ingezet.  

6.7. Toegankelijkheid 
De algemene maatregel van bestuur (AMvB) bij de Wet personenvervoer 2000 (WP2000) 
somt eisen op over wanneer en hoe het OV voor verschillende doelgroepen toegankelijk 
moet zijn. In februari 2016 is in Nederland het VN-verdrag ‘Rechten voor mensen met een 
beperking’ officieel in werking getreden. Het doel van het dit verdrag is om mensen met een 
beperking dezelfde kansen te bieden als andere burgers, bijvoorbeeld op het gebied van 
openbaar vervoer. Toegankelijkheid en de mogelijkheid om je te verplaatsen is immers een 
belangrijke voorwaarde voor deelname aan de samenleving. Hieraan valt nog veel te 
verbeteren, niet alleen aan spoorvoertuigen, haltes en stationslocaties, ook bijvoorbeeld 
aan specifieke reizigersinformatie en aan de kwaliteit van (loop)routes in de openbare 
ruimte.  
 
Kansen verbeteringen aangrijpen 
De komende jaren ligt de nadruk op verbeteringen, waar dat mogelijk is, bijvoorbeeld 
tegelijk met een herinrichting van de openbare ruimte. Verder zijn er veel ontwikkelingen in 
informatievoorziening. Nieuwe technische ontwikkelingen kunnen helpen in het meer 
toegankelijk maken van het vervoersysteem.  
 
Toegankelijkheid OV verder verbeteren 
Onder andere de belangengroepering Metrocov onderzoekt periodiek de toegankelijkheid 
van het OV en adviseert bij en verzoekt de MRDH tot het nemen van passende 
maatregelen. De beheerder beoordeelt deze adviezen en verzoeken, en koppelt eventueel 
te nemen maatregelen hierover terug aan Metrocov en de MRDH. De beheerder hanteert 
bij zijn beoordeling het genoemde doelmatigheidscriterium. 

 
6 Verkenning verduurzaming railassets, 8 augustus 2017. 
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6.8. Concessiebeheer 
Met een jaarlijkse subsidie aan de beheerder stelt de MRDH een budget voor het beheer 
van de railassets beschikbaar. De voortgang wordt gevolgd via een planmatige cyclus, 
zoals die met de beheerkalender in de concessie is overeengekomen. Bij uitputting van het 
totaalbudget kan de beheerder hierbij (gemotiveerd) voorstellen doen voor het schuiven 
tussen de deelbudgetten beheer spoorweginfrastructuur en beheer spoorvoertuigen. Dit om 
(al dan niet tijdelijke) onder- en/of overschrijdingen van deelbudgetten onderling met elkaar 
te kunnen compenseren.  
 
Naar een integrale planvorming en verantwoordingsstructuur 
Het is van belang om in het samenspel tussen de spoorweginfrastructuur en de 
spoorvoertuigen de juiste afweging en keuzes te kunnen maken. Om de prestaties en 
budgetten integraal te kunnen beschouwen, zal de beheerder toewerken naar een integrale 
planvorming en verantwoordingsstructuur van de railassets: één SAMP, AMP, 
kwartaalrapportages en overleggen. De MRDH evalueert tegelijkertijd de huidige 
subsidiesystematiek, de goedkeuring- en de verantwoordingscyclus op integraliteit, 
doelmatigheid en effectiviteit, en voert waar nodig  of mogelijk, hier in afstemming met de 
beheerder wijzigingen op door.  
 

7. SCOPE SPOORWEGINFRASTRUCTUUR EN 
SPOORWEGVOERTUIGEN 

 
Van trams, tot lightrail, metro’s en opstelsporen 
Onder spoorweginfrastructuur wordt verstaan: alle lokale spoorweginfrastructuur binnen het 
vervoersgebied van HTM en de RET. De railnetten van HTM en de RET kunnen we in de 
volgende type spoorwegen onderscheiden7: 
 

1. het netwerk voor trams, met een eigen (al dan niet deels) vrije baan in de openbare 
ruimte. De tram is verkeersdeelnemer in het overige verkeer. Naast de Wls geldt 
hiervoor ook de Wegenverkeerswet 1994; 

2. het netwerk voor lightrail en metro, met eigen vrije banen met spoorbeveiliging. Het 
netwerk is hierbij van ander verkeer gescheiden; 

3. de opstelsporen; 
4. alle spoorweginfrastructuur op remiseringslocaties. 
 

 
Lokaal spoor omvat … 
 

 

wel niet  
 alle tram- en 

metrospoorweginfrastructuur, zoals rails, 
spoorvoertuigen, haltes, perrons en 
tunnels; 

 rail gebonden systemen en voertuigen; 
 besloten vervoer op rails, zoals 

historische tram; 
 viaducten, tunnels en bruggen, exclusief 

voor de tram/metro/lightrail. 

 remisegebouwen, werkplaatsen en 
stationsgebouwen; 

 energieverbruik8; 
 spoorweginfrastructuur Hoofdspoor 

(trein); 
 viaducten, tunnels niet exclusief voor 

tram/metro, m.u.v. het spoorse deel 
hiervan; 

 historische spoorwegvoertuigen en 
spoorwegvoertuigen goederenvervoer. 

 
7 Conform beleidsregel Systeemkenmerken zoals vastgesteld door BCVa MRDH 16 mei 2018. 
8 Betreft de energie nodig om het gebruik van spoorvoertuigen mogelijk te maken. 
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7.1. Areaaluitbreidingen 
Naast het toevoegen van extra functies wordt binnen de metropoolregio het areaal de 
komende jaren op verschillende locaties ook uitgebreid. De volgende zeven 
areaaluitbreidingen dan wel modificaties worden de komende periode voorzien: 
 
1. Hoekse Lijn verlenging naar Hoek van Holland Strand vanaf Hoek van Holland Haven; 
2. Lijn 19 TU Delft; 
3. Vernieuwde stationsomgeving Rotterdam Alexander;  
4. Keervoorziening bij Pijnacker Zuid voor frequentieverhoging E-lijn; 
5. Lijn 1 Den Haag; 
6. Nieuwe Stadstram fase 2 (Tram24); 
7. Feyenoord City (vooruitlopend keerspoor Wilhelminaplein).  
 
Uitbreiding in overleg met de MRDH 
MRDH informeert de beheerder tijdig over aanstaande areaaluitbreidingen. De beheerder 
legt de aanvullende beheeractiviteiten in een samenhangend voorstel als verzoek tot 
areaal- en/of taakuitbreiding bij de MRDH ter goedkeuring voor. Daardoor kan de MRDH de 
kosten voor areaaluitbreidingen tijdig financieel plannen en accorderen. Zijn er additionele 
projecten die tot areaaluitbreiding leiden, dan bespreekt de beheerder de mogelijke 
consequenties hiervan met de MRDH. De MRDH zal toezien op een tijdige aansluiting van 
de beheerder bij projecten die op enige wijze raken aan de bestaande of toekomstig 
beheertaken van de beheerder. 
 
8. PRESTATIEBEWAKING 
 
Bij beheerproces vinger aan de pols houden 

8.1. Prestatieindicatoren 
Om toe te zien dat de strategisch doelstellingen effectief worden vertaald naar tactische 
doelstellingen zijn hier prestatienormen aan verbonden. De prestatienormen zijn als 
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) opgenomen in het Programma van Eisen van de 
railconcessie. De KPI’s en prestatienormen worden samengevat in hoofdstuk.  
 
Meten en monitoren 
De beheerder van de railassets zorgt ervoor dat de prestatienormen in de beheer-, 
onderhouds- en uitvoeringsplannen worden opgenomen. Hierdoor kunnen de uiteindelijke 
resultaten en effecten worden gemeten en gevolgd. In essentie dient een KPI (met 
prestatienorm) als sturing- en verantwoordingsinstrument. Op basis van monitoring en 
evaluatie kunnen maatregelen worden geïnitieerd als bijvoorbeeld blijkt dat structureel 
boven of onder een KPI normering wordt gepresteerd. Ook wordt er met de KPI’s 
(bestuurlijke) verantwoording gegeven over de geleverde prestaties in relatie tot de bestede 
financiële middelen. De KPI’s betreffen:  
 
 beschikbaarheid; 
 betrouwbaarheid; 
 veiligheid;  
 omgevingsbeleving;  
 schoon en heel;  
 kostenefficiency. 

 
De uitwerking van de KPI’s is opgenomen in bijlage 12.1. 
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8.2. Monitoring 
Als strategisch opdrachtgever en subsidieverlener moet de MRDH de uitvoering van haar 
wettelijke taken met maximale transparantie publiekelijk en bestuurlijk kunnen 
verantwoorden. Om dit mogelijk te maken, zorgt de beheerder ervoor dat de prestaties en 
kosten conform de door de MRDH gestelde formats worden verantwoordt en dat zijn 
financiële systemen hierop worden ingericht. Er worden eenduidige definities en 
verantwoordingswijze gehanteerd, zodat eenduidigheid in monitoring, evaluatie en 
(bestuurlijke) verantwoording van de RET en HTM (zo goed als) mogelijk is.  
De MRDH zal het beheerproces op de volgende wijze periodiek monitoren en evalueren: 
 

1. Controles/audits houden op de uitvoering van beheertaken/activiteiten op 
bijvoorbeeld:  
a. beheerorganisatie; 
b. planvormingstoetsen; 
c. investeringswerken;  
d. veiligheidsbeheersysteem;  
e. relatie opdrachtgever en opdrachtnemer. 

2. In samenwerking met andere vervoersregio’s en vervoersbedrijven benchmarks 
uitvoeren naar de doelmatigheid en efficiency van het beheer.  

3. Onderzoek doen om te bepalen of er gedurende de (resterende) looptijd van de 
concessieperiode risico’s ontstaan (waardeontwikkeling van de infrastructuur, budget, 
prestaties en dergelijke). 

4. In opdracht van de MRDH voert toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport 
toetsend onderzoek uit. Naast deze wettelijke taak initieert zij onderzoek op eigen 
initiatief. 

5. Steekproefsgewijs het WOM-onderzoek uitvoeren van de spoorweginfrastructuur, de 
spoorvoertuigen en/of naar de door de beheerder toegepaste WOM-methodiek.  
WOM staat voor Waarde Ontwikkelingsmodel.  
 

9. STURING MOGELIJK MAKEN 
 
Rollen en verantwoordelijkheden van relevante partners 
De beheerders van HTM en de RET voeren de tactische en operationele beheertaak 
namens de MRDH uit9. Omdat de MRDH de (wettelijk) verantwoordelijke en risicodragende 
partij is voor het beheer van de railassets, impliceert dat de MRDH in de integrale 
railconcessie onderscheid maakt tussen het exploitatiedeel en het assetdeel voor wat 
betreft de risicoverdeling in prestaties en kosten.  
 
De verantwoordelijkheid en de hiermee samenhangende kosten voor het beheer ligt 
volledig bij de MRDH. Hiermee is de wettelijke verantwoordelijkheid van de MRDH voor het 
beheer van de railassets binnen de integrale concessieovereenkomst geregeld. De 
beheerder is binnen de directe invloedsfeer van de MRDH geplaatst om het sturen op 
risico’s, de gewenste prestaties, kwaliteit, de veiligheid en de kosten voor de MRDH 
mogelijk te maken. Zodoende kan de MRDH effectief anticiperen en sturen op 
veranderingen in de context van de beheeropgave van de railassets (mobiliteitsvraag, 
investeringsambities, wetgeving en beschikbaar budget).  
 
 
 
 
 

 
9 Aanwijzing beheerder voor de spoorweginfrastructuur conform artikel 18 Wls van 1 december 2015 tot en met   
  30 november 2020 bestuurlijk vastgesteld 16/11/2015. 
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Belang van MRDH dienen 
Dit kan effectief wanneer de beheerder primair en waardevrij het belang van de MRDH 
dient bij uitvoeren van haar (wettelijke) beheertaken. Met waardevrij wordt bedoelt: de 
beheerder heeft voor deze taken geen rendementsoogmerk en is in staat voorwaarden te 
stellen aan de vervoerder bij het beschikbaar stellen van de spoorweginfrastructuur 
(toelating en verdeling capaciteit). Voor wat betreft het rendementsoogmerk wijken de 
afspraken met de vervoerders deels af van dit uitgangspunt. De MRDH kan hier overigens 
door middel van aanvullende afspraken in de concessies gemotiveerd van afwijken. In 2020 
zal met de vervoerders worden bezien op welke wijze de huidige situatie in 
overeenstemming kan worden gebracht naar dit uitgangspunt in deze beheervisie. 

9.1. Sturingsmodel 
Doel van het sturingsmodel is dat de MRDH haar strategische taken goed kan uitvoeren en 
kan sturen op beslissingen over instandhouding of vernieuwing van de railassets. De 
MRDH heeft gekozen voor sturing op strategisch niveau, gebaseerd op de rolverdeling 
conform ISO 55001. De beheerder van de spoorweginfrastructuur en de spoorvoertuigen 
voldoet aan de ISO-normering voor Assetmanagement (ISO55001). De beheerder werkt 
namens de MRDH, op basis van de beheervisie, de SAMP uit en legt dit ter goedkeuring 
voor aan de MRDH. In de railconcessie zijn afspraken vastgelegd over het:  
 

 Indienen en beoordelen van plannen;  
 bespreken en bijsturen aan de hand van kwartaal- en jaarrapportages;  
 periodiek rapporteren van de waardeontwikkeling van de railassets;  
 steekproefsgewijs toetsen van de organisatie, voorstellen, rapportage en uitvoering.  

 
De beheerder geeft invulling aan de door de MRDH (bij)gestelde beleidskaders, en 
adviseert de MRDH over het effect hiervan in relatie tot veiligheid, kwaliteit, prestaties en 
mogelijke kosteneffecten.  

9.2. Rollen en verantwoordelijkheden 
 
9.2.1. MRDH  

De BCVa van de MRDH is op grond van wetgeving10 verantwoordelijk voor: 
 aanleg en beheer van de lokale spoorweginfrastructuur; 
 veiligheid, doelmatigheid en robuustheid van het OV-vervoerssysteem; 
 toegankelijkheid van het OV-vervoerssysteem; 
 de financiering hiervan. 

 
De Wls formaliseert deze verantwoordelijkheden en geeft het MRDH-bestuur de 
bevoegdheden voor vergunningverlening en handhaving. De MRDH is verantwoordelijk 
voor de aanleg, de instandhouding en de financiering van een doelmatig, robuust en veilig 
spoorvervoersysteem11. De MRDH is te beschouwen als ‘fictief eigenaar’ in de zin van de 
wet voor wat betreft een werkend spoorvervoerssysteem. Maar het juridisch eigendom van 
spoorweginfrastructuur ligt bij de gemeenten op wiens grondgebied de infrastructuur is 
aangelegd. Uitzondering hierop is de Randstad Spoorweginfrastructuur (tussen Rotterdam 
en Den Haag) waarbij het juridisch eigendom bij RIT12 (Rail Infratrust BV) ligt.  
 

 
10 Wet Lokaal Spoor, Wet Personenvervoer 2000 (WP2000) en de Wet op Brede Doeluitkering (BDU). 
11 Artikel 5.1 Wls. 
12 Railinfratrust BV (RIT) is de eigenaar van de openbare spoorweginfrastructuur in Nederland. Voor de  
   dagelijkse bedrijfsvoering wordt de handelsnaam ProRail gevoerd. 



  

 15 

9.2.2. De Beheerder 

Op grond van de Wls wijst de MRDH de HTM en RET aan als (beoogd) beheerder van de 
spoorweginfrastructuur13 en de spoorvoertuigen, en de vervoerder als verkeersleider. De 
beheerder is tegelijkertijd de assetmanager conform ISO55001.  
De RET en HTM zijn in hun hoedanigheid als beheerder verantwoordelijk voor het 
dagelijkse beschikbaar stellen van het openbaar vervoerssysteem en het gebruik daarvan 
voor exploitatie (en goederenvervoer).  
 
De (statutair) directeur van de HTM respectievelijk de RET is feitelijk eindverantwoordelijk 
voor de beheertaak die MRDH conform de Wls aan de vervoersbedrijven heeft 
gedelegeerd. Om het belang en de positie van de beheerder goed te kunnen borgen, wijst 
de directeur van de HTM en de RET de verantwoordelijke functionaris aan, die namens de 
directeur,  formeel invulling geeft aan de rol van beheerder zoals bedoelt in de Wls. Deze is 
tegelijkertijd de assetmanager conform ISO55001. Bij eventuele wijziging van de functie of 
functionaris stelt de directeur de MRDH hiervan direct op de hoogte. 
 
De beheerder van de spoorweginfrastructuur heeft de coördinerende rol voor het hebben 
van een werkend vervoersysteem. Deze verantwoordelijkheid wordt in deze visie nader 
uitgewerkt en is ook door de BCVa van de MRDH benadrukt. Dit door het mandateren van 
de beheerder tot het verlenen van vergunningen bij werken en/of het plaatsen van zaken 
rondom de spoorweginfrastructuur (conform art. 12 van de Wls). Hetzelfde geldt ook voor 
de aanvraag van een indienststellingsvergunning bij nieuwe of gewijzigde 
spoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen.   
 
De beheerder heeft (van rechtswege) een sterkere positie gekregen ten opzichte van de 
vervoersorganisatie als geheel; het is van belang dat de beheerder een gelijkwaardige 
positie bekleed op alle niveaus van de vervoersorganisatie (exploitatie, railassets, 
financiën). Dit zodat de beheerder invulling kan geven aan haar (wettelijke) taken en op een 
zorgvuldige manier zijn afstemming en besluitvorming in alle lagen van de organisatie heeft 
geborgd. 

 
9.2.3. Wegbeheerders  

Het vervoerssysteem staat niet op zichzelf. De tram is een verkeersdeelnemer die zich 
bevindt in de openbare ruimte, en waarbij de trambestuurders op ‘zicht’ rijden. Voor de 
inrichting van de openbare ruimte en daarmee samenhangende verkeersveiligheid is de 
wegbeheerder verantwoordelijk. De MRDH heeft met regiogemeenten afspraken gemaakt 
over de beheer- en onderhoudsgrenzen in beheerovereenkomsten, dan wel worden deze 
geactualiseerd.  
 
9.2.4. Vervoerder 

Conform artikel 30 van de Wls en het beleidskader van de MRDH sluit de beheerder van de 
spoorweginfrastructuur met de vervoerders een toegangsovereenkomst over het gebruik 
van de door de beheerder toe te wijzen vervoercapaciteit. Het is van belang dat de 
vervoerder (exploitant) de overwegingen en adviezen van de beheerder van de railassets 
meeneemt in de uitwerking van (vervoer)plannen (zie 6.3. en 10.12.). 
 
 

 
13 Conform artikel 18 Wls. 
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9.2.5. IL&T 

In de zin van de Wls is ILT de toezichthouder14. ILT houdt namens de minister (I&W) 
toezicht op de veiligheid van het spoorwegsysteem en uiteindelijk op het functioneren van 
de MRDH. ILT geeft verklaringen af aan de beheerder en/of MRDH: voordat MRDH 
vergunningen kan verstrekken (indienststelling), de beheerder kan waanwijzen en een 
veiligheidscertificaat kan afgeven aan de vervoerder. Daarnaast kan ILT in opdracht van de 
MRDH onderzoek doen naar ongevallen en calamiteiten en op eigen initiatief inspecties 
uitvoeren. 

 

10. KADERS 
 
Beheer uitvoeren vanuit beleidskaders, en wet- en regelgeving 

10.1. Wet- en regelgeving 
Naast de Wls is de volgende wet- en regelgeving van belang voor het beheer van de lokale 
spoorweginfrastructuur: 
 
 WP2000 

De Wet personenvervoer 2000 regelt de concessies voor het openbaar vervoer, 
waarbij de vervoerders via de toegangsovereenkomst van de beheerder op de 
spoorweginfrastructuur worden toegelaten. Daarnaast somt de wet bepalingen op over 
de toegankelijkheid van het OV. De wet is uitgewerkt in de AMvB. 

 Omgevingswet 
De Omgevingswet is nog in ontwikkeling. De wet bevat straks bepalingen over geluid. 
Ook regelt de wet alle vergunningstrajecten, met uitzondering van artikel 9, 10, 32 t/m 
34 Wls. Op het moment dat deze wet van kracht wordt, treden de MRDH en de 
beheerder in overleg om de uitwerking van de wet in samenspraak met de gemeenten 
te implementeren. 

 Aanvullingsbesluit geluid 
Deze AMvB is nog in de voorbereidingsfase. Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt de 
AMvB’s onder de Omgevingswet en bevat regels voor de beheersing van geluid 
afkomstig van wegen, spoorwegen en industrieterreinen. Tevens regels voor 
geluidgevoelige objecten in de nabijheid van die geluidsbronnen. 

 Bouwbesluit (Woningwet) 
Het Bouwbesluit als onderdeel van de Woningwet stelt onder meer bepalingen aan 
brandveiligheid en ontruiming van gebouwen met meer dan vijftig personen. Hieronder 
vallen ook de metrostations en bijvoorbeeld de Haagse Tramtunnel. 

 
De MRDH en de beheerder is op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving, speelt in 
op de ontwikkeling van nieuwe wetgevingen (zoals de modernisering van de spoorwegwet) 
en zal deze binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied toepassen. 
 
 
 
 
 

 
14 Besluit aanwijzing Staatscourant 2014 nr. 27802. 
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10.2. Schouwplicht 
Overeenkomstig artikel 17 lid 1 van de Wls is de beheerder van de spoorweginfrastructuur 
verplicht de onderstaande spoorsystemen15 met de volgende frequentie schouwen:  
 

I. Gesloten spoorsysteem: spoorweginfrastructuur (ook genoemd als metro en/of 
lightrail), waar gereden wordt op sein met beveiligingsingreep - in elk geval één keer 
per vijf weken; 

II. Open spoorsysteem (ook genoemd als tram of stadse spoorweginfrastructuur) - één 
keer per jaar, er vanuit gaande dat de beheerder in elk geval één keer per maand 
een globale schouw uitvoert op veilige bereidbaarheid.  

10.3. Calamiteitenoefeningen  
In afstemming met de vervoerder(s) van hulpdiensten en indien van toepassing met andere 
beheerders van (spoor-)infrastructuur (Rijkswaterstaat, ProRail, HTM, RET) moet de 
beheerder specifieke veiligheidsdossiers van objecten bijhouden.  
De beheerder voert hiervoor periodiek calamiteitenoefeningen uit om te toetsen of aan de 
calamiteitenprocedures wordt voldaan.  

10.4. Normenkader  
De beheerder heeft en onderhoudt het normenkader. Dit kader bevat onder meer 
voorschriften, richtlijnen en instructies waaraan een spoorwegsysteem moet voldoen om 
volgens de eisen van de MRDH en de Wls te kunnen functioneren. Het normenkader 
omschrijft tevens de eisen en de voorwaarden voor het ontwerp, de aanleg, het beheer en 
het gebruik van de spoorweginfrastructuur. Het zijn ook de eisen en voorwaarden die 
gesteld worden aan bijvoorbeeld projecten en leveranciers voor een goede overdracht en 
de in bedrijfstelling van spoorweginfrastructuur en/of objecten voor beheer en onderhoud. 
Verder gebruikt de beheerder het normenkader om de informatiedossiers te toetsen en 
daarmee de raakvlakken met spoorweginfrastructuur en spoormaterieel te borgen. 

10.5. Veiligheid beheersysteem 
De beheer- en onderhoudsorganisatie moet een veiligheidsbeheersysteem hebben dat het 
akkoord heeft van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).  
Dit veiligheidsbeheersysteem is hierbij op alle rollen en activiteiten in het kader van de 
railconcessie van HTM en de RET beoordeeld. Een door ILT akkoord bevonden 
veiligheidsbeheersysteem is onmisbaar voor de MRDH om de aanwijzing van de beheerder 
en veiligheidscertificaat aan de vervoerder af te geven. 

10.6. Veiligheidskader OV 2018-2023 
Op 11 april 2018 stelde BCVa van de MRDH de ‘Veiligheidskaders OV 2018 – 2023’ vast16. 
Hiermee geeft de MRDH invulling aan de verantwoordelijkheid die zij heeft voor de fysieke 
veiligheid in het openbaar vervoer. Met fysieke veiligheid wordt bedoeld: de veiligheid van 
de reizigers in het OV en de veiligheid van personen in de directe omgeving van het OV, 
zoals verkeersdeelnemers op de openbare weg. Het veiligheidskader geldt tot uiterlijk  
11 april 2023 (vijf jaar) en wordt zo nodig eerder geactualiseerd als de situatie dat verlangt. 
In 2021 evalueert de MRDH het veiligheidskader.  
 
 
 

 
15 Conform beleidsregel Systeemkenmerken zoals vastgesteld door BCVa MRDH 16 mei 2018. 
16 Veiligheidskaders OV 2018-2023, ‘Verantwoordelijkheden MRDH voor de veiligheid’, ‘Veiligheidskaders  
    MRDH’. 
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10.6.1. Veiligheidsnormen Stand Still en ALARP 

In het Veiligheidskader OV 2018 - 2023 van de MRDH wordt de nadruk gelegd op een 
transparante veiligheidsafweging. De MRDH streeft naar een permanente verbetering van 
het veiligheidsniveau. Hiervoor zijn in het veiligheidskader de volgende te hanteren 
veiligheidsnormeringen benoemd die relevant en passend zijn bij de door de BCVa 
vastgestelde systeemkenmerken van de spoorweginfrastructuur: 
 
 de MRDH handhaaft minimaal het huidige veiligheidsniveau in relatie tot de regionale 

ontwikkeling van de verkeersveiligheid (Stand Still principe); 
 de MRDH hanteert een zo laag mogelijk veiligheidsrisico, bij nieuwbouw, nieuwe 

lijnvoering en nieuwe ontwikkelingen, voor zover dit haalbaar en betaalbaar is vanuit 
het doelmatigheidscriterium (As Low As Reasonably Practicable, ALARP). 

 
Een transparante veiligheidsafweging is nodig (kosten-baten in relatie tot veiligheid) om de 
keuze om al dan niet (extra) te investeren in veiligheidsmaatregelen te rechtvaardigen.  
In enkele gevallen is de afweging een onderbouwing om (rest)risico’s te accepteren omdat 
het ontwerpvoorstel voldoet aan de veiligheidskaders van de MRDH (Stand-Still of ALARP). 
De kosten voor het voorkomen van de risico’s staan hierbij niet in verhouding tot het te 
behalen resultaat.  
 
Bij de nieuwbouw van spoorweginfrastructuur, nieuwe toepassingen, ontwikkelingen of 
nieuwe lijnvoering besluit de BCVa of de uitvoering voldoet aan het ALARP-beginsel.  
 
De bestuurscommissie doet dit door het maken van een transparante afweging van 
verschillende voorgestelde varianten, waarbij naast veiligheidsaspecten, betrouwbaarheid 
en kosten voor investering, de effecten voor onderhoud en exploitatie betrokken worden. 
Het beperken van risico’s kunnen echter extra kosten met zich meebrengen. Het is aan het 
BCVa van de MRDH hier een afweging in te maken en vast te stellen dat een voorgestelde 
(keuze) variant aan het ALARP-beginsel voldoet. De ALARP afweging dient voorafgaand 
(vanaf initiatieffase) door de (project)organisatie die verantwoordelijk is voor de nieuwbouw, 
nieuwe toepassingen, ontwikkelingen of nieuwe lijnvoering, aangetoond te worden. Hierbij 
moet aangesloten worden bij de meest actuele (veiligheid)inzichten en/of oplossingen voor 
het beperken van veiligheidsrisico’s. De verschillende (realistisch en toetsbare) 
uitvoeringsvarianten dienen te worden afgewogen op basis van onder andere:  
 
 verkeerskundige alternatieven, inpasbaarheid in ruimtelijke omgeving; 
 hierin toekomstperspectief beschouwd (groei, bestemmingsplan etc.) 
 hierbij veiligheidsaspecten (risicoanalyse, met een onderbouwing van de  

toegepaste afwegingscriteria hierbij); 
 vervoerskundige impact OV (exploitatie); 
 betrouwbaarheid, en de effecten op het beheer en onderhoud; 
 investeringskosten samenhangend met de voorgestelde uitvoeringsvarianten; 
 afwegingsvoorstel (kosten, impact-op veiligheid, vervoerskundig en verdere relevante 

neveneffecten). 
 
De voorgestelde voorkeursvarianten dienen  voor uitvoering van een project door de BCVa 
van de MRDH te worden goedgekeurd en vastgesteld.  

10.7. Veiligheid van werkplekken bij uitvoeringswerken 
Artikel 22.2 van de Wls geeft de MRDH de gelegenheid om zaken te regelen rond de 
veiligheid van werkplekken bij het beheer van de railassets. De MRDH verwijst naar actuele 
regelgeving van rail Alert: Voorschrift Veilig Werken Tram en Metro, en verwacht dat de 
beheerder op basis hiervan de veiligheid van werkplekken bij uitvoeringswerken regelt.  
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10.8. Vergunning voor indienststelling 
De BCVa van de MRDH verleent een vergunning voor indienststelling voor nieuwe 
spoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen17. Ook voor een aanmerkelijke verbetering, 
verandering en/of wijziging aan spoorweginfrastructuur (avvw), dan wel aan het 
spoorvoertuig moet een indienststellingsvergunning worden verleend. Een 
indienststellingsvergunning moet verleend zijn voordat de beheerder de nieuwe of 
gewijzigde spoorweginfrastructuur in dienst stelt of nog voordat een nieuwe spoorvoertuig 
of gewijzigd spoorvoertuig in dienst wordt gesteld.  
 
10.8.1. Vergunningen in dienst stellen spoorweginfrastructuur  

De (beoogd) beheerder moet de vergunning voor indienststelling aanvragen bij de MRDH 
(zie bijlage 12.3: Flowchart aanvraag indienststellingsvergunning).  
Een indienststellingsvergunning voor de spoorweginfrastructuur is nodig voor de start van 
het proefbedrijf. Voor de spoorvoertuigen is de indienstellingsvergunning nodig na 
afronding van het proefbedrijf (voor start exploitatie).  
 
Benadrukt wordt dat eventuele derden (projectorganisaties), die verantwoordelijk zijn voor 
de realisatie van nieuwe projecten of voor aanmerkelijke verbetering, verandering en/of 
wijziging aan spoorweginfrastructuur en spoorvoertuigen, gehouden zijn aan de door de 
MRDH vastgestelde vergunningsprocedures.  
Bij een vergunning voor ingebruikname is er een verklaring nodig van de toezichthouder 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). In de Wls staat dat de (beoogd) beheerder van 
de nieuwe of gewijzigde spoorweginfrastructuur, een Verklaring van de toezichthouder bij 
de aanvraag moet voegen. Logisch is dan dat het ook de beoogd beheerder is die de 
aanvraag voor de Verklaring doet bij ILT. Een projectorganisatie kan echter, na 
goedkeuring en onder auspiciën van de beoogd beheerder, de Verklaring aanvragen bij 
ILT.  
 
Gegeven dat de MRDH de verantwoordelijkheid draagt voor de spoorweginfrastructuur, 
dient deze voor de start van het proefbedrijf door de projectorganisatie formeel te zijn 
overgedragen aan de (beoogd) beheerder van de spoorweginfrastructuur. De beheerder 
stelt randvoorwaarden aan een goede overdracht: na oordeel van de beheerder op de 
inhoud, kwaliteit en volledigheid van de overdrachtsdossiers. Het oordeel van de (beoogd) 
beheerder is hierbij onherroepelijk. De beheerder ziet toe op soberheid en doelmatigheid 
van het in beheer te nemen nieuwe areaal. Desgewenst neemt de beheerder op zijn 
verzoek positie in bij (project) overleggen om er voor te zorgen dat de belangen van de 
MRDH en de beheerder voldoende zijn geborgd en worden gevolgd. 
 
Na het definitieve oordeel en overdracht van het beheerdossier, stelt de beheerder onder 
zijn verantwoordelijkheid, de spoorweginfrastructuur vrij voor het proefbedrijf. De (beoogd) 
beheerder draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoud van het informatiedossier en ziet 
daarom toe op een adequate totstandkoming hiervan: 
 
 functionele systeemeisen en technische specificaties van de spoorweginfrastructuur; 
 uitgangspunten beheer (RAMS en dergelijke); 
 uitgangspunten voor een lange termijn instandhoudingsperspectief; 
 bewijsvoering met betrekking tot artikel 5 Wls; 
 zienswijze vervoerder en overige rechthebbenden. 

 
Van de beheerder wordt verwacht dat hij (pro)actief met derden (en ILT) afstemming regelt 
en input geeft voor te doorlopen procedures en processtappen, alsmede de aan te leveren 
technische vereisten, specificaties en dergelijke.  

 
17 Wls artikel 9 lid 5; artikel 10 lid 1.a; artikel 32 lid 4; en artikel 33 lid 1.a. 
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10.9. Vergunningen in dienst stellen spoorvoertuigen  
De beheerder van de spoorweginfrastructuur moet gehoord worden over het 
informatiedossier bij nieuwe spoorvoertuigen. Ook bij aanmerkelijke verbetering, 
verandering en/of wijziging aan het voertuig. Het oordeel is gericht op de onderstaande 
aspecten:  
 
 veilig gebruik kunnen maken van de betreffende spoorweginfrastructuur;  
 geen storingen en buitensporige slijtage of schade aan de spoorweginfrastructuur;  
 gebruik levert geen schade of gevaar op voor personen of zaken;  
 voldoet aan de eisen volgens artikel 31 van de Wls rond de toegankelijkheid van 

spoorvoertuigen voor mensen met een functiebeperking.  
  

Hiermee wordt de relatie tot de spoorweginfrastructuur met overige informatiedossiers van 
de spoorweginfrastructuur sluitend gemaakt. Verder moet de beheerder exact weten welke 
spoorvoertuigen gebruikmaken van de spoorweginfrastructuur. De beheerder moet 
monitoren hoe een nieuw toegelaten voertuig of een aanmerkelijke verbetering, 
verandering en/of wijziging zich ontwikkelt op de spoorweginfrastructuur.  

10.10. Richtlijnen voor het informatiedossier  
De indienststellingsvergunning wordt verstrekt op basis van een informatiedossier. De 
MRDH kan aan de hand van dit informatiedossier vaststellen of een vergunning al dan niet 
noodzakelijk is. Bij een vergunning voor ingebruikname is er een verklaring nodig van de 
toezichthouder ILT. Daarnaast is er bij een vergunning voor nieuwe spoorweginfrastructuur 
een zienswijze van recht-of belanghebbende nodig en bij een vergunning spoorvoertuigen 
altijd een verklaring van de beheerder van de spoorweginfrastructuur. De richtlijnen voor 
het informatiedossier zijn in bijlage 12.2 van de beheervisie opgenomen. 

10.11. Geluid en trillingen 
Geluidsoverlast is een permanent aandachtspunt waarmee de infrabeheerders bijna 
dagelijks worden geconfronteerd. Al jaren is geluid een van de meest gehoorde klachten 
van burgers over het OV. Om te borgen dat de beheerder hier permanent zorg aan 
besteedt, is de KPI ‘omgevingsbeleving’ geformuleerd. Geluidsproblematiek is daarbij het 
grootste onderwerp. De OV-bedrijven zijn het aanspreekpunt voor de burgers. Zij koppelen 
naar hen terug wat zij, binnen de wet- en regelgeving, al dan aan de overlast kunnen doen. 
De OV-bedrijven schalen indien nodig op naar de MRDH, dan wel gemeenten (rol 
wegbeheerder). Het is van belang te realiseren dat de beheerder geluidsproblemen, die als 
overlast worden ervaren, niet altijd kan oplossen en deze ten hoogste zo goed als mogelijk 
beheersbaar kan maken. 
  
Het uitvoeren van de (nieuwe) Omgevingswet en het Aanvullingsbesluit geluid verlangt een 
beleidsmatige invulling van de MRDH. Het toepassen van het doelmatigheidscriterium dient 
als uitgangspunt bij het door de MRDH te formuleren beleid. De beheerder adviseert 
gemeenten vertegenwoordigd in de MRDH en de MRDH bij het opstellen van het beleid.  

10.12. Capaciteitsmanagement 
Het capaciteitsmanagement valt ook onder de wettelijke taak van de beheerder. Dat 
capaciteitsmanagement heeft tot doel om tot een evenwichtige en doelmatige verdeling te 
komen van de beschikbare capaciteit van de spoorweginfrastructuur tussen de beheerder 
en vervoerder(s). Dit voor het uitvoeren van het onderhoud in relatie tot de vervoersdienst 
(exploitatie). Het capaciteitsverdelingsplan laat zien op welke momenten de 
spoorweginfrastructuur niet beschikbaar is voor de vervoerder (voor exploitatie).  
Met de toegangsovereenkomst spoorwegvoertuigen heeft de beheerder met de vervoerder 
geregeld dat de vervoerder geen kosten hoeft te betalen voor het gebruik van de 
spoorweginfrastructuur.  
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Hier tegenover staat dat de beheerder geen kosten hoeft te betalen aan de vervoerder voor 
het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de spoorweginfrastructuur in verband met te plegen 
onderhoudswerkzaamheden.   
 
Het hebben van een goed functionerend tram- en metronet betekent dat deze niet altijd 
beschikbaar kan zijn. Dit in verband met onder andere het uitvoeren van beheer en 
onderhoudswerkzaamheden. Maar het is aan de reiziger (en verdere belanghebbenden) uit 
te leggen dat het OV vanwege noodzakelijk te plegen onderhoud soms tijdelijk niet 
beschikbaar is. Het streven van de vervoerder en de MRDH is de reiziger maximaal te 
bedienen met een goed OV-aanbod. Dit altijd met het sober- en doelmatigheidscriterium in 
ogenschouw. In de railconcessies kan de MRDH met de beheerder en vervoerbedrijven 
nadere afspraken gemaakt over inzet, vergoeding en verantwoording van 
buitendienststellingen en de hiermee samenhangende kosten. 
 

11. FINANCIËN  
 
Beheertaken sober en doelmatig uitvoeren 
Jaarlijks ontvangt de MRDH een Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) van het 
Rijk voor de regionale bereikbaarheidsopgave. Uit de BDU worden de overheidsbijdrage 
voor het openbaar vervoer en (gedeeltelijk) belangrijke spoorweginfrastructuurprojecten 
gefinancierd. Via een subsidie aan de beheerder stelt de MRDH voor de duur van de 
concessie een totaalbudget voor het beheer van de railassets beschikbaar. De 
aangewezen beheerder is verantwoordelijk voor de besteding en de periodieke 
verantwoording van dit maximale budget conform concessieafspraken. 

11.1. Financiele afwegingsmethoden voor efficient beheer  
De MRDH verwacht van de beheerder dat het beheer van de railassets tegen een goede 
prijs- en kwaliteitverhouding plaatsvindt. Voor het beheer van de railspoorweginfrastructuur 
en spoorvoertuigen staan daarom soberheid en doelmatigheid als uitgangspunten centraal 
(zie 4.2.). Bij maken van afwegingen inzake instandhouding, vervangingsinvesteringen, 
modificatie en/of aanleg van nieuwe spoorweginfrastructuur, spoorvoertuigen en veiligheid 
worden de volgende benaderingen toegepast: 
 
 Life Cycle Cost: regulier beheer, vervangingsinvesteringen; 
 Total Cost of Ownerschip: modificaties en/of nieuwe spoorweginfrastructuur; 
 Waarde Ontwikkel Model (WOM) 

 
11.1.1. Life Cycle Cost (LCC) 

Life Cycle Cost betreft de analyse van kostenimplicaties voor een asset of een 
assetsysteem gedurende de verantwoordelijkheidsperiode van de organisatie. Dit omvat 
een analyse van alle direct toewijsbare kosten gedurende de levenscyclus (aanschaf, 
beheer, onderhoud en sloop) van het asset.  
 
11.1.2. Total Cost of Ownerschip (TCO) 

Bij een investeringsafweging van nieuwe spoorweginfrastructuur of spoorvoertuigen wordt 
vaak naar de zichtbare aanschafkosten gekeken. Maar de totale kosten bestaan ook uit niet 
direct zichtbare kosten die zelfs hoger kunnen liggen dan de aanschafwaarde van een 
asset. Denk aan de zichtbare aankoopprijs van een tram en de niet direct zichtbare 
(indirecte) kosten van het onderhoud, de financiering, de ondersteunende organisatie 
(logistiek en inkoop) en de bedrijfsprocessen.  
 
Ook de kosten die nodig zijn om de eventueel hardnekkige (technische) issues na een 
garantietermijn te kunnen verhelpen, worden op voorhand niet in ogenschouw genomen. 
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TCO omvat alle elementen die onderdeel uitmaken van Life Cycle Cost18, plus alle 
relevante indirecte vaste kosten. De indirecte vaste kosten zijn kosten zoals personeel voor 
planning, inkoop administratie, supervisie en financiële controle. TCO helpt de beheerder 
en de MRDH in het nemen van de juiste beslissingen als het gaat om bijvoorbeeld make-or-
buy, re-engineering of vraagstukken over keuzes voor levensduur verlengend onderhoud. 
 
11.1.3. Waarde Ontwikkel Model (WOM)  

De beheerder van de spoorvoertuigen draagt zorg voor de instandhouding van de 
spoorvoertuigen. Dat wil zeggen: waarde- en prestatiebehoud van de spoorvoertuigen die 
gebruikt worden voor het openbaar vervoer per spoor.  
Voor de aanvang van de railconcessie is op 10%-20% van alle type spoorvoertuigen een 
waardeontwikkelingsonderzoek uitgevoerd met als resultaat:  
 
 een gemeenschappelijk vertrekpunt voor de concessie, te weten het aantal 

spoorvoertuigen en de onderhoudstoestand van de spoorvoertuigen;  
 een onderbouwing voor de normkosten voor de concessieperiode;  
 het vastleggen van een planning groot onderhoud voor de komende jaren;  
 een basis voor de tweejaarlijkse waardeontwikkelingsrapportage per voertuig.  

 
De beheerder van de spoorvoertuigen rapporteert aan de MRDH in elk geval één keer in de 
twee jaar per voertuig over de waardeontwikkeling hiervan en over de wijze waarop bij 
afwijkingen wordt geacteerd.  

  

 
18 De LCC kosten (Life Cycle Cost) betreffen de directe kosten over de gehele levensduur van een asset.  
   Dat wil zeggen de kosten voor: ontwerp; inkoop/bouw; exploitatie (beheer en onderhoud) en ontmanteling. 
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12. BIJLAGENOVERZICHT 
 

12.1. Overzicht van Kritische Prestatie Indicatoren 

12.2. Richtlijnen voor het informatiedossier 

12.3. Flowchart aanvraag indienststellingsvergunning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(K)PI document 
MRDH 

Concessie B&O Rail Assets 

V1.6  datum  5 februari 2020 



Bijlage (K)PI overzicht BHV 2020~2024 

Algemeen 

Bedrijfstijd per Q: 
Q1: 1800; Q2: 1820; Q3:1840;Q4:1840 (normaal); 
Q1: 1820; Q2: 1820; Q3:1840;Q4:1840 (schrikkel). 

- De tijdsduur is hier gegeven als functiehersteltijd met als definitie: “Functiehersteltijd is de tijd die nodig is 
om een systeem na een storing weer beschikbaar te hebben”.  

- De gestelde normeringen gelden/en worden gerapporteerd per Q. Storingen die aanvangen in  
      een voorafgaande Q worden berekend in Q waarbinnen deze zijn afgehandeld.  
- Eigenstandige storingen die plaatsvinden binnen en/of overlap hebben met een lopende A-storing dienen 

volledig te worden meegerekend.  

Betrouwbaarheid Infra Betrouwbaarheid 
Spoorwegvoertuigen

Definitie Het aantal A-storingen dat is opgetreden. 
Een A-storing van de infra is gedefinieerd als 
een storing waarbij de infra voor een tijdsduur 
van 5 minuten of langer niet beschikbaar is voor 
exploitatie waardoor er niet conform de 
geplande dienstregeling kan worden gereden.  

Het aantal A-storingen dat is opgetreden. Een 
A-storing aan een railvoertuig is een storing 
waarbij het railvoertuig niet zelfstandig verder 
kan rijden binnen 5 minuten. 

Toelichting De tijdsduur is hier gegeven als functie-
hersteltijd met als definitie: “Functiehersteltijd 
is de tijd die nodig is om een systeem na een 
storing weer beschikbaar te hebben”. 

De A-storingen worden per materieeltype 
gerapporteerd. 

Meetmethode Betrouwbaarheid infra = ∑ aantal A-storingen Betrouwbaarheid voertuigen = ∑ aantal A-
storingen 

Norm HTM LightRail: 6 Tramnet: 6
RET  Metro    : 4         Tramnet: 8 

HTM. Gemiddeld # storingen per voertuig
GTL:                 0,65  
Avenio:           0,58 
RegioCitadis:  0,42 

RET:    n.t.b. 

Ondersteunend
e PI’s

• Aantal A-storingen die langer dan 1,5h duren.
• Aantal B storingen en aantal C storingen en   
   de ontwikkeling hiervan over de tijd. 

Waarbij bij een B-storing de dienstregeling door 
kan gaan, maar hinder ondervind , bij C-storing 
is er geen overlast voor de dienstregeling.  

Het aantal B en C storingen dat heeft plaats 
gevonden. Waarbij bij een B-storing het 
voertuig de rit kan afmaken maar dan buiten 
dienst moet worden genomen na de rit en bij 
een C storing het voertuig de hele dag 
gebruikt kan worden en hersteld wordt buiten 
diensttijd. 

Verbetering van 
de KPI

Inzicht in wanneer in de week en op welke locatie de storingen voorkomen.
In  de omschrijving van storingen wordt in ieder geval  bij elke storing beschreven: 
• De dag (ma-zo) en moment van optreden; 
• De locatie (deelgebied) van het netwerk. 

Betrouwbaarheid spoorwegvoertuigen: 
Er zijn nog geen normwaarden afgesproken met RET. Binnen de concessie worden nadere 
afspraken gemaakt voor een normwaarde (# A-storingen per type voertuig, afgezet tegen het 
aantal voertuigen dat in een periode gemiddeld beschikbaar is voor exploitatie). 



Beschikbaarheid Infra Beschikbaarheid vloot
Definitie De KPI beschikbaarheid wordt berekend aan de 

hand van de bedrijfstijd en de totale 
storingsduur (de som van de storingsduur van 
alle A-storingen) per Q.  

% van de bedrijfstijd waarbij er voldoende 
voertuigen beschikbaar zijn voor exploitatie 
en er conform de in de dienstregeling 
geplande voertuiglengtes gereden kan 
worden.  

Toelichting • Excl. geplande buitendienststellingen van de
   infra zoals deze volgen uit het capaciteit- 
   verdelingsplan; 
• De beschikbaarheid wordt hiermee  
   gerapporteerd op netwerkniveau. 

• De materieelbehoefte verschilt over de 
   uren van de dag waarbij tussen de spits de  
   behoefte lager is; 
• De materieelbehoefte is vastgelegd per uur 
   over de dag; 
• De beschikbaarheid wordt per  
   materieeltype gerapporteerd. 

Meetmethode Beschikbaarheid% = ∑ alle storingsduur / ∑ 
bedrijfstijd. 

Beschikbaarheid% extern= ∑ storingsduur 
externe factoren/ ∑ bedrijfstijd. 

Beschikbaarheid% = ∑uur 1-n
(beschikbaar aantal voertuigen in uur 
n/benodigd aantal voertuigen in uur n). 

De beschikbaarheid in enig uur is max 100%. 
Indien alleen data beschikbaar is over 
beschikbaarheid in de spits is dat afdoende. 

Norm HTM LightRail: 99% Tramnet: 98% 
RET Metro      : 99%     Tramnet: 98% 

HTM: 100% beschikbaar tbv dienstregeling
RET :  100% beschikbaar tbv dienstregeling 

Ondersteunend 
Pi’s

% van de bedrijfstijd dat de infra volledig 
beschikbaar is  voor exploitatie en er conform 
de dienstregeling gereden kan worden; 
uitsplitsing naar toerekenbaar aan de infra en 
veroorzaakt door externe factoren. 

Volledig beschikbaar betekent: beide (in geval 
van dubbelspoor) sporen conform ontworpen 
snelheid en opvolgtijd. 

-

Voorbereiding 
voor 
verbetering van 
de KPI

De nieuw PI wordt als schaduw PI opgenomen 
om na evaluatie evt. de huidige KPI te 
vervangen.   

Inzicht in welk deel van het netwerk (in 
deelgebieden) beïnvloed is omdat een A-storing 
op het hele netwerk een grotere impact heeft 
dan een geïsoleerde storing aan het einde van 
een lijn waar eerder al een keervoorziening is. 

-



Toegankelijkheid Beschikbaarheid Liften Betrouwbaarheid Liften 

Definitie % van de bedrijfstijd dat liften die 
mensen met beperkte mobiliteit (PRM) 
toegang verschaffen tot perrons 
functioneren. Deze wordt berekend op 
basis van de bedrijfstijd en de 
storingsduur (de som van de 
storingsduur van alle A storingen). 

Het aantal A-storingen dat is opgetreden. 
Een A-storing aan een lift is een storing 
waarbij de lift 5 minuten of meer niet 
gebruikt kan worden 

Meetmethode Beschikbaarheid liften = ∑ storingsduur 
liften / (∑ aantal liften * bedrijfstijd) 

Betrouwbaarheid liften = ∑ aantal A-
storingen 

Ondersteunende PI Som van de totale storingsduur Totaal aantal A storingen die langer dan 1,5 
uur duren 

Norm HTM: 99%
RET  : 99% 

HTM: 30
RET:   124 

Toelichting Een A-storing van de liften is gedefinieerd als een storing waarbij de lift voor een 
tijdsduur van 5 minuten of langer niet beschikbaar is voor gebruik waarvoor bedoelt.  

Verbetering van de 
KPI

Inzicht in wanneer in de week en op welke locatie de storingen voorkomen:
In  de omschrijving van storingen wordt in ieder geval  bij elke storing beschreven: 
•De dag (ma-zo) en moment van optreden 
•De locatie (deelgebied) van het netwerk 

Voor betrouwbaarheid liften RET wordt voor de komende drie jaar een ingroeimodel 
afgesproken met de ambitie tot een normniveau 80 storingen per Q.  

Reisinformatie Beschikbaarheid DRIS (haltes) Beschikbaarheid Displays (Vloot) 
Definitie % van de bedrijfstijd dat de DRIS 

technisch beschikbaar zijn op de halte. 
% van de bedrijfstijd dat de Displays technisch 
beschikbaar zijn in het voertuig. 

Meetmethode Storingsduur DRIS = ∑ storingsduur DRIS /  
(∑ aantal DRIS * bedrijfstijd) 

De meetmethode wordt in nader overleg tussen 
MRDH en RET/HTM afgestemd in aansluiting op 
beschikbare displays 

Norm HTM: 99,45% 
RET:   99,45%  

HTM: 99,45%
RET  : 99,45% 

Toelichting Bij lopende overeenkomsten is de 
beschikbaarheid zoals deze contractueel 
is overeengekomen van toepassing.

In de voertuigrapportage wordt de 
beschikbaarheid van de Displays in de 
voertuigen gegeven, volgens de 
overeengekomen meetmethode. 



Verzorgend onderhoud

Definitie / 
Meetmethode 

De KPI verzorgend wordt berekend op basis van een rapportcijfer te verkrijgen via een 
representatieve halfjaarlijks reizigers enquête.  

De Concessiehouder spant zich bij de uitvoering van het Verzorgend Onderhoud van Haltes 
zodanig in dat het oordeel van Reizigers ten aanzien van de netheid van Haltes, zoals deze volgt 
uit de OV-Klantenbarometer, in 2017, 2018 en 2019 ten minste een 7,0 bedraagt, in 2020, 2021 
en 2022 ten minste een 7,1 bedraagt, in 2023, 2024 en 2025 ten minste een 7,2 bedraagt, en in 
2026 ten minste een 7,3 bedraagt. 

Toelichting Bij bestaande overeenkomsten (v.w.b. haltevoorzieningen Haaglanden vervoersgebied) wordt 
de met de leveranciers overeengekomen KPI’s gehanteerd en door HTM gerapporteerd.  

De KPI verzorgen onderhoud is bij RET van toepassing op Metro haltes.  

Veiligheid railinfra Veiligheid Vloot 

Definitie Het optreden van een aan veiligheid
gerelateerde incident en/of storing.  

Meetmethode  Totaal meldingen veiligheid per Q 

 # ILT meldingen totaal = ∑ # meldingen ILT 
totaal  per Q 

 # Meldingen telefonisch <60 minuten 

 # Meldingen schriftelijk (72uur) 

 # STS meldingen 

 Letsel/schade = ∑ # incidenten per Q 

Norm HTM-RET De norm voor het Tramnet/LightRail /Metro is  
‘zo min als mogelijk’ (ALARP). 

Toelichting De KPI veiligheid wordt berekend op basis van 
het aantal incidenten en/of storingen die plaats 
vinden in de bedrijfstijd. Wordt berekend aan 
de hand van het # incidenten met 
rapportageplicht aan toezichthouder IL&T en 
het # incidenten met letsel en/of schade 
(infra/materieel) en/of ontsporingen tot gevolg. 



Toelichting KPI Value for money
Toelichting Evaluatie / bewaking voortgang uitputting budgetten

Uitwerking per modaliteit: Metro-LightRail-Tramnet  

Definitie Realisatie van de uitgaven voor B&O ten opzichte van het door MRDH gesubsidieerde 
budget per techniekveld

Meetmethode Overzicht per kwartaal van budget en gerealiseerde kosten in dat kwartaal 

Toelichting Dit laat zien wat de daadwerkelijke uitgaven zijn t.o.v. het budget; het gaat om inzicht in 
de gemaakte kosten en niet de (boekhoudkundig) gefactureerde kosten  

Door MRDH wordt hierop desgewenst aanvullende specificatie/onderbouwing afgesproken 



Bijlage 12.2 Opbouw inrichting van het Informatiedossier 

1. Inleiding 
Per 1 december 2015 is de Wet Lokaal Spoor (WLS) van kracht geworden. De WLS eist dat er 
een Informatiedossier opgesteld en geleverd wordt voor het verkrijgen van een 
indienststellingsvergunning. Aan de inhoud van het informatiedossier worden eisen gesteld met 
betrekking tot de minimale inhoud. 
 
Bij het realiseren van een project wordt voortgebouwd op de producten (zowel het 
transportsysteem als de veiligheidsbewijsvoering) van de bestaande spoorweginfrastructuur of 
de dienstdoende spoorvoertuigen. Ook wijzigingen van spoorweginfrastructuur, -beveiliging of 
–voertuigen zullen worden gerealiseerd onder het veiligheidsmanagement volgens de Europese 
normen EN 50126 en EN 50129. 
 
2. Informatiedossier 
Bij de uitwerking van een concept tot realisatie wordt de benodigde documentatie per fase 
opgebouwd. Delen van de documentatie behoren in het Assetmanagementdossier 
(documentatie t.b.v. overdracht van project naar beheer), de andere documenten behoren tot 
het Veiligheidsdossier (risico- en kwaliteitsmanagement). Het informatiedossier is een 
bundeling van het Assetmanagementdossier en het Veiligheidsdossier. 
 
Het informatiedossier bevat alle documentatie waarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat de 
spoorweginfrastructuur of het spoorvoertuig voldoet aan wetgeving; en als zodanig in goede 
staat verkeert, betrouwbaar en beschikbaar is, geschikt is voor het bedoelde gebruik, bij 
normaal gebruik geen gevaar oplevert voor personen of zaken, en veilig en doelmatig ingezet 
kan worden. 
 
Het informatiedossier wordt aangeboden aan Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor 
het verkrijgen van de Verklaring. Vervolgens wordt de indienststellingsvergunning aangevraagd 
bij gedeputeerde staten onderscheidenlijk het dagelijks bestuur. Hiermee is het 
informatiedossier onlosmakelijk verbonden bij de realisatie en implementatie van een project. 
Het informatiedossier kan als volgt worden opgebouwd: 
 
1 Inleiding  

1.1 Aanleiding project 
1.2 Korte beschrijving spoorweginfrastructuur-/voertuig 
1.3 Stakeholders en belanghebbenden  
1.4 Overzicht belangrijke keuzes en besluiten 

2 Systeemdefinitie  
2.1 Systeembeschrijving  
2.2 Ontwerpopgave en scope  
2.3 Wijzigingen  

3 Kwaliteits- en veiligheidsmanagement  
3.1 De projectorganisatie, deskundigheid en rollen 
3.2 Kwaliteits- en Veiligheidsmanagementsysteem  
3.3 Documenten & procedures voor borging kwaliteit 
3.4 Opleidingsplan  

  



4 Technische veiligheidsrapportage – zorgvuldig proces  
4.1 Zorgvuldig proces  
4.2 Ontwikkelfasen  
4.3 Review & Verificatie van de eisen  
4.4 Afwijkingen  

5 Technische veiligheidsrapportage – bewijsvoering wijzigingen  
5.1 Wijziging A. Bewijsvoering  
5.2 Wijzigingen B. Bewijsvoering 
5.3 Wijzigingen C. Bewijsvoering  

6 Gerelateerde safety cases 
7 Conclusie Informatiedossier 
Referentiedocumenten 
 
3. CENELEC-V model 
Om de vrijgave van technische systemen en componenten bij nieuwbouw, revisie en 
modificatie op verantwoorde wijze te laten verlopen is het vereist dat dit systematisch wordt 
aangepakt met aandacht voor de kwaliteitszorg en risicobeheersing. Voor spoorwegen is 
hiertoe door CENELEC de norm EN 50126 ontwikkeld. Deze norm is geschreven voor de vrijgave 
van lichtseinbeveiligingssystemen, maar is ook ruimer toepasbaar. Toepassing van de 
methodiek en filosofie van CENELEC is een belangrijke stap voorwaarts in het beheersen van 
kwaliteit en risico’s. Het behandelt de onderwerpen betrouwbaarheid, beschikbaarheid, 
onderhoudbaarheid en veiligheid (RAMS aspecten). 
 
De referentiedocumenten worden gekoppeld aan het CENELEC-V levensfasen model volgens de 
NEN-EN 50126. In het informatiedossier wordt verwezen naar de desbetreffende documenten 
(zie Bijlage II). Deze documenten worden opgeslagen in de digitale bibliotheek. 

Figuur 1: Levensfasen model  



3.1. Overzicht fasen CENELEC-V model 
Voor het opvoeren van bewijslast ten behoeve van het Veiligheidsdossier wordt per fase van 
het CENELEC model relevante documentatie vastgelegd. Met de documentatie kan de 
verificatie en validatie van het ontwerp per faseovergang tot en met het gerealiseerde product 
worden aangetoond. Het CENELEC-V model onderscheidt daarin de volgende fasen. 
 
Concept (fase 1) 
Een project begint altijd met een concept waaruit blijkt wat de aanleiding en doelstelling zijn en 
welke getuigt van een integrale aanpak waarbij alle betrokken partijen hun inbreng leveren. Het 
concept benoemt de raakvlakken met bestaande systemen en haar omgeving. Het concept 
moet vanzelfsprekend passen binnen de veiligheidsfilosofie van de beheerder en het 
veiligheidskader van MRDH. 
 
Systeembeschrijving en toepassingsvoorwaarden (fase 2) 
Een systeem staat nooit op zichzelf. Er is vrijwel altijd sprake van toepassingsvoorwaarden t.b.v. 
integratie in de bestaande omgeving. Op basis van het concept moeten de volgende zaken 
behandeld worden: 

a. doel van het systeem; 
b. scope van het systeem; 
c. toepassingsvoorwaarden van het systeem; 
d. vaststelling van de top-eisen op gebied van RAMS (de benadering die bij dit systeem 

gekozen zal worden); 
e. de scope van de te houden risico analyse; 
f. de vastlegging van een veiligheidsplan met daarin aandacht voor de vier aspecten van 

RAMS. 
 
De vastlegging van bovenstaande zaken wordt verzorgd in een “top-eisen” document. Dit 
document wordt overeengekomen met Asset Owner (MRDH). 
 
Risico analyse (fase 3) 
Voor het inventariseren van risico’s en te bepalen op welke wijze deze beheersbaar zijn, is het 
noodzakelijk om een risicoanalyse uit te voeren dan wel een ISA-matrix op te stellen. De wijze 
waarop dit kan geschieden is omschreven in hoofdstuk 2 van het veiligheidsbeheersysteem. 
Indien risicomanagement noodzakelijk is, wordt in overleg met Manager Railveiligheid bezien 
op welke wijze dit ingepast kan worden in het veiligheidsbeheersysteem. Tevens wordt in deze 
fase bepaald of het systeem en/of systeemdelen aan een safety integrity level (SIL) moet 
voldoen en zo ja, aan welk level (1 t/m 4). Ook moet worden bezien of de activiteit past binnen 
de bestaande milieuvergunningen of dat hiervoor een aanpassing nodig is. Het eindproduct is 
een zgn. Hazard plan. 
 
Systeemeisen (fase 4) 
In de vierde fase worden de functionele systeemeisen geformuleerd. Deze vierde fase in het V-
model is uitermate belangrijk omdat hier bij fase 9 op wordt teruggekomen: alles wat in fase 4 
wordt besloten, wordt in fase 9 geëvalueerd en kan dus leiden tot het niet accepteren van het 
systeem. Meer dan in de andere fasen, is het van belang om deze 4e fase, en de hierbinnen 
genomen besluiten, goed te documenteren. Er moet een functionele specificatie komen van de 
eisen en wensen en de bijbehorende acceptatiecriteria. Dit betreft in ieder geval de volgende 
onderwerpen: 



a. de vrijgave voorwaarden (aan welke eisen en eigenschappen moet voldaan worden om 
het systeem daadwerkelijk in dienst te stellen); 

b. technische integratie van het systeem in de omgeving;  
c. aan te leveren documentatie ten behoeve van validatie en instandhouding van het 

systeem; 
d. specificatie van te gebruiken onderhoudsgereedschap en reservematerialen; 
e. gebruiksaanwijzing en opname in regelgeving; 
f. opleiding rijdend personeel (evt. toets of examen); 
g. opleiding bedienend personeel Centrale Verkeers Leiding (evt. toets of examen); 
h. opleiding onderhoudspersoneel (evt. toets of examen); 
i. wijze van informatievoorziening aan alle betrokken partijen voorafgaand aan de 

indienststelling; dit kan eventueel ook gericht zijn op de overheid of op het publiek. 
Dit moet afgestemd worden met de betrokken partijen. 
 
Toedeling systeemeisen (fase 5) 
Nadat de functionele systeemeisen zijn geformuleerd moeten deze aan technische onderdelen 
of componenten worden toegewezen. Met name het goed formuleren van de interfaces is van 
groot belang. Op basis van de in fase 4 verkregen gegevens moeten nu de eisen die gesteld 
worden aan subsystemen, componenten en externe faciliteiten beschreven worden. Let op: die 
externe faciliteiten zijn soms al aanwezig en dan moet dus gecontroleerd worden of ze ook aan 
de eisen voldoen die nu aan het systeem gesteld worden. 
 
Het resultaat is een document waarin alle aspecten van het systeem in subsystemen, 
componenten en externe faciliteiten wordt omschreven. Daarbij wordt per subsysteem, 
component of externe faciliteit aangegeven in hoeverre deze moeten voldoen aan de 
veiligheidseisen en op welke wijze dat gegarandeerd wordt (verificatie plaats zal vinden). 
Indien een veiligheidsrapportage wordt opgemaakt, wordt dit document daarin opgenomen. 
 
Ontwerp en invoering (fase 6) 
Er zijn diverse ontwerpen en wijzen van invoering denkbaar. Het is noodzakelijk dit duidelijk op 
papier te zetten en RAMS af te dekken. Het ontwerp dient aan te sluiten aan het normenkader 
van de beheerder. Bij ontwerp en uitvoering moet gegarandeerd zijn dat de subsystemen 
ontworpen en gespecificeerd worden conform de veiligheids- en milieueisen en dat moet 
aantoonbaar gemaakt worden. 
Tevens moet vastgelegd worden op welke wijze RAMS in de volgende fasen gegarandeerd blijft. 
 
Het resultaat is een set van ontwerpen voor de invoering met inachtneming van RAMS. 
Indien een veiligheidsrapportage wordt opgemaakt, wordt dit document daarin opgenomen. 
 
Fabricage (fase 7) 
Een systeem moet gefabriceerd worden. Het fabricage proces is medebepalend voor de 
veiligheid. Daarbij is het essentieel dat de kwaliteit van de geleverde producten aan vooraf 
gestelde eisen voldoet. Afronding van deze fase wordt meestal de factory acceptance test (FAT) 
genoemd. 
 
Hierbij moet geborgd worden dat de gefabriceerde producten aan de RAMS-eisen voldoen. Dit 
kan doordat de leverancier een procedure heeft die dat garandeert, maar ook door controles 
uit te oefenen op basis van eindcontrole of steekproeven, al naar gelang hetgeen bij de 
toegepaste vorm van techniek gebruikelijk is. 



 
Het resultaat is documentatie waaruit blijkt dat de fabricage dusdanig heeft plaatsgevonden 
dat het product aantoonbaar aan de RAMS-eisen voldoet. 
 
Installatie (fase 8) 
Na fabricage volgt installatie. Bij spoorweginfrastructuur betreft dit de installatie van de 
subsystemen en componenten in het werk. In deze fase leidt de installatie en het samenstellen 
van de subsystemen en componenten tot één geheel systeem.  
Bij spoorvoertuigen betreft dit (na hand-over) de installatie van externe subsystemen en 
componenten, welke niet de fabrikant worden geleverd, in het spoorvoertuig. Normaliter 
worden bij de bouw van een spoorvoertuig fase 7 en 8 geïntegreerd en wordt het 
spoorvoertuig als systeem geleverd. 
 
Het resultaat is een document waaruit blijkt dat het systeem in zijn totaliteit gereed is en klaar 
voor de site acceptance test (de volgende fase). Dit moet gedocumenteerd zijn. 
 
Systeemvalidatie (fase 9) 
Deze fase gaat over de technische validatie van het systeem. Dit moet verifieerbaar en 
transparant aangetoond worden. Deze fase wordt bij spoorweginfrastructuur de site 
acceptance test (SAT) genoemd. Als er gesproken wordt van een test- en proefbedrijf, is de 
systeemvalidatie onderdeel van het testbedrijf.  
Het systeem is technisch gezien klaar en moet nu gevalideerd worden. De norm stelt vier 
doelen: 

a. validatie dat de totale combinatie van subsystemen, componenten en externe 
maatregelen tezamen voldoen aan de RAMS eisen voor dit systeem; 

b. de vrijgave voorwaarden (aan welke eisen moet voldaan worden om het systeem 
daadwerkelijk in dienst te stellen); 

c. zorgdragen voor een methodiek t.b.v. het verzamelen en beoordelen van de gegevens; 
d. in bedrijf name van de totale combinatie; 
e. afronden van de veiligheidsrapportage. 

Ten eerste is het vereist dat deze validatie wordt uitgevoerd door gekwalificeerde personen of 
instanties. Voor  systemen m.b.t. spoorbeveiliging betreft het een Independent Safety Assessor 
(ISA) of om zogenaamde Prüfers. Ten tweede is het noodzakelijk dat het systeem getest wordt 
met inachtneming van het vooraf gestelde safety integrity level (SIL). 
 
Bij spoorvoertuigen vindt in fase 9 validatie van fase 4 EN 5 plaats en wordt het spoorvoertuig 
als systeem geaccepteerd conform fase 10. 
 
Het resultaat is een rapportage van de bevindingen. Indien een veiligheidsrapportage wordt 
opgemaakt, wordt dit document daarin opgenomen en wordt de veiligheidsrapportage 
afgerond. 
 
De veiligheidsrapportage wordt toegevoegd aan het informatiedossier. Vanaf dit moment kan 
het proces met betrekking tot verkrijgen Verklaring ILT en de indienststellingsvergunning 
gestart worden. 
 
 
  



Systeemacceptatie (fase 10) 
Met fase 10 wordt het systeem geaccepteerd. Hierbij is het noodzakelijk dat fase 9 in zijn 
geheel doorlopen is, dat is immers de systeemvalidatie welke aangeeft dat het systeem 
technisch gezien in orde is. Vervolgens wordt de functionele validatie uitgevoerd in relatie tot 
fase 2, waarin het doel en scope van het systeem gesteld zijn. Indien er sprake is van een test- 
en proefbedrijf, is de systeemacceptatie onderdeel van het proefbedrijf. Het betreft de 
volgende doelen: 

a. Controle of de totale combinatie van subsystemen, componenten en externe factoren 
en maatregelen voldoet aan de gestelde RAMS-eisen. Verificatie of is voldaan aan het 
vereiste van fase 9. 

b. Acceptatie van het systeem voor indienststelling. Functionele validatie of voldaan is aan 
alle systeem top-eisen zoals omschreven in fase 2.  

Als in fase 10 niet aan deze eisen wordt voldaan, kan het systeem niet in dienst gesteld worden, 
tenzij onder voorwaarden die vooraf in fase 2 zijn geformuleerd. 
 
Het resultaat is dat het systeem vrijgegeven kan worden voor exploitatie. Indien een 
veiligheidsrapportage wordt opgemaakt, wordt de documentatie van deze fase daarin 
opgenomen en wordt de veiligheidsrapportage afgerond en definitief gemaakt. Hier eindigt het 
project en vindt de overdracht plaats naar beheer en exploitatie. Dat laatste moet 
gedocumenteerd worden, zodat de verantwoordelijkheid van alle partijen duidelijk is. Indien er 
sprake zal zijn van nazorg vanuit het project, dient dat in deze documentatie te worden 
opgenomen. Deze toestemming is doorslaggevend voor de acceptatie als bedoeld in fase 10. 
  



Bijlage 12.2-I: Regeling lokaal spoor 
 
Artikel 3  
Een informatiedossier als bedoeld in artikel 9, vijfde lid, van de wet bevat in ieder geval: 

a. een kaart met daarop aangegeven de tracés en de ligging van de lokale spoorwegen, kunstwerken, 
tunnels, overwegen en overpaden, en de stations en haltes; 

b. overzichten van: 
1°.de toegelaten maximumsnelheid per baanvak; 
2°.de beweegbare bruggen, de overwegen en overpaden en de beveiliging daarvan; 
3°.de eindpunten, rangeerterreinen en opstelsporen, met uitzondering van sporen op de terreinen van 
     werkplaatsen en remises; 
4°.de situering van de lichtseinen; 

c. informatie over de technische specificaties van de lokale spoorweginfrastructuur, waaronder: 
1°.de spoorwijdte met gehanteerde marges; 
2°.de railprofielen; 
3°.de maximaal toelaatbare asdruk per baanvak; 
4°.de systemen die gebruikt worden bij het bedienen van wissels; 
5°.de vereiste afmetingen van de wielen; 
6°.de vereiste wielprofielen, zowel nieuw als toelaatbaar gebruikt; 
7°.de horizontale en verticale geometrie, inclusief horizontale en verticale boogstralen en het 
     maximaal toelaatbare verkantingsverschil; 
8°.het kinematisch omgrenzingsprofiel; 
9°.het profiel van vrije ruimte; 
10°.de werking van seinen en op welke baanvakken deze geplaatst zijn; 
11°.het type treinbeïnvloedingssysteem en de daartoe vereiste voorzieningen in de spoorvoertuigen; 
12°.de energievoorziening voor de spoorvoertuigen, waaronder de gebruikte spanning en 
       stroomsoort; 
13°.het type en de wijze van bevestiging van een stroomgeleider alsmede een ruimtelijke tekening van 
       het rijvlak van de geleider ten opzichte van het kinematisch omgrenzingsprofiel; 
14°.de afmetingen van de perrons, waaronder de lengte, de breedte en de hoogte gemeten vanaf de 
        bovenkant van de spoorstaaf, alsmede de afstand van de perronrand tot het hart van het meest 
        nabijgelegen spoor; en 

d. tekeningen van de aanwezige tunnels, waarop de locaties en afmetingen van de vluchtwegen zijn 
aangegeven, alsmede de uitgangen naar de openbare ruimte. 

 
Artikel 7  
Een informatiedossier als bedoeld in artikel 32, vierde lid, van de wet bevat in ieder geval: 

a. een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de eisen, bedoeld in artikelen 4, 5 of 6; 
b. gegevens over het totale gewicht bij volle belading, het ledig gewicht, het maximum laadvermogen, de 

asdruk, en de aslastverdeling van het spoorvoertuig;  
c. gegevens over het remvermogen inclusief te verwachten remvertragingen van het spoorvoertuig bij 

normale bedrijfsremming en bij noodremming; 
d. gegevens over de maximumsnelheid die het spoorvoertuig kan bereiken; 
e. indien het een spoorvoertuig betreft bestemd voor het vervoer van personen, de aantallen zit- en 

staanplaatsen; 
f. indien het een spoorvoertuig betreft bestemd voor het vervoer van goederen, het draagvermogen; 
g. tekeningen van elk aanzicht van het spoorvoertuig en relevante doorsneden; 
h. een plattegrond, ten minste op schaal 1:50, met daarop weergegeven: 

1°.indien het een spoorvoertuig betreft bestemd voor het vervoer van personen, de positionering van 
     zitplaatsen in elke afdeling en op elk balkon; en 
2°.indien het een spoorvoertuig betreft bestemd voor het vervoer van goederen, de uitvoering van de 
     laadruimte. 
 

  



Bijlage 12.2-II: Voorbeeld documenten conform CENELEC-V 
In het onderstaande overzicht wordt een (niet limitatieve) opsomming van referentiedocumenten 
gegeven, die in het Informatiedossier worden opgenomen.   
Per fase dient een document toegevoegd te worden waarin verificatie aangetoond wordt ten opzichte van 
de voorafgaande fase. 
 
1) Fase 1: concept  
Geldig voor het project in algemene zin.  
Documenten:  
- Raadsbesluit 
- Projectopdracht 
- Gebruikswijze (concept vervoersplan)  
 
2) Fase 2: systeembeschrijving en toepassingsvoorwaarden  
Geldig voor het project in algemene zin.  
Documenten:  
- Ontwerpopgave SO/VO  
- Vervoersplan (eerste definitieve versie)  
- Sporenplan  
 
3) Fase 3: risico analyses  
Algemeen:  
- RAMS analyse 
- Integraal Hazard Log plan 
- Simulatie vervoerscapaciteit  
- Vervoersplan (update)  
 
Veiligheidsrapportage:  
- Bestaande risico analyses botsen, ontsporen en in- en uitstappen  
- Bestaande berekening Tolerable Hazard Rates  
- Hazard Log plan per discipline  
- Scenario analyse station 
- Loopstromenanalyse en berekening  
- CFD analyses (brand, rook, wind)  
- Geluidsanalyses en berekeningen  
 
4) Fase 4: systeemeisen  
Algemeen:  
- Integraal Safety Management plan  
- PvE  (inclusief eisen beheer en onderhoud)  
- VO   
- Vraagspecificatie 
 
Veiligheidsrapportage:  
- Safety Management plan per discipline  
- PvE per disclipline  
- VO per disclipline    
- Hazard Log plan per discipline  
 
5) Fase 5: toedeling systeemeisen  
Algemeen:  
- Toewijzing systeemeisen aan subsystemen en componenten 
 
Veiligheidsrapportage: 
- Traceability matrix ontwerp  
- Verificatie matrix 
- Hazard Log plan per discipline  
 
 
 



6) Fase 6: ontwerp en invoering  
Algemeen:  
- DO en UO per discipline  
- Management Plan  
- Uitvoeringsbegeleidingsplan  
- Inrichting Bouwmanagement  
- Integraal Safety Management Plan  
- Beoordelingsrapport ISA van het ontwerp  
- Visie Vervoerder 
- Visie Beheerder 
 
Veiligheidsrapportage:  
- Safety Management Plan per leverancier/aannemer  
- Verificatie rapporten 
- Hazard Log plan per discipline  
 
7) Fase 7: fabricage  
Algemeen:  
- interne projectdocumenten van leverancier/aannemer  
 
Veiligheidsrapportage: 
- FAT rapportages 
- Hazard Log plan per leverancier  
 
8) Fase 8: installatie  
 Algemeen:  
- interne projectdocumenten van leverancier/aannemer  
- installatierapporten externe installaties/apparatuur  
- installatierapporten spoorweginfrastructuur per discipline 
  
Veiligheidsrapportage: 
- testrapportages per discipline 
- rapportage integrale testen 
- Hazard Log plan per discipline  
 
9) Fase 9: systeemvalidatie  
Algemeen:  
- Geleverde documentatie van leverancier/aannemer en acceptatierapporten van PO  
- Opleidingsplan bestuurders  
- Draaiboek Test- en Proefbedrijf 
- Plan van Aanpak Testbedrijf  
- Scenario’s Testbedrijf  
- Plan van Aanpak Proefbedrijf  
- Scenario’s Proefbedrijf 
  
Veiligheidsrapportage:  
- Technical Safety Report  
- Veiligheidsanalyses  
- Beoordelingsrapporten ISA  
- Validatierapport IPW  
- FAT rapportages  
- SAT rapportages  
- Rapportage Testbedrijf 
- Hazard Log plan per discipline  
- Tractieberekeningen  
- Certificaten brandmeldinstallatie, ontruimingsinstallatie, roltrappen en lift  
- Calamiteiten en crisisplan 
 
 
 



10) Fase 10: acceptatie en functionele validatie  
Algemeen:  
- Informatiedossier  
-  
- ISA rapportage van Veiligheidsrapportage en indienststelling   
- Alle desbetreffende rapportages subsystemen en bijbehorende ISA rapporten  
- Hazard log overzicht en hazard log entries  
- Overgedragen SRAC’s  
- Rapportages Testbedrijf en Proefbedrijf  
- Aangepast CARR  
- Aangepast Procedureboek RandstadRail (indien van toepassing)  
- Ontruimingsplan en verslag ontruimingsoefening (indien van toepassing)  
- Vergunning MRDH ex art 9/10 Wls  
- Gebruiksmelding ex art 1.18 Bouwbesluit  
- Beheer en onderhoudsplan  
- Onderhoudsinstructies  
- Definitief vervoersplan / dienstregeling 
- Handleidingen bestuurders en CVL  
- Documentatie archief PO (alleen verwijzing)  
- Statement van beheerder t.b.v. het Informatiedossier  
- Communicatieplan t.b.v. derden  
 
11) Fase 11 t/m 14: exploitatie, onderhoud, modificatie en sloop  
  
- Bevindingen operationeel bedrijf na indienststelling  
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