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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De Maaslijn is een grotendeels enkelspoorse treinverbinding van circa 86 km tussen Nijme-

gen en Roermond via Venlo. De Maaslijn is een van de langste, drukste en meest intensief 

bereden enkelsporige spoorlijnen in Nederland. De treinen kunnen elkaar enkel ter hoogte 

van de stations passeren, wat de lijn kwetsbaar maakt voor verstoringen. Hierdoor wordt de 

dienstregeling onvoldoende betrouwbaar geacht. Daarom hebben het Rijk en de provincies 

Limburg, Noord-Brabant en Gelderland besloten om de Maaslijn te verbeteren en te verduur-

zamen. Deze verbeteringen bestaan in de eerste plaats uit elektrificatie, waarbij het spoor 

door het plaatsen van bovenleiding en onderstations geschikt wordt gemaakt voor het rijden 

met elektrische treinen, in plaats van de huidige dieseltreinen. Hiernaast wordt er op drie 

plekken langs de lijn een passeerspoor aangelegd. Ten slotte wordt het alignement aange-

past zodat de treinen op hogere snelheid kunnen rijden. Naast de regio draagt het Rijk finan-

cieel bij aan het project.  

Begin 2019 heeft Horvat & Partners een second opinion uitgevoerd op de kostenraming van 

het project Maaslijn en hebben we een oordeel gegeven over de kwaliteit van de raming en 

aanbevelingen voor verbetering gedaan. Mede naar aanleiding van deze second opinion heb-

ben Rijk en regio nieuwe afspraken gemaakt. Zo is het budget verhoogd met bijna € 60 mil-

joen naar € 213 miljoen en is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) dage-

lijks opdrachtgever van het project en van ProRail geworden.  

In juli 2020 heeft ProRail een voorwaarschuwing aan de betrokken financiers gegeven dat de 

kosten aanzienlijk hoger leken te gaan uitkomen dan de raming van eind 2018. In september 

werd dit bevestigd met het gereedkomen van de huidige raming. De kosten zijn toegenomen 

van € 186,8 (prijspeil 2018) tot € 260,5 mln. (prijspeil 2020), een toename van € 73,7 mln. 

(ex. btw) waarvan € 7,4 mln. indexatie. 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de kostenstijging en de kwaliteit van 

de huidige kostenraming, heeft IenW Horvat & Partners gevraagd een second opinion uit te 

voeren op de nieuwe raming en een evaluatie op de opgetreden kostenstijging. Het voorlig-

gende rapport beschrijft het resultaat hiervan.  

1.2 Hoofdvraag en deelvragen 

De second opinion en evaluatie beantwoorden de volgende hoofd- en deelvragen:  

1. Geeft de raming een voldoende betrouwbaar beeld van de verwachte kosten van het 

project?  

a. Is de raming ordentelijk en helder opgesteld (conform een ramingssystematiek zo-

als de Standaardsystematiek voor Kostenramingen (SSK))? 

b. Is de raming compleet; ontbreken er geen zaken die logischerwijs begroot hadden 

moeten worden? 

c. Is de raming realistisch en passend bij de fase van de complexiteit van het project, 

voor wat betreft de gebruikte hoeveelheden, prijzen en percentages? Is hierbij een 

passende spreiding aangehouden? 

d. Is voor het risico een redelijke en onderbouwde reservering opgenomen, passend 

bij fase en complexiteit van het project? 
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e. Zijn er mogelijkheden tot versobering zonder de hoofdscope van het project aan te 

tasten (elektrificatie gehele Maaslijn en verbeteren betrouwbaarheid dienstregeling 

Maaslijn)? 

2. Wat zijn de oorzaken van de kostenstijging? 

a. In hoeverre is de kostenstijging het gevolg van wijzigingen van het Functioneel In-

tegraal Systeemontwerp (FIS) 2.0 2018 versus FIS 2.0 2020 en welke wijzigingen 

zijn dat?  

b. Is de kostenstijging direct terug te herleiden naar de scope en de Integrale Klantei-

senspecificatie of het Client of Customer Requirement Specification (CRS) 3.0?  

c. Welke eis of eisen van het CRS3.0 liggen ten grondslag aan de kostenstijging? Hier-

bij een toedeling van kosten(stijgingen) uitgesplitst in drie categorieën: direct sa-

menhangend met projectscope, bijbestelling, en buiten projectscope.  

d. Zijn er andere oorzaken anders dan het FIS aan te wijzen voor de kostenstijging? 

e. Wat is de reflectie op het opvolgen van de conclusies en aanbevelingen uit de se-

cond opinion van februari 2019? 

f. Is een kostenstijging in deze mate voorzien in de eerdere second opinion? 

1.3 Aanpak, scope en werkzaamheden 

Deze second opinion heeft het karakter van een quick scan. Net zoals de vorige second opi-

nion van begin 2019, hebben we de aangeleverde raming voornamelijk op hoofdlijnen beoor-

deeld en alleen steekproefsgewijs meer in detail (op de naar onze inschatting meest risico-

volle onderdelen). Dit hebben we gedaan door de wijzigingen met de vorige raming te identi-

ficeren en te beoordelen. Op basis van de analyse hebben wij met feiten onderbouwde bevin-

dingen geformuleerd waaruit conclusies volgen die de hoofdvraag en subvragen beantwoor-

den. 

Wij hebben de beoordeling van de hoofdlijn van de raming uitgevoerd op basis van expert 

judgement, waarbij we gebruik hebben gemaakt van een database met voor infrastructuur-

projecten gehanteerde eenheidsprijzen en opslagpercentages. 

Wij beoordelen versie 1.0 van de raming van groep 11 die sluit op € 260,5 miljoen investe-

ringskosten (exclusief btw, prijspeil 2020). Bij de evaluatie vergelijken we deze raming met 

de raming van eind 2018, die we in onze vorige second opinion hebben beoordeeld.  

Wij hebben de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

1. Kick-off gesprek met Devlin Matagora (ProRail), Erik Janssen (ProRail), Maurits Nelissen 

(Provincie Limburg) en Sandra Vermeer (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) op 

26 oktober 2020.  

2. Analyse van onder meer de volgende documenten: 

a. SSK-ramingen, kostennota’s voor 2018 en 2020, een verschilnota en verschillende 

onderliggende deelramingen (deels ontvangen, deels ingezien tijdens interviews); 

b. FIS 2018 en FIS 2020; 

c. CRS 2.0 2016 en CRS 3.0 2018; 

 

1 De kostenraming ‘groep 1’ bevat de overeengekomen scope van het project Maaslijn zoals bedoeld in de bestuurs-

overeenkomst Maaslijn. Hiernaast zijn ramingen van andere ‘groepen’ die de bijbestellingen bevatten; deze zijn geen 

onderdeel van onze evaluatie en beoordeling.  
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d. Risicodossier en risicorapportage Q2 en Q3 2020; 

e. PEAT-plan. 

3. Interviews met de volgende rolhouders binnen dit project: 

a. Erik Janssen (ProRail), manager projectbeheersing op 2 november 2020; 

b. Jos van Wamel (ProRail), Rail Systems Engineer op 4 november 2020; 

c. Wout van Bekkum (ProRail) en Co van der Weijs (Movares), cost engineers op 6 no-

vember 2020; 

d. Anthony Adamus (ProRail), omgevingsmanager en Anita Zeemering (ProRail), spe-

cialist kabels en leidingen derden op 9 november 2020.  

Van elk interview hebben wij een verslag opgesteld dat ter wederhoor aan de geïnter-
viewde is voorgelegd.  

4. Opstellen van het conceptrapport. 

5. Bespreken van het conceptrapport met IenW, provincie Limburg en ProRail op 4 decem-

ber 2020.  

6. Verwerken van de ontvangen reacties en het opstellen van dit definitieve rapport.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 van dit rapport bevat een korte beschrijving van het project Maaslijn, de uit-

komst van onze eerdere second opinion en de belangrijkste verschillen tussen de raming van 

eind 2018 en september 2020. Hoofdstuk 3 bevat onze bevindingen ten aanzien van: i) de 

belangrijkste oorzaken voor de stijging van de kosten, ii) de betrouwbaarheid van de huidige 

raming, iii) de mate waarin opvolging is gegeven aan bevindingen uit de vorige second opi-

nion, iv) de uitkomst van onze vorige second opinion i.r.t. de huidige kostenstijging. Hoofd-

stuk 4 bevat onze conclusies. Hoofdstuk 5 sluit af met onze aanbevelingen.  

In dit rapport wordt verwezen naar documenten middels [nummer] en naar de overleggen 

middels [V-nummer]. Bijlage A bevat een lijst met referenties en een lijst van interviews. 

Alle kosten in dit rapport zijn inclusief btw en in prijspeil 2020 tenzij anders aangegeven. 

Dit rapport is bedoeld voor betrokkenen bij het project Maaslijn en gaat ervan uit dat de le-

zer basiskennis van het project heeft. Voor de lezer met weinig tijd verwijzen wij naar de 

conclusies in Hoofdstuk 4. 
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2 Beoordeelde standlijn 

Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens: de scope van het project Maaslijn (par 2.1), een 

samenvatting van de conclusies uit onze second opinion in 2019 (par 2.2) en een overzicht 

van de belangrijkste wijzigingen tussen de ramingen van eind 2018 en september 2020 (par 

2.3). 

2.1 Scope project Maaslijn 

De scope van het project Maaslijn bestaat voornamelijk uit het elektrificeren van de Maaslijn, 

waarop nu nog dieseltreinen rijden. De elektrificatie bestaat voornamelijk uit de aanleg van 

bovenleiding en onderstations met aansluiting op het stroomnet van de netbeheerder. Een 

ander belangrijk onderdeel van de projectscope is het aanleggen van spoorverdubbeling op 

verschillende locaties. Hiermee dient de betrouwbaarheid van de dienstregeling te worden 

vergroot. Ook wordt de snelheid op nagenoeg de gehele Maaslijn verhoogd tot maximaal 140 

km/u, dit ten behoeve van een verbetering van de dienstregeling. Op locaties waar de snel-

heid omhoog gaat, zal het alignement aangepast moeten worden. Onderstaande figuur bevat 

een kaart met de ligging van het tracé en een beschrijving op hoofdlijnen van de belangrijk-

ste maatregelen ten behoeve van het project Maaslijn. 

  

 

Hoofdonderdelen scope Maaslijn: 

1. Aanbrengen van bovenleiding en draagcon-

structies over circa 86 kilometer tracé. 

2. Aanpassen van de baan voor het plaatsen 

van de draagconstructies. 

3. Plaatsen en aanpassen van respectievelijk 

negen en drie onderstations. 

4. Aanleggen van 10 kV kabels tussen de net-

beheerders en de nieuwe onderstations. 

5. Aanpassen van de kruising met de Duitse 

15kV bovenleiding in Venlo. 

6. Aanbrengen van vier spoorverdubbelingen 

van in totaal ongeveer 12 kilometer. 

7. Saneren en aanbrengen van meerdere wis-

sels. 

8. Saneren van bijna 6 kilometer spoor. 

9. Aanpassen van seinen, detectielussen, over-

wegen etc.  

10. Aanpassen spoorverkantingen en boogstra-

len. 

11. Elektrificeren van opstelsporen bij Blerick. 

 

Figuur 1: Tracé Maaslijn en hoofdonderdelen scope.  
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2.2 Second opinion 2019 

Net als nu, had onze second opinion in 2019 het karakter van een quick scan. We hebben de 

aangeleverde raming van 2018 daarom voornamelijk op hoofdlijnen beoordeeld en alleen 

steekproefsgewijs meer in detail getoetst (op de naar onze inschatting meest risicovolle on-

derdelen).  

Op basis van onze bevindingen concludeerden we in 2019 dat de raming conform SSK was 

opgesteld en het detailniveau overwegend voldoende, al zien wij ook enkele posten die ver-

der uitgewerkt hadden kunnen worden. Een aandachtspunt was destijds de integraliteit en 

consistentie van het dossier. Wij zagen toen namelijk afwijkingen tussen de raming en de-

tailramingen en tussen de raming en de scope. Deze afwijkingen hadden betrekking op de 

opgenomen bedragen en hoeveelheden. We hebben toen ook opgemerkt dat een zekere 

mate van afwijkingen te verwachten viel, omdat de scope van het project in ontwikkeling is 

en de raming op een (volgens het kernproces) ongebruikelijk moment is opgesteld. 

De omvang van de afwijkingen die wij aantroffen was relatief klein en de plussen en minnen 

dempten elkaar grotendeels uit. In de basis schatten we destijds de directe bouwkosten la-

ger in. Maar door de hogere toeslagen voor indirecte bouwkosten, vastgoedkosten, enginee-

ringskosten, overige bijkomende kosten en risicoreservering kwamen we tot een hogere in-

schatting van de verwachtingswaarde van de raming.  

Wij hebben destijds een inschatting gemaakt van de totale verwachte investeringskosten ex-

clusief btw van € 194,0 mln., vergeleken met € 186,7 mln. van het project. Dat was € 7,3 

mln. oftewel circa 4% hoger dan de raming van het project; een relatief klein verschil voor 

een project in die fase.  

Hiernaast oordeelden we dat de bandbreedte groter zou moeten zijn dan wat het project rap-

porteerde en daarmee waarschijnlijk tegen de grenzen liep van wat ProRail doorgaans voor 

een project in deze fase aanhoudt. We gaven op basis van een schatting van de variatiecoëf-

ficiënt een indicatie van de p85-waarde van € 234,2 mln., oftewel € 243,6 mln. tegen huidig 

prijspeil.  

2.3 Belangrijkste verschillen tussen ramingen 

Tabel 2 toont de grootste verschillen tussen de raming uit 2018 en 2020. Om deze vergelij-

king goed te kunnen maken, hebben we de prijzen uit 2018 geïndexeerd naar het prijspeil 

2020 (+3,94%). De indexatie verklaart € 7,4 mln. van de totale verschil van € 73,7 mln. De 

overige stijging wordt voor 89% verklaard door zes onderdelen. Deze onderdelen hebben we 

verhoogd met de relevante opslagen zoals deze in de huidige raming worden gehanteerd, om 

zo de impact op de investeringskosten zichtbaar te maken. Als gevolg daarvan wijken de ge-

tallen in de onderstaande opsomming af van die in de tabel: 

1. Treinbeveiliging en overwegen (+ € 12,0 mln.); 

2. Kabels & Leidingen ProRail (+ € 7,6 mln.); 

3. Kunstwerken en geluidsschermen (+ € 6,2 mln.);  

4. Kosten voor Normenkader Veilig Werken (NVW-kosten) (+ € 9,4 mln.); 

5. Kabels & Leidingen derden (+ € 11,6 mln.); 

6. Scheefte (+ € 12,1 mln.); 

7. Indexatie (+ € 7,4 mln.). 



8 Second opinion kostenraming en evaluatie kostenstijging Maaslijn ▪ 20032-R-001 ▪  

De overige netto stijging van (+ € 7,2 mln.) is de som van verschillende overige kleinere 

plussen en minnen, waaronder de bovenleiding, spoorwerk, voeding, engineeringskosten en 

verbussingskosten.  

 

      

Raming 
2018,  
pp 2018 

Raming 
2018,  
pp 2020   

Raming 
2020,  
pp 2020 

Verschil, 
pp 2020 

Directe bouwkosten  89,4 92,9  118,0 25,1 

Spoorwerk (Ex opstel)  9,4 9,8  11,4 1,6 

Bovenleiding en drgcnstrt 28,4 29,5  32,1 2,6 

K&L ProRail  15,5 16,1  20,7 4,6 

Voeding en EWT  10,9 11,3  9,2 -2,1 

Treinbeveiliging en overwegen 7,6 7,9  14,9 7,0 

Baan- en perronbouwwerk 4,0 4,2  4,2 0,0 

 Stationsoutillage  0,3 0,3  0,1 -0,2 

Kunstwerken en geluid  0,5 0,5  4,1 3,6 

 Opstelsporen  1,5 1,6  1,0 -0,6 

NVW  3,2 3,3  9,2 5,9 

 NTD  8,1 8,4  11,1 2,7 

Indirecte bouwkosten 30,5% 27,3 28,4 34,1% 40,3 11,9 

Voorziene bouwkosten  116,7 121,3  158,3 37,0 

Risico bouwkosten 7,5% 8,7 9,0 5,1% 8,0 -1,0 

Bouwkosten  125,4 130,3  166,3 36,0 

Vastgoedkosten  1,9 2,0  2,0 0,0 

Engineeringskosten 26,5% 33,2 34,5 19,4% 32,3 -2,2 

Overige bijkomende kosten 8,5% 10,7 11,1 15,3% 25,4 14,3 

 K&L Derden  1,2 1,2  12,0 10,8 

 Verbussingskosten  0,5 0,5  1,3 0,8 

  Overige OBK   9,0 9,4   12,1 2,7 

Subtotaal investeringskosten  171 177,9  226,0 48,1 

Objectoverstijgende risicoreservering  12,0 12,5  18,6 6,1 

Scheefte investeringskosten   3,7 3,8   15,9 12,1 

Investeringskosten excl. Btw   186,8 194,2   260,5 66,3 

Tabel 2: Vergelijking raming project Maaslijn 2018 met project Maaslijn 2020 (in miljoen €) 

 

 



Horvat & Partners 

Second opinion kostenraming en evaluatie kostenstijging Maaslijn ▪ 20032-R-001 ▪ definitief 9 

3 Evaluatie en bevindingen 

Dit hoofdstuk bevat de beoordeling van de verschillen tussen de raming uit 2018 en de ra-

ming uit 2020 en is ingedeeld naar de opbouw van de raming. Binnen de onderwerpen gaan 

we waar relevant in op: i) de belangrijkste oorzaken voor de stijging van de kosten, ii) de 

betrouwbaarheid van de huidige raming, iii) de mate waarin opvolging is gegeven aan bevin-

dingen uit de vorige second opinion, iv) de uitkomst van onze vorige second opinion i.r.t. de 

huidige kostenstijging.  

Per onderwerp bevat dit hoofdstuk een schuingedrukte deelconclusie, die gebaseerd is op de 

onderliggende genummerde bevindingen. 

3.1 Algemeen 

De raming is opgebouwd conform de SSK-systematiek en de structuur van de raming volgt 

een logische work break down van de scope. Dit vormt een sterke verbetering ten opzichte 

van de vorige raming en is in lijn met onze aanbeveling uit de second opinion van begin 

2019. Ook is de onderbouwing verbeterd, maar zien we nog steeds inconsistenties. Dit lijkt 

het gevolg van zowel personele wisselingen als het feit dat er sprake is van ‘work in pro-

gress’, waarbij we toetsen op een niet-regulier moment in het proces. Daarbij merken we op 

dat in het verleden het Kernproces van ProRail onvoldoende is gevolgd, wat risicovol is.  

Bij de second opinion van begin 2019 constateerden we (in onze steekproef) inconsistenties 

en op punten lage uitwerkingsniveau van het ontwerp. Deze hebben we destijds meegeno-

men in ons advies voor de op te nemen risicoreservering en aan te houden bandbreedte. Het 

structurele karakter van deze inconsistenties konden we op dat moment nog niet vaststellen, 

doordat de betrokkenen in de projectorganisatie nog relatief kort in hun rol actief waren en 

deze ervaring op dat moment nog niet hadden. Inmiddels is gebleken dat de geconstateerde 

inconsistenties symptomatisch waren voor een gebrekkige kwaliteit van het ontwerp, als ge-

volg van de onvoldoende prestaties van het destijds betrokken ingenieursbureau. Het struc-

turele karakter hiervan heeft geleid tot substantiële bijstellingen in de raming. 

1. De raming van september 2020 is net als de raming van 2018 opgebouwd conform de 

CROW-publicatie Standaard Systematiek voor kostenramingen: met bouwkosten, indi-

recte bouwkosten, engineeringskosten, etc. Ook de uitgevoerde probabilistische analyse 

van de raming is in lijn met CROW-voorschriften: 10.000 simulaties en afhankelijke 

doorrekening met driehoeksverdelingen.  

2. De structuur van de tabbladen in de raming is aanzienlijk verbeterd sinds de vorige ver-

sie van de raming. Er is duidelijk sprake van een leidende structuur o.b.v. een logische 

en gebruikelijke work break down (WBS) van de projectscope. Wij constateerden bij 

onze vorige second opinion dat het niet volgen van een leidende structuur een bron van 

fouten is, al hadden we daarvan bij onze steekproef toen geen voorbeelden van aange-

troffen. Op dit punt is de raming dus sterk verbeterd.  

3. De onderbouwing van de (waarden in de) raming is verbeterd ten opzichte van de ra-

ming uit 2018. Op punten constateren we nog inconsistenties.  

a. De kostennota is verbeterd ten opzichte van de versie uit 2018.  

i. De kostennota 2018 was opgesteld als verschillennota, gericht op het snel in-

zichtelijk maken van de wijzigingen t.o.v. de voorgaande versies van de raming 

van 2018. Als gevolg hiervan was de kostennota 2018 niet (volledig) zelfstan-

dig leesbaar en moesten voor een compleet beeld alle voorgaande versies wor-

den beschouwd.  
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ii. De huidige kostennota is wel zelfstandig leesbaar. Op een enkel punt missen 

we nog onderbouwing, zoals een toelichting op de handmatig in de raming toe-

gevoegde scheefte (zie ook par. 3.9). 

b. Het risicodossier sluit, net als bij de second opinion uit 2018, niet aan op de raming. 

Zo bevat de huidige raming niet de risico’s uit de op dat moment vigerende versie 

van het risicodossier. Maar ook blijken scope/raming en risico’s in het risicodossier 

niet op elkaar aan te sluiten (zie verder par.3.8). 

c. Ook sluiten het kabels- en leidingendossier en de raming niet aan wat leidt tot een 

dubbeltelling (zie verder par. 3.7.1).  

4. Dit lijkt deels het gevolg van het feit dat, net als bij de second opinion van begin 2019, 

onze beoordeling plaatsvindt op een moment dat er sprake is van ‘work in progress’. Dat 

wil zeggen; niet op een reguliere mijlpaal uit het Kernproces.  

5. We merken in dit kader ook op dat het Kernproces in het verleden onvoldoende is ge-

volgd, waardoor er geen sprake was van een adequate beheersing van het project.  

a. ProRail geeft aan dat, achteraf gezien, het Kernproces in de periode tot totstandko-

ming van de raming van 2018 onvoldoende gevolgd is. [V-001; V-002] 

b. Het Kernproces is het proces dat ProRail hanteert bij de voorbereiding en uitvoering 

van spoorprojecten. Dit proces beschrijft de verschillende fases van het project, de 

producten per fase en de momenten van besluitvorming. Het proces kent vier fa-

sen, een aantal processtappen en duidelijk gemarkeerde beslismomenten. 

c. Het niet volgen van het Kernproces achten we risicovol omdat daarmee niet de be-

nodigde waarborgen aanwezig zijn voor een voldoende beheerst project.  

d. We hebben in onze vorige second opinion niet geconstateerd dat het Kernproces 

niet werd gevolgd, omdat het uitvoeren van een procestoets geen onderdeel was 

van onze opdracht. Daarnaast hebben we ook in onze gesprekken met de projector-

ganisatie geen signalen ontvangen dat het Kernproces niet werd gevolgd. Er is toen 

in verschillende interviews wel besproken in welke fase van het Kernproces het pro-

ject zich toen bevond en hoe dit zich verhield tot het uitwerkingsniveau van het 

projectdossier. Maar daaruit volgden geen aandachtspunten m.b.t. het al dan niet 

volgen van het Kernproces. Dat wij nu wel een bevinding hebben over het volgen 

van het Kernproces, is omdat ProRail nu zelf aangeeft dat het proces achteraf ge-

zien toen onvoldoende gevolgd is. 

e. Maar ook nu hebben we geen procestoets uitgevoerd. ProRail geeft aan dat dit pro-

ces nu wel wordt gevolgd, waarmee de gebruikelijke waarborgen nu wel aanwezig 

zouden zijn. Wij hebben dit niet getoetst.  

6. Hiernaast constateren we dat, net als bij de second opinion in 2018, personele wisselin-

gen binnen de projectorganisatie het project nadelig beïnvloeden. Zo heeft het tijd ge-

kost (en nog) om na personele wisselingen de projectbeheersing weer op het gewenste 

niveau te brengen. Daartoe heeft de manager projectbeheersing veel tijd moeten steken 

in het opstellen en op orde brengen van procesbeschrijvingen. De dagelijkse projectbe-

heersing kreeg daardoor minder prioriteit, wat zich onder meer uit in verschillende be-

vindingen over het risicodossier, die we verder hebben uitgewerkt in par. 3.8.  

7. Bij de second opinion van begin 2019 zagen we ook dat ‘work in progress’ en personele 

wisselingen leidden tot bevindingen over het uitwerkingsniveau van het ontwerp en in-

consistenties tussen ontwerp en raming. Deze hebben we toen meegenomen in onze be-

oordeling en advies voor de aan te houden risicoreservering en bandbreedte. 

a. Wel hebben we destijds geconstateerd dat het ontwerp op punten nog meer uitwer-

king behoefde, wat onzekerheden met zich meebracht (bijv. t.a.v. vervanging of 
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aanpassing van kunstwerken en geotechnisch onderzoek). Ook was de raming niet 

opgezet volgens een leidende structuur en was er sprake van inconsistenties binnen 

het projectdossier, wat beide risico’s op omissies of dubbeltellingen vormt. Dit ach-

ten wij overigens niet alleen het gevolg van de kwaliteit van het ingenieursbureau, 

maar ook van het feit dat er sprake was van ‘work in progress’. 

b. Wij hebben dit destijds meegenomen in onze bevindingen over de risicoreservering 

en de bandbreedte op de raming en hebben toen geadviseerd om deze op te hogen 

(zie ook par. 3.8 en 3.10).  

8. Inmiddels blijkt een andere onderliggende oorzaak hiervan de onvoldoende prestatie 

van het betrokken ingenieursbureau van voor 2018 te zijn geweest. Dit blijkt nu ook op 

andere punten binnen het ontwerp en de raming te spelen en een oorzaak te vormen 

van de kostenstijgingen (met name qua treinbeveiliging, zie par. 3.3.3).  

a. De projectorganisatie geeft aan dat het FIS 2.0 van 2018, dat ten grondslag lag aan 

de bestuursovereenkomst, achteraf ondermaats was op het gebied van techniek. 

Hierdoor was de uitwerking van het ontwerp gebrekkig. Enkele voorbeelden die zijn 

genoemd: [V-001; V-002; V-003; V-004]:  

i. De treinbeveiliging: dit is door het toen betrokken ingenieursbureau onder-

schat, zie ook onze nadere bevindingen in paragraaf 3.3.3.  

ii. De kunstwerkanalyse: Het ingenieursbureau heeft tachtig kunstwerken geïden-

tificeerd. Daarvan is een deel geïnspecteerd, maar uitsluitend oppervlakkig en 

op uiterlijke kenmerken. Een deel is niet geïnspecteerd. Waar technische teke-

ningen niet direct voorhanden waren, heeft het ingenieursbureau daar ook niet 

meer naar gezocht in archieven of inspecties uitgevoerd. Ten slotte heeft het 

ingenieursbureau geen sterkteberekeningen uitgevoerd. Zie ook onze nadere 

bevindingen in paragraaf 3.3.6.  

iii. Het plan van aanpak voor baanaanpassingen: Het baanlichaam moet worden 

verbreed om aan de normen te voldoen en om ruimte te bieden voor de nieuwe 

spoorinfra. Dit kan leiden tot conflicten met kabels en leidingen, verleggen van 

greppels, weghalen van bomen, en heeft invloed op de positie van de bovenlei-

ding en raakt soms gronden van derden. Het ingenieursbureau heeft vooral be-

nadrukt dat dit complex was en dat zij de benodigde informatie misten. Daar-

voor heeft het ingenieursbureau geen oplossing aangedragen. 

iv. Het geotechnisch plan: Het belang van goed geotechnisch onderzoek is geble-

ken uit andere projecten zoals Zwolle-Kampen. Dit vraagt grondboringen en 

sonderingen. Het ingenieursbureau heeft een geotechnisch onderzoeksplan op-

gesteld, maar kwam zelf tot de conclusie dat de effectiviteit ervan onzeker en 

twijfelachtig was. Zij staakten de werkzaamheden terwijl de voorbereidingen al 

gevorderd waren. 

v. Op het vlak van conditionering is de projectorganisatie overigens wel tevreden. 

Zaken als de kabels- en leidingeninventarisatie en NGCE onderzoek van het 

toen betrokken ingenieursbureau worden nu nog steeds gebruikt. [V-004] 

b. Uit ontvangen informatie leiden we af dat de onvoldoende prestatie van het betrok-

ken ingenieursbureau hiervan de oorzaak was. Toentertijd was het gebruikelijk dat 

ProRail elke samenwerking met een ingenieursbureau en de geleverde prestaties 

beoordeelde. Uit een prestatiebeoordeling van begin 2018 van het ingenieursbureau 

door zowel ProRail als Provincie Limburg volgt een lage score op techniek. De stan-

daard prestatiemeting bevat een schaal A, B, C, D (laag naar hoog). Doorgaans lig-

gen scores tussen C en D. Het ingenieursbureau scoorde A en B, oftewel ‘slecht’ en 

‘onvoldoende’. De geïnterviewde geeft aan dat hij niet eerder zo’n slecht oordeel 

heeft moeten geven en dat dit oordeel in lijn was met een eerdere beoordeling door 

zijn voorganger in 2017. [V-002] 
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9. We zien dat ProRail en provincie Limburg verschillende visies hadden op het omgaan 

met de onvoldoende prestatie en de haalbaarheid van de planning. We hebben niet vast 

kunnen stellen of het verschil in visie van invloed is geweest op de kwaliteit van het FIS 

en de raming van eind 2018. [011] 

a. Uit mailwisselingen van september 2017 volgt dat ProRail en provincie Limburg 

eensgezind zijn over de ondermaatse prestatie van het ingenieursbureau. Wel ver-

schilden ProRail en de provincie van mening over de vervolgstrategie. ProRail zag 

graag dat er opnieuw zou worden aanbesteed. De provincie wilde doorgaan met 

hetzelfde ingenieursbureau, om vertraging te voorkomen. 

b. ProRail achtte de planning niet reëel en stelde dat dit onnodig druk op het project-

team legde. Ook staat ProRail niet achter de toezeggingen over de (haalbaarheid 

van de) planning die eind 2017 door provincie Limburg (ambtelijk) aan bestuurders 

is gedaan.  

c. Uiteindelijk maken de provincie en ProRail de afspraak om met het betrokken bu-

reau door te gaan. En over een gezamenlijke aanpak over hoe het te bewegen tot 

betere prestaties. De aanpak is over en weer bevestigd.  

10. Signalen over de slechte prestatie door het toen betrokken ingenieursbureau hebben 

ons bij de second opinion van begin 2019 niet bereikt, mogelijk doordat enkele belang-

rijke rolhouders toen nog relatief kort betrokken waren bij het project.  

a. Ons hebben bij de eerdere second opinion geen signalen bereikt over de kwaliteit 

van het ontwerp en het presteren van het toen betrokken ingenieursbureau. Bij-

voorbeeld over de lage prestatiebeoordeling.  

b. Betrokken van toen geven nu aan dat ook voor het team van ProRail op dat mo-

ment niet evident was dat de gebrekkige kwaliteit substantiële kostenconsequenties 

zou hebben. Daarbij speelt mee dat, op het moment van de second opinion uit 

2018, rolhouders als de RSE en projectmanager zelf nog kort bij het project betrok-

ken waren. Achteraf gezien hadden zij op dat moment nog onvoldoende inzicht in 

de omvang en aard van het werk. De gebrekkige kwaliteit was daarom nog onvol-

doende als risico voor de kosten geïdentificeerd. [V-001; V-002] 

11. We merken ten slotte op dat we nu vooral positieve signalen krijgen over de kwaliteit 

van het ontwerp FIS 2020 en dat de raming systematisch is opgebouwd (zie bevinding 

2), maar dat we die kwaliteit van het ontwerp niet inhoudelijk hebben beoordeeld. Dit 

maakt namelijk geen deel uit van onze steekproef op de raming. 

3.2 Prijspeil 

Een deel van de kostenstijging is het gevolg van het verschil in prijspeil. Dit leidt tot een kos-

tenstijging van € 7,3 mln. Wij onderschrijven de door de projectorganisatie aangehouden in-

dexering. 

12. Een oorzaak van de kostenstijging is indexering. Deze stijging als gevolg van het ver-

schil in prijspeil tussen 2018 en 2020 bedraagt € 7,3 mln.  

13. De daarbij aangehouden indexering achten wij passend. De raming bevat hiertoe een 

indexatie van 3,94% geïndexeerd. Wij achten deze passend omdat deze nagenoeg aan-

sluit op de 4,06% van het CBS voor Boven- en ondergrondse spoorwegen. 

Noot: in de volgende paragrafen houden wij bij vergelijking tussen de (getallen in de) ramin-

gen zo veel mogelijk het prijspeil 2020 aan. Zo isoleren we het effect van indexatie van de 

andere wijzigingen tussen de ramingen.  
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3.3 Benoemde directe bouwkosten 

De benoemde directe bouwkosten zijn toegenomen met € 22,4 mln. van € 84,5 mln. in 2018 

tot € 106,9 mln. in 2020. Deze toename wordt voor een groot deel verklaard door de discipli-

nes Treinbeveiliging (31%), K&L (21%) en NVW (26%). Deze disciplines kennen een sterke 

afhankelijkheid. Treinbeveiliging is toegenomen door een onderschatting van ontwerp en 

kosten in 2018. Door de toename in treinbeveiliging stijgen de kosten van de overige Kabels 

en Leidingen ProRail mee. Deze hebben op hun beurt weer een sterk verhogende werking op 

de NVW kosten. Ook de kosten voor aanpassingen van kunstwerken zijn toegenomen naar 

aanleiding van nader onderzoek naar kunstwerken. En door het opnemen van kosten voor 

geluidsschermen. De overige disciplines zijn binnen een te verwachte bandbreedte van de 

kosten uit 2018 gebleven.  

3.3.1 Spoorwerk 

De directe bouwkosten voor spoorwerk zijn met € 1,1 mln. toegenomen van € 11,3 mln. in 

2018 tot € 12,4 mln. in 2020. Dit volgt deels uit een overschatting van hoeveelheden in de 

huidige raming (€ 0,4 mln.) en een toegevoegde bouwhandeling die wij als risico beschou-

wen en niet als zekere scope (€ 1,0 mln.); deze wijzigingen onderschrijven wij niet. Wel on-

derschrijven wij de toegenomen hoeveelheden en kosten voor schiften en saneren spoor (€ 

0,5 mln.), een gevolg van voortschrijdend inzicht. Hiernaast is de elektrificering van de spo-

ren naar de werkplaats van Stadler toegevoegd (€ 1,0 mln.). En is in lijn met onze eerdere 

second opinion het opstelspoor bij Nijmegen verwijderd (€ 1,6 mln.).  

14. De huidige raming bevat een toename ten opzichte van de vorige raming van 800 meter 

aan spoorverdubbeling tussen Reuver en Swalmen à € 0,4 mln. Dit blijkt echter een fout 

te zijn, bevestigt ook de projectorganisatie. [V-003] 

15. Een andere toename is de sanering van het parallelspoor richting Kleef over circa 4 km 

om ruimte te maken voor bovenleidingsportalen, met extra kosten van € 0,3 mln. Deze 

sanering komt door voortschrijdend inzicht en ontbrak in het vorige FIS en raming. [V-

003] 

16. Daarnaast is de hoeveelheid te schiften2 spoor toegenomen met 4.900 meter à 

€ 0,2 mln. Dit als gevolg van enerzijds voortschrijdend inzicht volgend uit informatie 

over de huidige baanligging en anderzijds van de toename van de baansnelheid als ge-

volg van een nadere uitwerking van CRS-eisen.  

a. Het ontbrak eind 2018 aan een integraal baanontwerp. Dit kwam mede door de op 

dat moment beschikbare informatie over de ondergrond en de exacte ligging van 

het spoor. Inmiddels is de ligging van de huidige baan beter ingemeten en is een 

deel van de resultaten van geotechnisch onderzoek beschikbaar. Deze inzichten lei-

den tot extra km’s voor schiften van spoor. [V-002] 

b. Ook de hogere baansnelheid van 140 km/h (t.o.v. de ontwerpsnelheid van 

130 km/h in 2018) heeft geleid tot een toename van de km’s te schiften spoor. De 

hogere snelheden hebben een andere impact op bijvoorbeeld de boogstralen, waar-

door meer spoor moet worden verlegd. De financiële impact is met € 0,2 mln. ech-

ter gering.  

c. De toename in snelheid is het gevolg van een zogeheten open-track toets waarmee 

is geverifieerd of het ontwerp zou voldoen aan de eisen uit de CRS. De toegenomen 

snelheid stelt zwaardere eisen aan het baanontwerp. [V-002] 

 

2 Schiften is het zijwaarts verleggen van het spoor.  
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d. Het is voor ons niet te duiden welk gedeelte van het schiften nodig is als gevolg van 

de autonome achteruitgang van het spoor (dus eigenlijk de BOV-component) en 

welke het gevolg is van gewijzigde snelheden.  

17. Een andere wijziging in de raming vormt het introduceren van een post voor het onder-

stoppen van het spoor over een lengte van 83 km (63 km noord en 19 km zuid) voor 

€ 1,0 mln. Dit was niet voorzien in de raming of opgenomen in het risicodossier in 2018. 

Op dit moment beschouwen wij dit als een risico en niet als zekere scope die in de ra-

ming zou moeten staan.  

a. Als gevolg van het graven van gaten voor de funderingen van de bovenleidingspa-

len, kunnen zettingen optreden. Onderstoppen is het navullen van deze zettingen. 

Naast deze extra stopbeurten dient het spoor ook op doeltracé te worden opgele-

verd. Ook dit vergt extra stopwerk over delen van het traject. [V-002] 

b. Uit ervaringen van andere projecten blijkt dat onderstoppen vaak niet nodig is, zo-

als bij Zwolle-Wierden, waar de grondslag minder goed is dan bij de Maaslijn. Er 

lijkt daarom meer sprake van een risico dan van zekere scope. [V-002]  

18. Elektrificatie van de opstelsporen voor de werkplaats Stadler bij Blerick voor € 1,0 mln. 

is ten opzichte van 2018 toegevoegd aan de scope. Wij onderschrijven dit.  

a. De elektrificatie de sporen naar werkplaats van Stadler te Blerick zouden op ver-

zoek van de provincie Limburg buiten de raming van 2018 zijn gehouden, omdat dit 

qua aard een beheer- en onderhoudsinvestering zou zijn en daarom buiten de pro-

jectscope zou vallen. 

b. ProRail geeft aan dat het elektrificeren van opstelsporen echter noodzakelijk is voor 

het rijden van een van een normaal, LCC-optimaal, geëlektrificeerd spoorbedrijf. 

ProRail heeft deze kosten daarom toegevoegd in de huidige raming.  

c. Inmiddels zijn alle betrokken partijen het erover eens dat het scope betreft en 

daarom terecht is toegevoegd aan de raming. Wij onderschrijven dit: elektrificatie 

van deze sporen achten we noodzakelijk voor het kunnen rijden van een normaal, 

geëlektrificeerd spoorbedrijf 

19. Hiernaast zijn de opstelsporen bij Nijmegen na een capaciteitsanalyse komen te verval-

len, wat resulteert in een afname van à € 1,6 mln. t.o.v. de oude raming van 2018. Dit 

is in lijn met onze eerdere second opinion.  

3.3.2 Bovenleiding en draagconstructie 

De directe bouwkosten voor bovenleiding en draagconstructie zijn toegenomen met € 2,6 

mln. De toename is in de eerste plaats het gevolg van een hogere eenheidsprijs. Wij onder-

schrijven dit, want de toename is in lijn met het advies uit onze eerdere second opinion. In 

de tweede plaats is de toename het gevolg van het aantal kilometers te elektrificeren spoor. 

Deze toename kunnen we niet zonder meer onderschrijven, omdat de oorzaak onvoldoende 

duidelijk is.  

20. De directe bouwkosten voor bovenleiding en draagconstructie zijn met € 2,6 mln. toege-

nomen (exclusief € 3,3 mln. NVW, zie paragraaf 3.3.8) van € 29,5 mln. in 2018 tot 

€ 32,1 mln. in 2020.  

21. In de eerste plaats is dit het gevolg van de een hogere eenheidsprijs, wat wij onder-

schrijven aangezien dit aansluit op ons eerdere advies.  
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De eenheidsprijs is verhoogd van € 252,- per meter naar € 270,- per meter. Deze stij-

ging is in lijn met onze bevinding in 2018 waarin wij adviseerde de eenheidsprijs te ver-

hogen naar € 265,- per meter (€ 275,- p.p. 2020).  

22. In de tweede plaats is dit het gevolg van de toename van het aantal kilometers te elek-

trificeren spoor. Wij onderschrijven dit niet omdat geen onderbouwing van de toename 

kan worden gegeven.  

a. De lengte is ten opzichte van de raming van 2018 met enkele kilometers toegeno-

men. Deze toename viel echter niet te verwachten omdat de sporen te Beugen, 

Boxmeer en Meerlo-Tienray worden gesaneerd. Hier is daarom geen bovenleiding 

meer nodig.  

b. Het project kan niet goed aangeven hoeveel kilometer momenteel geëlektrificeerd 

wordt om zo de vergelijking met 2018 goed te kunnen maken. [V-003] Deze verge-

lijking is moeilijk omdat het detailniveau van de raming dermate hoog is dat scope 

is uitgesplitst in km’s bovenleidingsdraad of versterkingskabel. Door de stukken 

tracé met dubbele hoeveelheden bovenleiding of versterkingskabel is zonder een 

substantiële inspanning geen directe link meer te leggen met het totale aantal km’s 

spoor.   

3.3.3 Beveiliging en overwegen 

De directe bouwkosten voor treinbeveiliging en overwegen zijn toegenomen met € 7,0 mln., 

waarvan circa € 1 mln. verklaarbaar is als gevolg van verschuivingen in de raming. We ach-

ten de huidige kostenraming (en daarmee de kostenstijging) aan de hoge kant (met name 

de post nader te detailleren) maar reëel. Deze kostenstijging lijkt niet primair het gevolg van 

de aanvullende snelheidsverhoging of andere wijzigingen in het CRS. Een verschillenanalyse 

op scope-onderdelen is niet mogelijk omdat het ontwerp uit 2018 op een hoger abstractieni-

veau is uitgewerkt. De oorzaak van de kostenstijging lijkt evenwel vooral een onderschatting 

van de kosten in de vorige raming. Deze onderschatting in de raming van 2018 is in de se-

cond opinion van begin 2019 niet specifiek naar voren gekomen, omdat treinbeveiliging toen 

buiten onze steekproef viel. Er was op dat moment geen aanleiding om (risico-gestuurd) na-

der op dat onderwerp in te gaan.  

23. De kosten voor treinbeveiliging en overwegen zijn toegenomen met € 7,0 mln., wat 

bijna een verdubbeling is en daarmee een belangrijke oorzaak van de kostenstijging tus-

sen de twee ramingen.  

Noot: We merken op dat een deel van de stijging van administratieve aard is. De deelra-

ming treinbeveiliging bevat namelijk € 1 mln. aan kosten voor kabels en leidingen Pro-

Rail. Deze kosten behoren in de deelraming kabels en leidingen ProRail te worden opge-

nomen. Deze zal het tabblad Treinbeveiliging iets verlagen, maar tegelijkertijd worden 

K&L ProRail daarmee met hetzelfde bedrag verhoogd. 

24. Verschillen in treinbeveiliging lijken het gevolg te zijn van een onderschatting in 2018 

van het ingenieursbureau ten aanzien van seinverplaatsingen, kasten, kabelwerk en tel-

punten en de kosten daarvan. Omdat deze in het ontwerp van 2018 nog niet concreet 

waren gemaakt, is een vergelijking in detail niet mogelijk.  

a. De mate van uitwerking van het ontwerp van treinbeveiliging was eind 2018 pas-

send bij de fase waar het project zich op dat moment in bevond. Er was destijds 

een globale seinplaatsing uitgewerkt in het FIS. 

b. De uitwerking van de treinbeveiliging in het huidige FIS en in de raming is van een 

aanzienlijk groter detailniveau. De scope laat zich daardoor niet goed vergelijken, 

met uitzondering van een aantal specifieke objecten zoals ATB NG pluggen en ba-

kens. Op deze objecten lijken in de hoeveelheden geen substantiële verschillen te 
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zitten. De verschillen komen van de treinbeveiligingsscope die zich niet met de oude 

raming laten vergelijken, zoals seinverplaatsingen, kasten, kabelwerk en telpunten.  

25. De snelheidsverhoging van 130 km/uur naar 140 km/uur en andere wijzigingen van 

CRS2.0 naar CRS3.0 lijken niet tot substantiële kostenstijging van de kosten van de 

treinbeveiliging te hebben geleid.  

a. Betrokkenen geven aan dat deze wijzigingen niet tot aanpassingen van het ontwerp 

met substantiële meerkosten hebben geleid. [V-003]  

i. De aangepast dienstregeling als gevolg van het CRS heeft invloed op de snel-

heidsverhoging. 

ii. De initiële snelheidsverhoging van 125 km/uur naar 130 km/uur leidde echter 

al tot verplaatsing van de seinen, bakens etc. Dat deze door de verhoging van 

125 km/uur naar 140 km/uur verplaatst verder moeten worden (meters meer 

naar links of rechts) maakt dan nauwelijks meer verschil. 

b. Deze uitleg achten wij plausibel. En op basis van de beschikbare informatie vinden 

we geen aanwijzingen dat een verdere verhoging van de snelheid van 130 km/uur 

naar 140 km/uur tot een (substantiële) kostenverhoging leidt door verdere ver-

plaatsing van seinen en detectielussen.  

26. De huidige raming hebben wij inhoudelijk beoordeeld en deze lijkt overwegend passend. 

Wij onderschrijven de door Movares gehanteerde eenheidsprijzen voor treinbeveiliging 

en overwegen. Alleen de opslag van 20% voor NTD op het tabblad Treinbeveiliging vin-

den wij aan de hoge kant. Gebruikelijk voor deze fase is een opslag van 10-20%. We 

zouden met het huidige uitwerkingsniveau geen opslag tegen de bovengrens, maar 

maximaal 15% voor NTD voor treinbeveiliging verwachten. Een dergelijke opslag achten 

we voldoende voor het dekken van de nadere detaillering en nu niet nader geëxplici-

teerde kosten, zoals als testen van overwegen door BFI-gecertificeerde monteurs voor 

werkingstesten tijdens inbedrijfstelling. 

27. De oorzaak van de kostenstijging lijkt vooral een gevolg van onderschatting van het ont-

werp en de raming te zijn. Deze onderschatting in de raming van 2018 is in de second 

opinion van begin 2019 niet specifiek naar voren gekomen, omdat we dat niet in onze 

steekproef hebben opgenomen. Er was op dat moment geen aanleiding om (risicoges-

tuurd) nader op dat onderwerp in te gaan.  

a. De kosten voor treinbeveiliging vormden een relatief klein deel van de raming in 

2018.  

b. Om de compleetheid van de scope te verifiëren hebben we de (raming van) treinbe-

veiliging in de second opinion van begin 2019 met betrokkenen besproken. Uit de 

gevoerde gesprekken volgden geen signalen dat de scope van treinbeveiliging in-

compleet was. De globale seinplaatsing zoals uitgewerkt in het FIS en bepaalde 

hoeveelheden, gaven geen aanleiding om treinbeveiliging in meer detail te beoorde-

len. 

c. Wanneer er aanleiding is om een treinbeveiliging in meer detail te beoordelen, zet-

ten we daar specialistische kostenkennis voor in. 

3.3.4 Kabels en leidingen ProRail 

De directe bouwkosten voor kabels en leidingen ProRail nemen toe met € 3,9 mln. Deze toe-

name volgt enerzijds uit een verdere uitwerking van het ontwerp van het 10 kV-kabel tracé. 

Anderzijds is dit het gevolg van de toename van overige spoorgebonden kabels door de ver-

dere uitwerking van treinbeveiliging. We constateren echter ook dat de raming pessimisti-

sche aannames bevat of van een bovengrens uitgaat, waardoor de kosten worden overschat. 
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Ook is er mogelijk sprake van een dubbeltelling met engineeringskosten. Anderzijds zien we 

ook punten waarop de kosten mogelijk te laag zijn. We hebben niet gekwantificeerd hoe dit 

per saldo uitpakt. Verder zouden wij, door de al vrij gedetailleerde uitwerking van het 10kV-

tracé, een lager NTD verwachten dan nu wordt aangehouden.  

Ten slotte constateren wij dat wij destijds de kostentoename voor 10 kV niet hadden voor-

zien omdat het exacte tracé (en daarmee de ligging onder de wegen) nog niet in beeld was. 

Er was daarom geen aanleiding om een kostenstijging te verwachten.  

28. De directe bouwkosten voor het 10 kV tracé zijn met € 1,4 mln. toegenomen van 

€ 8,4 mln. in 2018 tot € 9,5 mln. in 2020 (exclusief Normenkader Veilig Werken, NVW). 

Deze kostentoename wordt veroorzaakt door voortschrijdend inzicht en een nadere uit-

werking van het tracé. Deze toename hadden wij in 2018 niet voorzien, omdat deze 

volgt uit een verdere detaillering van het ontwerp.  

a. Uit de huidige uitwerking blijkt dat in het deelgebied Noord het 10 kV-tracé over 

een lengte van 3.680 meter onder wegen van derden moet worden gelegd. Dit 

brengt voor € 1,8 mln. aan extra kosten met zich mee. Wij hebben de noodzaak 

van deze wegkruisingen niet verder onderzocht.  

b. Wij hebben destijds de kostentoename in 10 kV niet voorzien omdat het exacte 

tracé en daarmee de huidige ontworpen ligging onder de wegen, nog niet in beeld 

was. In 2018 waren de kosten gebaseerd op een eenheidsprijs per meter en de af-

standen tussen onderstations en netbeheerder. Gezien de ontwerpfase zagen wij 

geen aanleiding tot verdere uitwerking op dat moment.  

29. Daarnaast zijn de directe bouwkosten voor de overige kabels en leidingen van ProRail 

met € 2,3 mln. toegenomen van € 7,8 mln. in 2018 tot € 10,1 mln. in 2020 (exclusief 

NVW, zie paragraaf 3.3.8). Deze kostentoename wordt veroorzaakt door de verbeterde 

inzichten in en uitwerking van het ontwerp van de treinbeveiliging (zie paragraaf 3.3.3). 

Deze hebben een directe impact op de hoeveelheid te leggen kabels en leidingen van 

ProRail.  

Noot: We merken op dat de stijging in werkelijkheid nog hoger ligt door een administra-

tieve keuze. De deelraming treinbeveiliging bevat namelijk € 1 mln. aan kosten voor ka-

bels en leidingen ProRail. Deze kosten behoren in de deelraming kabels en leidingen Pro-

Rail te worden opgenomen. Deze zal het tabblad K&L ProRail iets verhogen, maar tege-

lijkertijd worden Treinbeveiliging daarmee met hetzelfde bedrag verlaagd. 

30. De in de huidige raming gebruikte, uit expert judgement volgende eenheidsprijzen voor 

het graven van sleuven achten wij te hoog of in ieder geval de bandbreedte erop te con-

servatief, waardoor de kosten worden overschat.  

a. De onderbouwingen voor het graven van sleuven van zowel 0,6 meter als 0,9 meter 

resulteren in een eenheidsprijs van respectievelijk € 12,42 per meter en € 21,34 

per meter. In de raming zijn echter respectievelijk € 15,- en € 26,- opgenomen op 

basis van expert judgement van een ProRail deskundige.  

b. Tegelijkertijd kennen beide eenheidsprijzen een spreiding van -10/+20 op de een-

heidsprijs. Met de aangehouden prijzen en de aangehouden spreiding komt de L-

waarde in beide gevallen boven de uitkomst van de berekening. (€ 13,5 versus 

€ 12,42 en € 23,40 versus € 21,34).  

c. We zouden verwachten dat de onderbouwing ten minste binnen het bereik van de 

L-waarde ligt en achten de expert judgement prijzen te hoog of de bandbreedte niet 

passend.  
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31. Ook zien we een te pessimistische inschatting van hoeveelheden m.b.t. de overige K&L, 

die eveneens leidt tot overschatting van de kosten.  

a. In het zuidelijke tracé graaft het project 82 km aan sleuven, terwijl het tracé 25 km 

lang is. Voor de inschatting van de kosten gaat ProRail uit van de bovengrens. Om 

die reden zouden we een naar beneden gerichte scheefte verwachten, terwijl de 

bandbreedte op de hoeveelheid sleuven -10% en +20% is. [V-003] 

b. De raming is gebaseerd op conservatieve uitgangspunten ten aanzien van het Pro-

gramma Verbetering Treinbeveiliging (PVT).  

i. PVT had de Maaslijn moeten voorbereiden op de elektrificatie en daarbij alle 

kabels naar één kant moeten brengen. Het is echter onduidelijk welke werk-

zaamheden PVT heeft uitgevoerd bij het noordelijke deeltracé. PVT kon het 

project niet de gevraagde informatie m.b.t. locaties van de K&L aanleveren. 

ii. De raming gaat er nu van uit dat het project Maaslijn 56 km aan sleuven moe-

ten graven voor het verwijderen van 5 kabels à € 0,8 mln. Deze kabels heeft 

PVT waarschijnlijk laten liggen, waardoor deze nu alsnog verwijderd moeten 

worden. Wanneer PVT de afgesproken werkzaamheden heeft uitgevoerd en de 

kabels slechts aan één zijde liggen, hoeft er grofweg 30% minder sleuven te 

worden gegraven. 

iii. De kans op dit scenario is niet in de raming meegenomen. Daarnaast is het 

verplaatsen van de kabels scope van PVT en niet van het project Maaslijn. 

32. Hiernaast zien we een mogelijke overlap met engineeringskosten. De eenheidsprijs voor 

het leggen van de 10 kV-kabels bevat kosten voor een tekenaar. De raming bevat ech-

ter ook afzonderlijke engineeringskosten voor de opdrachtnemer in de uitvoeringsfase.  

33. Ondanks de toegenomen kosten ten opzichte van 2018, sluiten wij niet uit dat op som-

mige punten de kosten nog verder toe zullen nemen. 

a. In het kader van PVT is de glasvezelkabel voor het noordelijke traject van de Maas-

lijn al gelegd. Het project heeft hiervoor al € 1,0 mln. euro betaald. De kosten wor-

den dus door het project gedragen, maar zijn niet in de raming opgenomen. Omdat 

deze kosten ten laste komen van het project zouden wij deze kosten wel in de ra-

ming verwachten. 

b. De gekozen methodiek voor de uitvoering van K&L is tegenwoordig wellicht niet 

meer toegestaan. Het risico op verstoring van in dienst zijnde kabels tijdens het 

omleggen en het risico op diefstal zouden bij de oude werkwijze te groot zijn. 

Daarom moet voor deze werkwijze ontheffing worden verleend. Het FIS geeft niet 

aan of deze toestemming al is verkregen. De projectorganisatie geeft aan dat de 

eventuele kosten die gereserveerd zijn voor het plaatsen en weghalen van de buis, 

ruim voldoende zijn om de kabels op een kleine diepte in te graven, waardoor de 

financiële impact op de raming wellicht niet merkbaar zal zijn.  

34. De opslag voor NTD van 15% achten wij over het geheel aan kabels en leiding ProRail 

aan de hoge kant. Betrokkenen geven aan dat voedingskabels voor de onderstations en 

voedingskabels naar de bovenleiding zijn wel redelijk nauwkeurig uitgezocht op basis 

van het ontwerp. Van de overige kabels is veel bekend en staan op het moment vanuit 

de kostenramers nog ontwerpvragen uit. Wij achten het daarom redelijk dat: 

a. voor overige Kabels en Leidingen ProRail 15% NTD wordt aangehouden; 

b. voor de 10 kV-kabels 5% NTD wordt aangehouden;  

c. voor het geheel K&L-ProRail 10% NTD wordt aangehouden omdat beide delen grof-

weg de helft van de K&L-ProRail raming uitmaken.  
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35. We merken op dat we het niet benoemd objectrisico van 5% voor kabels en leidingen op 

zichzelf laag vinden. We beoordelen de risicoreservering echter integraal, dus over de 

gehele raming op basis van een top-down en bottom-up benadering. Zie ook par. 3.8. 

3.3.5 Baan- en perronbouw 

De directe bouwkosten voor baan- en perronbouw zijn met € 0,1 mln. toegenomen van 

€ 4,1 mln. in 2018 tot € 4,2 mln. in 2020. Deze toename is het gevolg van enkele ontwerp-

wijzigingen als gevolg van de nadere uitwerking en eisverificatie. De hoogte van de kosten 

achten we op punten te hoog door het conservatieve uitgangspunt dat grond niet plaatselijk 

kan worden verwerkt maar moet worden afgevoerd. En door een te hoge eenheidsprijs voor 

afvoer.  

36. De kostentoename voor baan- en perronbouw is de optelling van verschillende wijzigin-

gen in de nadere uitwerking en verificatie van het ontwerp waarbij het graven van een 

greppel is toegevoegd, het derde perron bij Boxmeer is vervallen en een spoorverdubbe-

ling is toegevoegd. 

a. Greppel Nijmegen-Mook: Vanaf het opstelterrein in Nijmegen tot net voorbij station 

Mook wordt aan weerszijde van het spoor een greppel gegraven ten behoeve van 

de waterhuishouding. Hierdoor is de hoeveelheid te ontgraven grond met 38.917 m3 

en zijn de kosten met € 1,6 mln. toegenomen. 

b. Vervallen derde perron Boxmeer: De aanleg van een derde perron te Boxmeer is 

vervallen omdat de spitstrein in het huidige ontwerp gaat keren in Cuijk in plaats 

van in Boxmeer. Uit nadere studie bleek de meerwaarde van het laten halteren van 

deze spitstrein te Boxmeer te beperkt in verhouding tot de complexiteit van het in-

pasbaar maken van deze spitstrein in de dienstregeling. Hierdoor vervalt het derde 

perron t.o.v. 2018 à € 0,4 mln. Dit is op concessieniveau besproken.  

c. Vervallen spoorverdubbeling Reuver-Swalmen: Er wordt 42.550 m3 grond minder 

geleverd dan in 2018. Het grootste verschil komt doordat in 2018 nog rekening 

werd gehouden met 37.000 m3 te leveren grond t.b.v. de spoorverdubbeling bij 

Reuver-Swalmen. Inmiddels blijkt dat deze grond niet nodig is, wat € 0,9 mln. aan 

kosten scheelt.  

37. De kosten voor grondverzet worden met € 0,2 mln. overschat door een te hoge een-

heidsprijs. De eenheidsprijs voor afvoeren en storten van grond van € 20,- bevat name-

lijk een opslag van € 5,- voor een platenbaan voor vrachtwagens. De grond wordt echter 

per trein afgevoerd. Daarmee worden de kosten voor de afvoer van 38.917 m3 in de ra-

ming met € 0,2 mln. overschat.  

38. Hiernaast achten we het uitgangspunt dat uit de greppel ontgraven grond dient te wor-

den afgevoerd te conservatief, wat tot een te hoge inschatting van de kosten leidt.  

a. De raming gaat uit van het ontgraven, laden en afvoeren grond per spoor van alle 

grond die vrijkomt uit de greppel. Dit leidt tot een opslag op de afvoeren van grond, 

waarmee de kosten per m3 worden verhoogd van € 20,- tot € 40,55 ,- en in totaal 

met € 0,8 mln.  

b. Het lijkt ons reëel dat een gedeelte van de grond ter plaatse kan worden verwerkt 

en afvoer kan worden voorkomen. Gezien de omgeving zien wij over een deel een 

besparingsmogelijkheid door vervoer- en stortkosten. In dit geval € 25,55 per m3 

over 2/3 van het tracé, ca. € 0,7 mln. De besparing van € 25,55 per m3 komt door 

het vervallen van de kosten voor afvoer per trein à € 20,55 per m3 en het vervallen 

van de kosten 5 euro in de eenheidsprijs van het afvoeren van grond voor vloerbe-

plating t.b.v. vrachtwagen. De projectorganisatie onderschrijft het potentieel van 

deze optimalisatiemogelijkheid. 
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3.3.6 Kunstwerken 

Ten opzichte van de oude raming van eind 2018 zijn het aantal aan te passen of te vervan-

gen kunstwerken en de kosten daarvan met circa € 1,8 mln. toegenomen. Wij onderschrijven 

dat de kunstwerkenscope groter is dan destijds geschat. De nu geraamde kosten achten we 

echter te hoog omdat dit een bovengrensbenadering vormt. Vanwege de bovengrensbenade-

ring achten wij de opslag voor NTD te hoog. Ten slotte constateren we dat het optreden van 

een grotere kunstwerkenopgave eind 2018 als risico was geïdentificeerd, maar te laag ge-

kwantificeerd. Dit was een bevinding in de second opinion van begin 2019. 

39. De extra kosten voor aanpassingen aan bestaande kunstwerken leiden tot een kosten-

stijging van € 1,8 mln.; het opnemen van extra aanpassingen achten we terecht omdat 

nader onderzoek uitwijst dat de opgave groter is dan men eind 2018 dacht. 

a. De raming uit 2018 ging uit van uitsluitend het aanpassen van het kunstwerk Heu-

mense Baan voor € 0,5 mln. De huidige raming bevat € 2,9 mln. aan aanpassingen 

van kunstwerken waarvan € 0,6 mln. voor de Heumense baan. Het verschil is gro-

tendeels het gevolg van het aanpassen van duikers en onderdoorgangen à € 1,8 

mln.  

b. Wij achten het terecht dat de projectorganisatie extra scope opneemt voor het aan-

passen van bestaande kunstwerken. Uit lopend onderzoek blijkt namelijk dat er 

meer kunstwerken dienen te worden vervangen dan in 2018 waren voorzien.  

40. De geraamde kosten voor deze extra aanpassingen achten we echter te hoog omdat 

deze een bovengrens betreffen, terwijl nog niet zeker is dat alle kunstwerken moeten 

worden vervangen. Wij achten het reëel dat de kosten uiteindelijk lager uitvallen. De 

projectorganisatie onderschrijft dit; eind 2020 is daar meer zekerheid over.  

a. Ten tijde van het opstellen van de raming achtte de projectorganisatie de kans op 

aanpassen of vervangen van de betreffende kunstwerken groter dan 50%. Daarom 

zijn ze opgenomen in de raming. [V-002; V-003] 

b. De onderzoeken naar deze kunstwerken lopen nog, de resultaten worden eind 2020 

verwacht. Inmiddels zijn er al verschillende kunstwerken geïnspecteerd en onder-

zocht en is het duidelijk welke kunstwerken moeten worden herberekend. Op dit 

moment worden er nog drie kunstwerken herberekend en is van één kunstwerk 

vastgesteld dat vervanging noodzakelijk is. 

c. De verwachting van de projectorganisatie is dat niet alle oude kunstwerken in de 

raming blijven staan. [V-003] 

41. We vinden het percentage nader te detailleren (NTD) in principe passend, maar te hoog 

in combinatie met de bovengrensbenadering op de directe bouwkosten.  

a.  Indien er sprake zou zijn van zekere scope, dan zouden we de gehanteerde opslag 

voor NTD voor de vervanging c.q. aanpassing van de kunstwerken van 15% pas-

send vinden. Dit als gemiddelde voor het verschil in uitwerkingsniveau van de 

kunstwerken in de raming.  

i. Van een deel van de kunstwerken is de raming ver uitgewerkt, tot op het ni-

veau van leuningen. Daarbij achten wij een percentage NTD van 10% passend.  

ii. Voor de kunstwerken die nog niet zijn uitgewerkt, maar als stukspost zijn op-

genomen, achten we 20% NTD passend.  

b. In combinatie met de bovengrensbenadering van het aantal aan te passen / ver-

vangen kunstwerken, achten we de gehanteerde 15% NTD te conservatief.  

Noot: het heeft de voorkeur om een realistischere schatting van de onderliggende 

scope te maken in combinatie met het handhaven van het huidige percentage NTD.  
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42. Het risico op het vervangen van kunstwerken was in de raming van 2018 al opgenomen, 

maar destijds laag gekwantificeerd en onderschat. Die lage kwantificering hebben we 

benoemd in de second opinion van begin 2019.  

a. Dit risico was destijds opgenomen in het risicodossier met een kans van 25% tot 

50% en gevolg van € 0,5 mln. tot € 1,0 mln. voor beheersing en een kans van 1 tot 

10% op € 0,25 tot € 0,5 mln. na beheersing. Het risico na beheersing was verwerkt 

in de raming van 2018. 

b. Wij hebben tijdens de second opinion van begin 2019 aangegeven dat we dit te op-

timistisch vonden. Enerzijds omdat de beheersmaatregelen (aanvullend onderzoek) 

nog moesten starten (het effect dus nog niet vastgesteld was). Anderzijds omdat de 

kleine kans na beheersing niet aansloot op signalen die we toen ontvingen van in-

houdelijk betrokkenen.  

c. De projectorganisatie geeft nu aan dat de vervangingsopgave van de kunstwerken 

destijds door zowel Sweco als ProRail is onderschat. Betrokkenen geven aan dat 

ProRail en Sweco destijds onvoldoende op de hoogte waren van de consequenties 

van de eis in het CRS dat het baanontwerp en kunstwerken ook voor Flirt3-treinen 

geschikt moesten zijn. De eis was bekend, maar de consequenties van de bela-

dingsklasse waren dat onvoldoende. [V-002] 

3.3.7 Geluidsmaatregelen 

We kunnen niet beoordelen of de nu in de raming opgenomen € 1,2 mln. voor geluidsmaat-

regen passend zijn omdat deze maatregelen en de hoogte van de kosten niet zijn onder-

bouwd.  

43. De kostenstijging voor geluidsmaatregelen van € 1,2 mln. achten we onvoldoende on-

derbouwd.  

a. De geluidsmaatregelen bestaan uit twaalf stuksposten van € 0,1 mln. Het project is 

uitgegaan van 12 locaties, omdat hoogstwaarschijnlijk de € 1,2 mln. over meerdere 

plaatsen uitgegeven dient te worden. Geluidsonderzoeken lopen en zijn bijna ge-

reed, maar momenteel zijn de locaties en daarmee de omvang en noodzaak van de 

geluidsopgave niet bekend.  

b. Wij hebben geen onderbouwing voor de € 0,1 mln. ontvangen. Onderliggende ont-

werpen hiervoor ontbreken waardoor de hoogte van de kosten niet kan worden on-

derbouwd.  

3.3.8 Kosten Normenkader Veilig Werken (NVW)  

De kosten voor NVW zijn ten opzichte van 2018 met € 6,0 mln. toegenomen van € 3,2 mln. 

tot € 9,2 mln. De kosten liggen nu tegen de bovenkant van de hiervoor gebruikelijke band-

breedte, terwijl die eind 2018 meer richting de onderkant van de bandbreedte lagen. De ver-

klaring is de relatief grote hoeveelheid werk die in de nachten en tijdens treinvrije periode 

nodig is, wat extra inzet van veiligheidsfunctionarissen en -maatregelen vraagt. De stijging 

van de NVW-kosten hangen daarnaast sterk samen met de hoeveelheid te verwerken kabels 

en leidingen; als deze stijgen, stijgen de NVW-kosten mee. Hoewel de stijging fors is achten 

wij deze reëel en voldoende onderbouwd. In 2018 hebben wij de NVW-kosten binnen de 

steekproef niet nader onderzocht omdat deze binnen de bandbreedte dat het kader van Pro-

Rail stelt vallen en niet zodanig substantieel waren dat we hier meer aandacht aan hebben 

besteed. 

44. De kosten voor NVW zijn over de gehele raming toegenomen met € 6,0 mln. van 

€ 3,2 mln. tot € 9,2 mln. Deze kostenstijging is het gevolg van hogere relatieve NVW-
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kosten door nauwkeuriger geraamde NVW-kosten en een toename van de grondslag 

waarover deze kosten worden berekend. Wij onderschrijven de hogere NVW-kosten om-

dat het bij het project veel werk in verlengde nachten en in TVP’s wordt verwacht. 

a. In 2018 was er gezien de fase van het project nog geen bottom-up NVW-raming, 

maar bestond dit uit een percentage van 3,88% over de directe voorziene bouwkos-

ten, € 3,2 mln. 

b. In de huidige raming is een bottom-up inschatting gemaakt van de NVW-kosten. 

Deze komt uit op € 9,2 mln. oftewel 8,6% van de directe bouwkosten en bestaat 

uit: 

i. € 3,3 mln. voor bovenleiding en draagconstructie (uren voor werktreinbegelei-

ders en leider werkplekbeveiliging, kosten voor VWS (Voorschrift voor Werk-

zaamheden aan of in de nabijheid van Spanningsvoerende delen) en logistieke 

kosten van 3%); 

ii. € 4,2 mln. voor kabels en leidingen ProRail (palen, planken en onderhoud); 

iii. € 0,6 mln. voor treinbeveiliging; 

iv. € 1,0 mln. voor opstart en afsluitkosten per nacht en per weekend. 

c. Bij de steekproef van de hoeveelheden uren en materieel voor NVW hebben wij 

geen dubbeltellingen geconstateerd.  

d. Beide percentages vallen binnen de bandbreedte die wij voor NVW voor dit project 

zouden verwachten, tussen de 3,5% en 9%.  

e. Wij onderschrijven de hogere NVW-kosten omdat het bij het project veel werk in 

verlengde nachten en in TVP’s wordt verwacht. De inzet van functionarissen/maat-

regelen voor NVW nemen daarmee ook sterk toe. In de nacht werken per baanvak 

dat buiten dienst is, per werklocatie van de bovenleiding, drie veiligheidsfunctiona-

rissen. Gezien deze verwachtte uitvoering zijn de NVW en veiligheidsfunctionarissen 

voor dit project specifiek uitgewerkt. 

45. Binnen de NVW-kosten wordt op het tabblad bovenleiding en draagconstructie rekening 

gehouden met een logistieke opslag van 3%. Deze is meegenomen om rekening te hou-

den met de onzekerheid in logistiek. De bandbreedte op de logistieke post van 3% van 

NVW is wellicht dubbelop op de spreiding van de eenheidsprijzen in de rest van het tab-

blad waarvoor ook al voor onzekerheid in logistiek wordt gecompenseerd.  

46. In 2018 hebben wij de NVW-kosten binnen de steekproef niet nader onderzocht. Op dat 

moment vielen zij binnen de bandbreedte dat het kader van ProRail stelt en op dat mo-

ment was de post niet zodanig substantieel dat we hier meer aandacht aan hebben be-

steed. De vraag waarom de kosten aan de onderkant van het spectrum zaten, hebben 

wij toen niet aan de betrokkenen gevraagd.  

3.3.9 Spoor 3 Venlo 

Er is ten opzichte van het FIS 2018 scope toegevoegd rond het aanpassen van Spoor 3 bij 

Venlo die leidt tot een kostenstijging. Omdat deze kosten verspreid zijn over verschillende 

tabbladen van de raming is de exacte stijging als gevolg van deze toevoeging niet inzichte-

lijk. We hebben niet kunnen vaststellen dat deze toevoeging nodig is om de doelstelling van 

het project te behalen waardoor we deze kosten onvoldoende onderbouwd achten. 

47. Er is scope toegevoegd aan het project die leidt tot een kostenstijging. Omdat deze kos-

ten verspreid zijn over verschillende tabbladen van de raming is de exacte stijging als 

gevolg van deze toevoeging niet inzichtelijk. We hebben niet kunnen vaststellen dat 
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deze toevoeging nodig is om de doelstelling van het project te behalen waardoor we 

deze kosten onvoldoende onderbouwd achten. 

a. Ten opzichte van het FIS 2018 en de raming 2018 zijn onder de naam ‘spoor 3’ 

aanpassingen bij Venlo doorgevoerd. Hier worden spoor 3a en spoor 3b samenge-

voegd tot één spoor 3. 

b. Deze wijzigingen zijn niet noodzakelijk voor het realiseren van de doelstellingen van 

het project, maar komen tegemoet aan wensen van de afdeling Capaciteitsmanage-

ment om de Internationale trein (Eindhoven-Düsseldorf) beter af te kunnen hande-

len. Het niet meenemen van ‘spoor 3’ in dit project kan ertoe leiden dat later deze 

wijzigingen vanuit de wensen van de afdeling Capaciteitsmanagement alsnog die-

nen te worden gerealiseerd. 

c. Vanwege deze onderbouwing zijn we van mening dat de kosten van de wijziging se-

paraat gefinancierd moeten worden en niet vanuit het project. 

d. De scope en kosten hiervan zijn ten opzichte van de raming uit 2018 toegevoegd en 

verdeeld over de verschillende tabbladen in de raming, zoals: treinbeveiliging, per-

ron, spoorwerk, etc. Hierdoor is voor ons niet duidelijk wat de exacte impact van de 

toevoeging van ‘spoor 3’ aan de raming is.  

3.4 Indirecte bouwkosten 

De kostenstijging tussen de ramingen van 2018 en 2020 is deels het gevolg van het verho-

gen van enkele opslagen voor indirecte bouwkosten. Het verhogen van deze opslagen is in 

lijn met ons advies uit de eerder second opinion. De totale opslag voor indirecte bouwkosten 

à 34% achten we passend. Deze is weliswaar lager dan wij in 2018 adviseerden, maar ligt 

ruimschoots binnen de bandbreedte rond deze opslagen in de raming.  

Wel achten we het wenselijk dat bepaalde opslagen voor indirecte bouwkosten worden gedif-

ferentieerd per discipline in de raming. Ten slotte constateren we dat onze bevinding over 

een dubbeltelling v.w.b. de kosten voor Loxia niet is opgevolgd: ook de huidige raming bevat 

de dubbeltelling.  

48. Het verhogen van de opslagen voor indirecte bouwkosten is een van de oorzaken van de 

kostenstijging tussen de ramingen van 2018 en 2020.  

a. De raming van 2018 bevatte een totale opslag voor indirecte bouwkosten van 

30,5%.  

b. De huidige raming bevat een totale opslag van 34,1 à 34,2% (voor resp. ‘noord’ en 

‘zuid’). 

49. Er is daarmee opvolging gegeven aan een bevinding in de second opinion van 2018. Wij 

oordeelden daarin dat we opslagen misten voor: ‘Opslag Hoofdaannemer versus Onder-

aannemer’ en ‘Overall Projectmanagement’. De raming bevatte weliswaar deze posten, 

maar de percentages waren op 0 gezet terwijl dit gebruikelijke opslagen zijn voor dit 

soort projecten.  

50. We achten de huidige opslagen voor indirecte kosten over het algemeen passend. 

a. In de second opinion van begin 2019 adviseerden we een opslag van 37% op te ne-

men. 

b. De raming bevat voor 34% aan opslag. 

c. De huidige raming ligt daarmee binnen reguliere bandbreedtes voor deze opslagen 

en dicht bij het geadviseerde percentage.  
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51. Wel zien we mogelijkheid tot verbetering door in de te hanteren opslagen meer te diffe-

rentiëren per deelraming.  

a. De raming hanteert nu dezelfde opslagen per tabblad in de raming en dus per disci-

pline binnen de scope van het project. Het is echter gebruikelijk om voor ‘Opslag 

Hoofdaannemer versus Onderaannemer’ en ‘Overall Projectmanagement’ te diffe-

rentiëren voor de aard van de scope. Dit achten wij hier ook wenselijk is, omdat dit 

een nauwkeuriger beeld geeft van de kosten.  

b. De opslag voor ‘coördinatie hoofd versus onderaannemers’ is nu opgenomen in alle 

deelramingen. Terwijl de discipline die de coördinatie gaat uitvoeren hiervan zou 

moeten worden uitgezonderd. Bij railgebonden werkzaamheden is dit veelal de dis-

cipline Spoorwerk. Maar hier zou dat gezien de omvang van de kosten wellicht eer-

der de bovenleiding en draagconstructies zijn. De post ‘coördinatie’ dient uit de des-

betreffende deelraming te worden verwijderd. Er is immers geen extra coördinatie 

m.b.t. onderaannemers nodig over eigen werkzaamheden van de hoofdaannemer. 

52. Ten slotte constateren we dat er geen opvolging is gegeven aan onze eerdere bevinding 

dat er sprake was van een dubbeltelling binnen de raming v.w.b. de kosten van Loxia.  

a. In onze vorige second opinion constateerden we dat een post voor Loxia à € 0,4 

mln. onder de indirecte bouwkosten een dubbeltelling vormde met hetzelfde bedrag 

dat onder engineeringskosten was opgenomen.  

b. We zien dat er nog steeds sprake is van deze dubbeltelling. In de raming zien we 

onder indirecte bouwkosten voor inzet van Loxia een bedrag van € 656.500 (waar-

van € 471.500 in de raming voor noord en € 184.000 voor zuid). Deze overlappen 

met een bedrag van € 500.000 in de PEAT-raming voor engineeringskosten. 

c. Ten slotte lijkt er abusievelijk een post voor kosten van Loxia opgenomen te zijn in 

de deelraming Spoorwerk. Deze post behoort echter niet tot Spoorwerk maar tot 

Treinbeveiliging.  

3.5 Vastgoedkosten 

De vastgoedkosten zijn ten opzichte van 2018 niet toegenomen. De stand van zaken rond 

het vastgoed is ten opzichte van 2018 nauwelijks gewijzigd. Wel missen wij net als in de ra-

ming van eind 2018 kosten voor natuurcompensatie à € 0,4 mln. Destijds hebben wij geadvi-

seerd deze toe te voegen.  

53. De vastgoedkosten in de raming zijn ten opzichte van 2018 ongewijzigd. De gronden die 

tot 2018 door de provincie zijn verworven waren van private partijen. Deze zijn allemaal 

verworven op één na bij Reuver. Met deze partij zijn de banden aangehaald en zijn mo-

gelijkheden doorgenomen. Dat is goed verlopen en het ontwerp is op plaatsen herzien. 

De grond wordt verworven als het RFO vast staat.  

54.  Het project heeft geen kosten opgenomen voor natuurcompensatie, terwijl wij deze wel 

zouden verwachten. De projectorganisatie geeft aan dat de noodzaak voor natuurcom-

pensatie nog steeds speelt, maar dat de omvang afhankelijk is van de geluidsimpact van 

het project. Dat er geen kosten voor natuurcompensatie in de raming staan, is volgens 

de projectorganisatie echter een omissie. [V-004] Daarbij merken wij op dat dit een be-

vinding uit was onze vorige second opinion. Wij schatten de kosten hiervoor toen op een 

bedrag van € 0,43 mln.  
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3.6 Engineeringskosten 

De engineeringskosten zijn tussen de raming van 2018 en die van 2020 afgenomen. Dit is 

tegen de verwachting in omdat er juist aanvullende onderzoeken en ontwerpwerkzaamheden 

zijn gedaan. Daarbij constateren we dat de kosten in de SKK-raming niet aansluiten op de 

deelraming in de vorm van het PEAT-plan. In principe vormt een PEAT-plan een betere on-

derbouwing van de engineeringskosten. In het huidige plan ontbreken echter (historische) 

engineeringskosten van provincie Limburg en daarnaast lijken de historische kosten van Pro-

Rail over 2019 laag, wat mogelijk met elkaar samenhangt. Anderzijds zien wij in het opne-

men van een post ‘meerwerk’ een dubbeltelling met de risicoreservering. Verder constateren 

we dat er in eenheidsprijzen van de directe bouwkosten engineeringskosten zijn verwerkt, 

wat tot een incompleet beeld van de engineeringskosten leidt. Vermoedelijk zijn dit verkla-

ringen voor de afname van de engineeringskosten.  

Hoewel we de engineeringskostenraming (het PEAT-plan) qua opzet net zo degelijk, syste-

matisch en gedetailleerd achten als bij onze eerdere second opinion, oordelen we vanwege 

het bovenstaande dat deze qua invulling minder goed is. Mede daardoor kunnen we de engi-

neeringskosten niet goed ‘top down’ (als percentage van de bouwkosten) beoordelen. Maar 

we verwachten dat de projectorganisatie met een verbetering op de hierboven genoemde 

punten toch tot een passende raming van de engineeringskosten kan komen.  

55. De geraamde engineeringskosten zijn in de huidige raming afgenomen ten opzichte van 

de raming 2018. Deze afname is niet onderbouwd. 

a. De raming 2018 bevatte voor engineeringskosten een bedrag van € 31,2 mln. (hui-

dig prijspeil3).  

b. De huidige raming bevat een bedrag van € 30,1 mln. (waarvan € 20,3 mln. in 

‘noord’ en € 9,8 mln. in ‘zuid’). Dit op basis van een opslag van 19% over de voor-

ziene bouwkosten.  

c. Deze afname van € 1,1 mln. kan niet worden verklaard. In de interviews met be-

trokkenen is namelijk aangegeven dat er aanvullende onderzoeken en ontwerp-

werkzaamheden (‘herwerk’) zijn uitgevoerd. [V-001; V-002] Daarnaast verwachten 

wij dat de periode van beperkte voortgang tot enige inefficiëntie heeft geleid.  

d. Het bedrag voor engineeringskosten in de SSK-raming sluit niet aan op de kosten in 

het PEAT-plan. Dit plan bevat € 29,2 mln. aan kosten. Dat is circa € 0,9 mln. lager 

dan de raming en € 2,0 mln. lager dan het bedrag uit de raming 2018. In de basis 

geeft een PEAT-plan een betrouwbaardere inschatting / onderbouwing de kosten 

dan een percentage in de raming. Wij achten het gebruik ervan in de raming dan 

ook te prefereren boven een percentage. 

56. Het PEAT-plan [009] achten wij een passende onderbouwing van de toekomstige engi-

neeringskosten.  

a. Het plan is vergelijkbaar van opzet als het plan dat we in de second opinion van be-

gin 2019 hebben beoordeeld. Het geeft een gedetailleerd overzicht van de kosten 

van inzet van rolhouders (uren x tarief) en de kosten van onderzoeken en andere 

werkzaamheden door (ingenieurs)bureaus per maand (t/m 2021) en per jaar (2022 

en verder).  

Noot: Wij merken op dat we niet over alle onderbouwing van de getallen in het 

 

3 De raming 2018 bevatte een bedrag van € 30,9 mln. dat we hebben geïndexeerd o.b.v. de ook in de raming gebruikte 

indexering, met uitzondering van de destijds reeds gemaakte engineeringskosten à € 8,8 mln.  
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PEAT-plan beschikken, waaronder de historische kosten en een onderliggend data-

bestand (‘data WBS fin’). We hebben daardoor de engineeringskosten op hoofdlij-

nen kunnen beoordelen.  

57. De historische kosten in het PEAT-plan lijken echter te laag. Enerzijds gezien het ontbre-

ken van (historische) kosten voor provincie Limburg. En anderzijds gezien de lage histo-

rische kosten over 2019. Mogelijk hangen deze punten met elkaar samen.  

a. Het PEAT-plan bevat uitsluitend de kosten voor ProRail en niet de (historische) kos-

ten van provincie Limburg, wat een omissie lijkt van € 2,2 mln.  

i. De provincie Limburg levert op dit moment geen capaciteit meer aan de pro-

jectorganisatie en kosten die de provincie nu nog maakt gaan daarmee niet 

meer ten laste van het projectbudget. In het verleden was hiervan echter wel 

sprake, met de inzet van bijvoorbeeld de manager projectbeheersing, risicoma-

nager en omgevingsmanager.  

ii. Wij gaan ervan uit dat deze kosten ten laste gaan van het projectbudget en 

daarom ook in de raming meegenomen dienen te worden. Dit conform het uit-

gangspunt dat in 2019 met ons is gecommuniceerd: de kosten van door Lim-

burg ingehuurde medewerkers (bijv. manager projectbeheersing en risicoma-

nager) gaan ten laste van het projectbudget.  

iii. De projectorganisatie geeft aan dat het PEAT-plan uitsluitend de kosten van 

ProRail bevat. [013] 

iv. Er lijkt daardoor een bedrag van circa € 2,2 mln. te missen. 

-  De historische kosten van Limburg bedroegen ten tijde van onze vorige se-

cond opinion circa € 1,0 mln. Deze kosten leken opgenomen te zijn in de 

raming van eind 2018, hoewel daar toen enige onduidelijk over bestond.  

-  Hiernaast bevatte de raming van eind 2018 nog te maken kosten voor 

Limburg à € 1,2 mln. 

b. Hiernaast valt op dat de toename van de historische kosten sinds 2018 relatief klein 

is. Ons is onduidelijk waarom. Wij zouden een € 1,6 mln. hoger bedrag verwachten. 

i. Eind 2018 bedroegen de historische kosten van ProRail € 7,9 mln. Per eind 

2019 bedroegen deze volgens het PEAT-plan € 9,1 mln. Deze toename van 

€ 1,2 mln. lijkt aan de lage kant, kijkende naar de jaarlijkse PEAT-kosten over 

2020 en 2021. Deze liggen namelijk tussen de € 3,5 en € 5,0 mln. per jaar, 

waarvan € 1,5 tot 2,1 mln. voor P-kosten en € 2,0 en € 2,9 mln. per jaar voor 

EAT-kosten.  

ii. Hoewel het project enige tijd heeft stil gelegen, is rond mei 2019 Movares ge-

start met haar werkzaamheden. Wij zouden qua P-kosten een inzet verwachten 

die gelijk is aan de jaren 2020 en 2021, dus minimaal € 1,5 mln. En qua EAT-

kosten circa 2/3 x € 2,0 mln. = € 1,3 mln. In totaal komen we dan op € 2,8 

mln. Dat is € 1,6 mln. hoger dan de volgens het PEAT-plan in 2019 gespen-

deerde € 1,2 mln. 

58. We oordelen dat een post ‘meerwerk’ in het PEAT-plan overlapt met de opgenomen be-

noemde en niet benoemde risicoreserveringen en dat de engineeringskosten in het 

PEAT-plan daarmee een onderschatting vormen.  

a. Het PEAT-plan bevat een post ‘meerwerk’ à € 0,6 mln. voor engineeringskosten 

voor wat de projectorganisatie noemt “verborgen gebreken” in het ontwerp van 

Sweco en ad hoc vragen van de provincie die tot meerwerk leiden [V-001]. Dit is 

een inschatting van de projectmanager van Movares.  
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b. Wij zien echter dat de raming en het risicodossier hiertoe al benoemde (risico’s) en 

niet benoemde kosten bevatten, die hiermee overlappen.  

i. De raming bevat over de engineeringskosten een opslag voor risicoreservering 

van 7,5%.  

ii. Hiernaast bevat het risicodossier tal van risico's met als gevolg extra onderzoek 

en ontwerpwerk, waarvan de verwachtingswaarde mee wordt genomen als be-

noemde risicoreservering in de raming.  

59. Hiernaast constateren we dat in eenheidsprijzen voor directe bouwkosten engineerings-

kosten zijn opgenomen, wat leidt tot een incompleet beeld van de engineeringskosten. 

We hebben één voorbeeld gezien met een eenheidsprijs voor werkzaamheden aan ka-

bels en leidingen, waarin kosten voor een tekenaar waren meegenomen (zie ook par. 

3.3.3). We sluiten niet uit dat dit op meer plaatsen speelt.  

60. Reflecterend op de bevindingen uit onze vorige second opinion, constateren we dat de 

‘bottom up’-onderbouwing van de engineeringskosten qua opzet net zo degelijk en ge-

detailleerd is als toen, maar qua invulling minder, zie onze bevindingen over de aanslui-

ting, historische kosten, meerwerk en in bouwkosten verwerkte engineeringskosten.  

61. De engineeringskosten als percentage van de voorziene bouwkosten lijken aan de lage 

kant, maar de eerdergenoemde bevindingen maken dat de engineeringskosten zich niet 

goed als zodanig laten beoordelen. We kunnen daarom geen ‘top down’ oordeel vellen 

over de kosten.  

a. De engineeringskosten als percentage van de voorziene bouwkosten lijkt laag.  

i. De raming bevat nu circa 19% engineeringskosten, als percentage van voor-

ziene bouwkosten. En als we uit zouden gaan van de kosten in het PEAT-plan, 

dan ligt dit percentage zelfs lager, namelijk op 18,4%.  

ii. Wij zouden voor een project van deze omvang en complexiteit een percentage 

van tussen de 20 en 25% engineeringskosten verwachten. 

b. De genoemde percentages van 18,4 en 19,0% geven geen goed beeld van de rela-

tieve engineeringskosten, waardoor deze percentages geen goede basis voor een 

beoordeling van de engineeringskosten vormen.  

i. Ten eerste zijn dat de in het PEAT-plan ontbrekende kosten voor Limburg en de 

mogelijk te lage historische kosten over 2019 (zie bevinding 57), waardoor er 

respectievelijk € 2,2 en € 1,6 mln. lijkt te ontbreken. Dit wordt niet gedekt 

door het verschil tussen PEAT-plan en raming (zie bevinding 55.d), van € 0,9 

mln.  

ii. Het PEAT-plan bevat ons inziens ten onrechte een claim voor meerwerk waar-

door we € 0,6 mln. lager uit zouden komen.  

iii. Verder zien we dat er engineeringskosten zijn opgenomen in de bouwkosten, 

wat zowel effect heeft op de teller (de engineeringskosten) als de noemer (de 

bouwkosten).  

iv. Als laatste volgt uit onze bevindingen in paragraaf 3.3 dat de raming van de 

bouwkosten op punten nog aanpassing vraagt. Hierdoor is de ‘noemer’ nu niet 

stabiel, waardoor we de engineeringskosten als percentage van de bouwkosten 

niet kunnen bepalen.  
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3.7 Overige bijkomende kosten 

3.7.1 Kabels en leidingen derden 

We oordeelden in onze eerdere second opinion dat de geraamde kosten voor kabels en lei-

dingen te laag waren en adviseerden deze te verhogen. Het project heeft hier opvolging aan 

gegeven, door (onderbouwd) een hoger bedrag op te nemen. De kosten voor kabels- en lei-

dingen zijn daardoor ten opzichte van de oude raming vertienvoudigd, van minder dan € 1,2 

naar € 12 mln. Dit is een van de belangrijkste oorzaken van de kostenstijging tussen de twee 

ramingen.  

Het huidige bedrag achten we echter te hoog. Enerzijds door een dubbeltelling van € 2,7 

mln. en anderzijds door het gebruik van een bovengrenswaarde voor de kosten. We ver-

wachten dat de kosten in werkelijkheid tussen € 1,7 mln. en € 8,9 mln. in zullen liggen (rond 

de € 5,3 mln.); dit zijn onder- en bovengrenswaarden die door het project zijn afgeleid.  

We constateren ten slotte dat het door ons in de eerdere second opinion geadviseerde be-

drag voor kabels en leidingen derden te laag was. Wij blijken destijds niet te hebben beschikt 

over de complete analyse, waaruit blijkt dat de bovengrenswaarde van de kosten aanmerke-

lijk hoger lag (€ 9,3 mln.) dan wat wij dachten dat de bovengrens was (€ 2,7 mln.).  

62. Kabels en leidingen derden vormt een van de belangrijkste bronnen voor de kostenstij-

ging tussen de raming van 2018 en 2020. De geraamde kosten zijn gestegen van min-

der dan € 1,2 naar € 12 mln.  

63. We constateren echter dat er sprake is van een dubbeltelling in de raming, die € 2,7 

mln. van de kostenstijging verklaart. De dubbeltelling is het gevolg is van het opnemen 

van twee (deel)resultaten van de zelfde kostenanalyse op kabels en leidingen derden. 

De twee posten zijn:  

a. ‘Extra kosten Kabels en leidingen derden (volgens opgave LJV)’ à € 9,3 mln. Betrok-

kenen geven aan dat alleen deze post in de raming opgenomen had moeten wor-

den. [V-004] 

b. ‘Kabels en leidingen derden (volgens LJV)’ à € 2,7 mln. Dit bedrag maakt feitelijk 

deel uit van de € 9,3 mln. en vormt daardoor een dubbeltelling.  

64. We constateren daarnaast dat het bedrag van € 9,3 mln., dat volgens betrokkenen in de 

raming had moeten staan, een bovengrenswaarde en niet de verwachtingswaarde. Het 

is waarschijnlijk dat de kosten lager liggen, omdat de ondergrens € 1,7 mln. bedraagt; 

een bedrag tussen deze grenzen in achten wij reëel. De betrokken specialist onder-

schrijft dit. [V-004] 

a. De € 9,3 mln. is gebaseerd op een analyse door Sweco uit 2017, die resulteerde in 

een bedrag van € 9,4 mln. Ten opzichte van de analyse van Sweco heeft Movares 

een kleine aanpassing gedaan, wat resulteert in een kleine verlaging tot € 9,3 mln. 

ProRail is positief over de kwaliteit van de analyse van Sweco. Onze indruk is dat er 

inderdaad sprake is van een systematische analyse van kabels en leidingen derden 

binnen het projectgebied.  

b. Sweco heeft aanvullend op haar raming een inschatting gemaakt van mogelijkhe-

den tot beperken van verleggingen en verrekenen van kosten, waardoor kosten 

aanzienlijk lager zouden kunnen vallen, en de kosten voor K&L zouden kunnen da-

len tot € 1,7 mln.  
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i. In de eerste plaats heeft Sweco gekeken naar het scenario dat een deel van de 

verleggingen niet nodig zou zijn als hier in het ontwerp rekening mee zou wor-

den gehouden of er verrekend zou kunnen worden met derden. Hiermee zou-

den de kosten in het beste geval terug kunnen worden gebracht van € 9,4 mln. 

tot € 2,7 mln.  

-  De hoeveelheid te verleggen K&L is afhankelijk van de positionering van de 

bovenleidingsportalen. Deze locaties waren nog niet bekend, maar gezien 

de ruimte rond het spoor redeneerde Sweco dat de portalen zo konden 

worden neergezet dat verleggen van veel K&L derden niet nodig zou zijn.  

-  Daarnaast achtte Sweco het mogelijk om de kosten voor het verleggen 

van de kabels van British Telecom (BT) neer te leggen bij BT. Dit o.b.v. de 

beheersovereenkomst tussen ProRail en BT.  

ii. Vervolgens heeft Sweco gekeken naar nadeelcompensatie o.b.v. de nadeelcom-

pensatieregeling (NKL). Dit resulteerde in een verdere verlaging tot € 1,7 mln.  

65. Er is echter nog nader onderzoek nodig; de eerste resultaten bevestigen dat de boven-

grens omlaag gaat, inmiddels naar € 8,9 mln.  

a. Ontwerpers kijken momenteel of alle bovenleidingportalen zorgen voor verplaatsin-

gen van K&L en welke BT-kabels in de geulen van ProRail liggen, om de compensa-

tie van BT te bepalen en.  

b. Juristen zijn nu bezig met kijken welke nadeelcompensatie waar van toepassing is. 

Dit is namelijk provincieafhankelijk. Het NKL is waarschijnlijk over het gehele tracé 

van toepassing.  

c. In nieuwe FIS worden deze resultaten verwerkt. Voorlopig zakken de kosten in het 

nieuwe FIS al naar € 8,9 mln. (wat nog steeds een bovengrensbenadering is).  

66. We stellen vast dat ons advies in de eerdere second opinion voor het op te nemen be-

drag voor kabels en leidingen derden te laag was. Nu blijkt dat wij niet beschikten over 

de complete analyse en geen inzicht hadden in de werkelijke bovengrens van de kosten 

voor kabels en leidingen.  

a. De oude raming van 2018 bevatte een bedrag van € 1,16 mln., o.b.v. een opslag 

van 1% over de bouwkosten.  

b. Wij oordeelden dat die kosten te laag waren en adviseerden het bedrag van € 1,7 

mln. uit de analyse van Sweco te hanteren. Op basis van de informatie waarover 

wij destijds beschikten, waren wij in de veronderstelling dat de € 1,7 mln. de onder-

grenswaarde was en de € 2,7 mln. de bovengrenswaarde. Daarom adviseerden we 

een bandbreedte van -10/+50% te hanteren. 

c. Wij constateren nu dat wij destijds niet beschikten over de complete analyse, maar 

alleen over de laatste stap daarin, waarbij de kosten werden teruggebracht van 

€ 2,7 naar € 1,7 mln. (zie ook bevinding 64.b.ii). Hierdoor hebben we destijds de 

werkelijke bovengrenswaarde van (destijds nog) € 9,4 mln. onderschat.  
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3.7.2 Buskosten  

De buskosten zijn meer dan verdubbeld. Deze verhoging is het gevolg van een onderschat-

ting in de oude raming. Het bedrag uit 2018 bevatte geen kosten voor NS voor vervoer rond 

Nijmegen, Venlo en Roermond.  

67. De kosten voor busvervoer zijn met € 0,8 mln. toegenomen van € 0,5 mln. naar 

€ 1,3 mln. Deze overschrijding is het gevolg van een onderschatting in de oude raming 

en een betere uitwerking van de benodigde TVP’s.  

68. Het opnemen hiervan lijkt een opvolging te zijn van een bevinding uit onze eerdere se-

cond opinion. Wij concludeerden in onze vorige SO dat de verbussingskosten waar-

schijnlijk te laag waren en er een risico op hogere kosten voor busvervoer was. Het be-

drag uit 2018 zou weliswaar zijn gebaseerd op afspraken met Arriva, maar de aan ons 

getoonde onderbouwing bevatte geen kosten voor NS voor vervoer rond Nijmegen, 

Venlo en Roermond. 

3.8 Risicoreservering 

Wij schatten in dat de nu aangehouden risicoreservering aan de hoge kant is voor een pro-

ject in deze fase. Een hogere risicoreservering achten we nu onvoldoende onderbouwd, om-

dat het risicodossier momenteel onvoldoende actueel, compleet en betrouwbaar is. We zien 

bijvoorbeeld verschillende risico’s die overlappen met de scope in de raming, te hoog of laag 

zijn gekwantificeerd of niet zijn gekwantificeerd. Anderzijds bevat het dossier risico’s die door 

risicohouders binnen de projectorganisatie niet worden herkend. Verder wordt er onvol-

doende rekening gehouden met de risicoreductie als gevolg van beheersmaatregelen, wat te 

pessimistisch is. Maar anderzijds worden de kosten als gevolg van de verwachtingswaarde 

van vertraging nu niet meegenomen. Dit is het gevolg van de verminderde aandacht die naar 

risicomanagement is uitgegaan, omdat de prioriteit tijdelijk elders lag. 

Terugkijkend constateren we dat de door ons begin 2019 geadviseerde hoogte van de risico-

reservering onvoldoende was, gezien de knelpunten m.b.t. kwaliteit van het toenmalige FIS. 

Wij hebben destijds geadviseerd de risicoreservering te verhogen naar 20%, rekening hou-

dend met het uitwerkingsniveau van het ontwerp. De kwaliteit (m.n. correctheid) van het 

ontwerp hebben we daarbij niet betrokken, omdat wij toen niet of nauwelijks signalen heb-

ben ontvangen (bijv. in de interviews) over de (te) lage kwaliteit. Ook merken we op dat ons 

kader voor de hoogte van de risicoreservering, dat volgt uit casuïstiek, uitgaat van een ont-

werpdossier dat kwalitatief op orde is. Voor de beoordeling van het risicoprofiel van een kwa-

litatief slecht ontwerpdossier is een inhoudelijke toets op het ontwerp nodig. Dit is echter in 

beginsel geen onderdeel van een steekproefsgewijze toets op de kostenraming.  

69. Top down beschouwd achten we de huidige risicoreservering als percentage van het 

subtotaal investeringskosten met 21,8% (zie onderstaande tabel) aan de hoge kant voor 

een project in deze fase. Het huidige ontwerp is overwegend van het niveau ‘vooront-

werp’, waarbij we een risicoreservering van circa 20% verwachten.  

 

 Benoemd Onbenoemd  Scheefte Totaal 

Noord 9,6 14,8 13,2 37,5 

Zuid - 6,4 2,8 9,2 

Totaal 9,6 21,2 15,9 46,7 

    21,8%* 

* als percentage van het subtotaal investeringskosten van € 148,3 + € 65,5 = € 213,8 mln.  
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Tabel 3: Opbouw risicoreservering in de SSK-raming van de Maaslijn (in miljoenen euro’s). 

70. We merken echter op dat de 21,8% een vertekend beeld geeft, waardoor we de het per-

centage onvoorzien niet goed ‘top down’ kunnen beoordelen.  

a. De risicoreservering bestaat voor een onevenredig groot deel (1/3) uit scheefte. In 

paragraaf 3.9 geven we aan dat we deze scheefte te hoog vinden en onvoldoende 

onderbouwd. Zonder scheefte zou de risicoreservering 14,4% bedragen, wat juist 

laag is. 

b. Anderzijds wordt het percentage risicoreservering juist ‘gedrukt’ door de in de 

grondslag hoog ingeschatte kosten, vergelijkbaar met de top down-beschouwing 

van de engineeringskosten (zie par. 3.6). We merken ook hier op de geraamde 

bouwkosten op punten conservatief zijn (zie par. 3.3). Hierdoor is de ‘noemer’ te 

hoog, wat de risicoreservering als percentage van het subtotaal investeringskosten 

drukt. We kunnen op dit moment niet inschatten waarop de risicoreservering zou 

uitkomen na correctie hiervoor. 

c. Een zelfde effect ontstaat doordat een deel van het subtotaal investeringskosten be-

staat uit gerealiseerde kosten, waarover (in principe) geen onzekerheid meer be-

staat. Dit zijn de gerealiseerde engineeringskosten van € 10,8 mln. (tot medio 

2020). Indien we de grondslag hiervoor corrigeren, dan stijgt het percentage van 

21,8% naar 23,0%. 

71. Hiernaast merken we op dat de kosten in de raming niet aansluiten op een vastgestelde 

versie van het risicodossier, waardoor het in de raming opgenomen bedrag afwijkt en 

wat een risico vormt op dubbeltellingen en omissies doordat standlijnen binnen het dos-

sier verschillen.  

a. De huidige raming bevat de risico’s in een aangepaste versie van het risicodossier 

Q2, dat in de toelichting in de raming het risicodossier ‘Q3 2020’ is genoemd. Deze 

versie was op dat moment echter niet vastgesteld en had daarom niet mogen wor-

den gebruikt. Dit verschil in standlijnen is binnen de projectorganisatie aangekaart 

in een memo dat een voorstel voor een verbetering bevat. [010] 

b. Het vastgestelde risicodossier Q2 2020 bevat een totale verwachtingswaarde van 

€ 11,1 mln. Dit is aanmerkelijk hoger dan de in de raming gebruikte € 9,6 uit het 

niet-vastgestelde risicodossier ‘Q3’. Het inmiddels wel vastgestelde risicodossier Q3 

2020 sluit juist lager op € 9,3 mln. 

Noot: dit is de verwachtingswaarde van endogene risico’s vóór beheersing.  

c. Wij hebben de wijziging tussen de twee versies van het risicodossier niet be-

schouwd maar in theorie introduceert het hanteren van verschillende standlijnen 

het risico dat er omissies of dubbeltellingen optreden. Dit onderstreept het belang 

van de actie die de projectorganisatie in dit kader onderneemt.  

i. Omissies: Bijvoorbeeld als het risicodossier is verlaagd omdat er een bepaald 

risico is opgetreden en de gevolgen ervan scope zijn geworden. Als ontwerp en 

raming nog uitgaan van de oude scope, maar het risico al uit het risicodossier 

is verwijderd, dan ontstaat een omissie.  

ii. Dubbeltellingen: Het omgekeerde is ook mogelijk. Indien er optimalisatie van 

de scope wordt voorzien, waardoor het ontwerp kan worden versoberd en de 

raming verlaagd. Dit introduceert het risico dat de voorziene versobering toch 

niet mogelijk is. Indien ontwerp en raming nog niet zijn aangepast in lijn met 

de voorziene versobering, maar het risico als wel in het dossier is opgenomen, 

dan ontstaat een dubbeltelling.  

72. Maar we constateren dat er ook binnen het risicomanagement een gebrek aan eendui-
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digheid bestaat over de verwachtingswaarde. Zo zien we (kleine) verschillen in de ver-

wachtingswaarde van het risicodossier tussen het dossier zelf (de Excel-tabel) en de risi-

corapportage: Q2: € 11,1 versus € 11,3 mln. en Q3: € 9,3 versus € 9,4 mln.  

73. Het risicodossier voldoet qua vorm aan wat we zouden verwachten voor deze fase van 

een project. Het is een uitgebreide lijst met gekwantificeerde risico’s en geïdentificeerde 

beheersmaatregelen en inschatting van het effect daarvan.  

74. We constateren echter dat het operationele risicomanagement tot voor kort onvoldoende 

was. Binnen het project heeft de focus van projectbeheersing vooral gelegen op het op-

stellen van procesbeschrijvingen van basisprocessen. In Q3 heeft het projectteam het 

risicomanagementplan en de procesbeschrijving risicomanagement vastgesteld. Pas als 

deze basisprocessen en daarmee de projectbeheersing goed zijn ingeregeld, kan het risi-

codossier volledig worden opgesteld en goed worden onderbouwd. [013] 

75. Dit heeft zijn weerslag op de actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid van de in-

houd van het dossier, zie de bevindingen hieronder. Daarom oordelen we dat het risico-

dossier nu onvoldoende onderbouwing vormt voor een ‘bottom up’-onderbouwing van de 

hoogte van de risicoreservering.  

76. Zo constateren we dat een de deel van de risico’s niet is gekwantificeerd.  

a. Voor de risico’s R123 en R125 m.b.t. gas- en waterleidingen achten we dat begrij-

pelijk, omdat hiertoe eerst overleg met de betrokken nutsbedrijven nodig is.  

b. Bij twee andere risico’s R132 over de scope m.b.t. functieherstel en R143 m.b.t. co-

rona ontbreekt een verklaring waarom deze niet gekwantificeerd zijn.  

c. Bij risico R015 op het niet binnen de TVP kunnen uitvoeren van de planning ont-

breekt het bedrag voor de maandelijkse kosten van vertraging, waardoor de kosten 

van 4,5 maand vertraging nul zijn.  

77. We zien dat verschillende risico’s overlappen met scope in de raming.  

a. Kunstwerken: Risico R071 dat kunstwerken constructief niet voldoen aan huidige 

OVS’en (met kans 25%, gevolg € 2 mln.) vormt een dubbeltelling met de boven-

grensbenadering van de kunstwerken-scope in de raming, zie par. 3.3.6. Het lijkt 

niet reëel dat er later nog maatregelen nodig blijken aan andere kunstwerken. Bij-

voorbeeld de bruggen van Vierlingsbeek en Molenbeek. Hier speelde aanvankelijk 

onzekerheid over de leeftijd van de rijvloer. Deze blijken echter van recentere da-

tum te zijn dan de onderbouw en voldoen daarmee ook aan de nu geldende belas-

tingen. [V-002] 

b. Kabels en leidingen:  

i. Risico R070 op het onverwacht aantreffen van onbekende kabels en leidingen 

tijdens de uitvoering (kans 50%, gevolg € 0,2 mln.) is niet nader gespecifi-

ceerd en wordt wat ons betreft daarom gedekt met het objectrisico. Wij achten 

het dan niet passend om een apart, niet nader gespecificeerd, risico in risico-

dossier op te nemen. 

ii. Risico R127 dat tijdens uitvoering blijkt dat portalen boven kabels en leidingen 

van derden zijn ontworpen lijkt eveneens een dubbeltelling. De raming is feite-

lijk al een bovengrensscenario, vanwege het uitgangspunt dat alle kabels en 

leidingen moeten worden verlegd. Maar ook als er geen bovengrens zou zijn 

aangehouden, maar kosten met een bandbreedte tussen onder- en bovengrens 

(zie par. 3.7.1), dan zouden wij dit risico laten vervallen.  

c. Geluidschermen: Risico R134 dat geluidsproductieplafonds worden overschreden 

overlapt qua gevolg deels met de scope in de raming. In het log wordt o.b.v. een 
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korte scenario-analyse beschreven dat gevolgkosten € 2,4 mln. bedragen. Dit wordt 

vervolgens verminderd met het bedrag voor geluidsmaatregelen dat in de raming 

staat à € 0,6 mln., wat resulteert in € 1,8 mln. De raming bevat echter een groter 

bedrag voor geluidsschermen, namelijk € 1,2 mln. aan directe bouwkosten, wat 

correspondeert met € 2,2 mln. investeringskosten. Daarmee vervalt dit risico vrij-

wel geheel.  

Noot: We merken op dat het opnemen hiervan als risico onze voorkeur geniet bo-

ven het opnemen van de kosten raming alsof dit zekere scope is.  

78. Bepaalde risico’s achten we te hoog gekwantificeerd.  

a. De projectorganisatie heeft het risico opgenomen dat de aanbesteding van de aan-

nemer mislukt (R016) met een kans van 38%. Deze kans achten wij te groot. In de 

praktijk is die kans gemiddeld 5%. Verder zien we dat er al beheersmaatregelen 

zijn genomen (zoals een passende tendervergoeding) die deze kans moeten verklei-

nen. De projectorganisatie onderschrijft dit.  

b. De kans op het risico R108 op vervuiling lijkt te groot (25%). De betrokkene acht 

dit risico bijna niet meer relevant omdat uit bureaustudies en metingen alle vervui-

lingen bekend zijn en in de meeste gevallen kunnen worden verhaald. [V-004] 

i. Bureau Antares heeft in 2015 een historisch bodemonderzoek uitgevoerd 

waarin geconcludeerd wordt dat de potentiële verdachte locaties voor de aan-

wezigheid van verontreinigingen in kaart zijn gebracht.  

ii. In 2017 heeft Sweco het Historisch onderzoek beoordeeld, gedeeltelijk aange-

vuld en geconcludeerd dat vier deellocaties aandacht behoeven om het bodem-

risico beheersbaar te maken. Het betreft Boxmeer (olie spoor lekkage trein), 

Venray (restverontreiniging uitgevoerde sanering), Oirlo (bodemkwaliteit 

naastgelegen olie opslag onbekend) en Grubbenvorst (voormalig stortlocatie 

t.p.v. eerder gepland station). Hiervan zijn twee locaties (Boxmeer en Venray) 

uit te voeren middels een BUS-sanering, van één locatie is nog niet duidelijk of 

deze verontreinigd is en of dit het project raakt (Oirlo) en één locatie inmiddels 

niet meer aan de orde. 

iii. De raming bevat kosten voor ‘afvoerkosten i.v.m. grondvervuiling’. Het risico 

op onverwachte verontreinigingen en daarbij behorende saneringen erg klein 

is. De kans is niet nul, want mochten toch onbekende verontreinigingen worden 

aangetroffen, dan is het niet waarschijnlijk dat de kosten daarvan kunnen ver-

haald.  

c. Risico R141 met een kans van 50% dat het geluidonderzoek stil komt te liggen lijkt 

niet meer actueel, aangezien deze onderzoeken bijna gereed zijn. [V-004] 

d. Naast de constatering dat risico R134 overlapt met de scope in de raming (zie be-

vinding 77.c), achten wij op basis van de laatste ontwikkelingen m.b.t. categorise-

ring van FLIRT-treinen (zie par. 3.3.7) de kans van 50% te groot.  

e. De kans van 50% op risico R118 dat meer af te voeren grond dan aanvankelijk ver-

wacht moet worden onderzocht op PFAS lijkt te groot. Het project Maaslijn is niet in 

een verhoogd PFAS-verdacht gebied gesitueerd. [V-004] 

f. De risico’s op het moeten ruimen van NCGE’s (R043 en R131) houden ten onrechte 

geen rekening met een bijdrage in de kosten uit het Gemeentefonds.  

i. De kans bestaat dat er tijdens uitvoering explosieven geruimd moeten worden. 

Langs de Maas is namelijk veel gevochten en het risico hierop volgt ook uit een 

onderzoek van ECG. De projectorganisatie heeft daarom het risico opgenomen 

dat het project kosten moet maken voor ruiming van NGCE, omdat onder meer 

de suppletieregeling (ook wel het gemeentefonds of de bommenregeling) niet 

van toepassing is.  
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ii. Volgens onze ervaring met vergelijkbare projecten komen de kosten voor op-

sporing en ruiming van explosieven in aanmerking voor subsidie vanuit het Ge-

meentefonds van Min. BZK. Waarmee de gevolgkosten mogelijk aanzienlijk la-

ger zijn.  

-  In Nederland zijn gemeenten verantwoordelijk voor de opsporing en rui-

ming van explosieven. Alle gemeenten kunnen in geval van opsporing en 

ruiming van explosieven een bijdrage uit het gemeentefonds van 70% in 

de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit. 

-  Bij de bouw van de nieuwe Zeesluis te IJmuiden door RWS werd eveneens 

gewerkt in een gebied waar in de Tweede Wereldoorlog zwaar gevochten 

is. De onderzoekskosten kwamen (net als bij de Maaslijn) voor rekening 

van het project. De kosten voor opsporing en ruiming werden door de ge-

meente Velsen betaald. Uit raadsstukken blijkt dat de gemeente in het ka-

der van het project hiervoor subsidie heeft aangevraagd. De gemeente 

was niet als financier bij het project betrokken.  

-  Bij de aanleg van de nieuwe Zeesluis IJmuiden zijn drie containers met ge-

schutsmunitie geruimd. De kosten hiervan kwamen niet ten laste van het 

project. Wel heeft de aannemer kosten gemaakt voor het tijdelijk veilig 

opslaan van de vrijgekomen munitie.  

-  RWS en gemeente Velsen hebben afspraken gemaakt dat, ingeval van li-

quiditeitsproblemen bij de gemeente, RWS de kosten tijdelijk zou ‘voor-

schieten’, vooruitlopend op de subsidieverlening vanuit BZK. Dit om ver-

traging van het project te voorkomen.  

79. M.b.t. tot trillingen (R135) lijkt het risico juist recent te zijn toegenomen, waardoor de 

kans van 5% te klein lijkt.  

a. Bij station Tegelen is er nu geen trillingshinder doordat goederen treinen nu met 

gereduceerde snelheid het station passeren omdat deze moeten wachten op de hal-

terende reizigerstreinen.  

b. Door de snelheidsverhoging van het personenvervoer hoeft het goederenvervoer 

straks niet meer te wachten voor station Tegelen. Goederentreinen kunnen dan met 

hogere snelheid doorrijden wat trillingen veroorzaakt. Oplossingen worden momen-

teel onderzocht en de resultaten worden half december verwacht. Het is de vraag of 

in de toekomst een snelheidsbeperking aan goederentreinen kan worden opgelegd, 

maar dit raakt mogelijk aan de CRS. 

80. Een enkel risico wordt niet door betrokkenen herkend. Dit betreft risico R123 dat luidt: 

"ProRail AM accepteert het risico op erosiekraters in bestaande gas- en waterleidingen 

niet bij vervangen spoor.” [V-004] 

81. De onderbouwing van de kosten van vertraging is onvolledig en de verwachtingswaarde 

van de tijdsrisico’s wordt niet meegenomen in de optelling in het risicodossier en in de 

raming, waardoor het benoemde deel van de risicoreservering wordt onderschat. 

a. Het risicodossier bevat per risico kans en gevolg in maanden vertraging. Op basis 

daarvan berekent het per risico een verwachtingswaarde voor vertraging in maan-

den. Deze wordt vervolgens per risico vermenigvuldigd met de maandelijkse kosten 

van vertraging à € 0,26 mln. en circa € 0,63 mln., voor respectievelijk de periode 

voor en na gunning.  

b. We achten de onderbouwing van de genoemde maandelijkse kosten onvolledig. De 

projectorganisatie geeft aan dat deze volgen uit het PEAT-plan, dat inzicht biedt in 

de PEAT-kosten per maand. Hiervan is echter geen sprake.  
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i. Voor gunning: Het PEAT-plan bevat over de periode 2020/2021 gemiddeld circa 

€ 350.000 per maand, waarvan circa € 150.000 voor P-kosten en circa 

€ 200.000 voor EAT-kosten. Dit is aanzienlijk meer dan de € 260.000 per 

maand uit het risicodossier. Mogelijk is dit omdat de EAT-kosten niet volledig 

doorlopen en tot vertragingskosten leiden. Zo zullen bij het optreden van ver-

traging bepaalde onderzoeken door kunnen gaan, bijv. geotechnisch onder-

zoek. De onderbouwing hiervan hebben wij echter niet ontvangen.  

ii. Na gunning: Het PEAT-plan bevat voor de realisatieperiode gemiddeld circa 

€ 300.000 per maand. Dit is aanzienlijk lager dan de € 630.000 per maand uit 

het risicodossier. Dat ligt ook voor de hand: de vertragingskosten bestaan tij-

dens uitvoering namelijk niet alleen uit PEAT-kosten maar ook uit vertragings-

kosten van de uitvoeringsorganisatie.  

c. De in geld uitgedrukte verwachtingswaarden van de tijdsrisico’s worden niet mee-

genomen in de verdere optelling van de verwachtingswaarde in geld van het risico-

dossier.  

i. Het risicodossier sommeert alleen de verwachtingswaarden van de risico’s met 

een gevolg in geld. De totale verwachtingswaarde van de ‘tijdsrisico’s’ wordt 

daarin niet meegenomen, maar is substantieel met € 9,7 mln.  

ii. Deze verwachtingswaarde dient echter te worden gecorrigeerd voor mogelijke 

overlap door gelijktijdig optredende risico’s met een tijdsgevolg. Ter illustratie: 

Stel dat op hetzelfde moment twee risico’s optreden die beide leiden tot vertra-

ging. De optredende vertraging is dan niet de som van de vertraging per risico, 

maar het maximum van de twee vertragingen. Hiervoor dient de uitkomst van 

het risicodossier te worden gecorrigeerd.  

iii. Een geëigende methode is het maken van een probabilistische planning, waar-

bij de tijdsrisico’s worden meegenomen. Het project Maaslijn beschikt daar 

echter niet over. Een vuistregel voor correctie is het delen van de verwach-

tingswaarde door het aantal parallelle werksporen in de planning. Wij hebben 

daarin echter geen inzicht en dit is sowieso een grove methode. Indien we hier 

uit zouden gaan van twee of drie (parallelle) werksporen, dan zou dat resulte-

ren in € 3,2 mln. en € 4,8 mln. 

82. Daarnaast zien we dat er geen actueel en correct beeld is van de risicoreductie door be-

heersmaatregelen en wordt er uitgegaan van de verwachtingswaarde van risico’s vóór 

beheersing, wat te conservatief is.  

a. Risicorapportages geven primair het risico voor beheersing. De raming gaat uit van 

het risico vóór beheersing. 

b. Dit is te conservatief: we zien dat een deel van de beheersmaatregelen al uitge-

voerd is of zou moeten zijn. Dit zou tot enige risicoreductie moeten hebben geleid. 

Op basis daarvan zou de verwachtingswaarde ergens tussen de € 11,1 mln. voor 

reductie en € 4,9 mln. na reductie moeten liggen.  

c. Er is wel inzicht in de risicoreductie, maar dit is niet volledig.  

i. Bij veel risico’s is het effect van beheersmaatregelen gekwantificeerd. Daarbij 

is per risico aangegeven wat de beheersmaatregelen zijn en wat kans en ge-

volg na beheersing zijn.  

ii. We zien echter verschillende (endogene) risico’s waar geen of geen passende 

risicoreductie is bepaald, terwijl er wel beheersmaatregelen zijn geïdentificeerd.  

-  Bij acht risico’s is het gereduceerde risico niet gekwantificeerd.  
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-  Bij vier risico’s is het gereduceerde risico gelijk aan het oorspronkelijke ri-

sico. Dit betekent dat het (mogelijke) effect van de beheersing nihil is, wat 

wij niet reëel achten.  

-  Ook lijkt in twee andere gevallen de risicobeheersing averechts te werken: 

het gevolg in tijd neemt na beheersing toe. Ook dit achten we niet reëel. 

Een voorbeeld is risico R066 op het niet minnelijk kunnen verwerven van 

gronden met als gevolg juridisch procedures. De gevolgen in tijd stijgen na 

beheersing van 3 naar 4,5 maanden. De betrokken risicohouder geeft aan 

dat dit een fout in het risicodossier betreft. [V-004] 

d. Omdat het risicodossier niet actueel is, kan er geen actuele schatting worden ge-

maakt van de verwachtingswaarde na reductie. We constateren dat sommige maat-

regelen gereed zouden moeten zijn volgens de deadlines in het dossier, maar deze 

hebben nog niet de status ‘afgerond’ of een afrondingsdatum. De manager project-

beheersing onderschrijft dat de documentatie van de beheersmaatregelen achter-

loopt bij de werkelijke stand van zaken van uitvoering van de beheersmaatregelen. 

Daarnaast is een deel van de beheersmaatregelen ook daadwerkelijk vertraagd, 

maar is dit niet bijgewerkt in het dossier.  

3.9 Scheefte 

Een van de belangrijkste oorzaken van de kostenstijging tussen de twee ramingen toename 

van de scheefte, met € 12 mln. De nu bepaalde c.q. opgenomen scheefte achten we echter 

te groot en onvoldoende onderbouwd. Wij onderschrijven dan ook de noodzaak van de eind 

dit jaar geplande verbetering van de onderbouwing/bepaling van de bandbreedtes in de ra-

ming (en daarmee de scheefte). 

83. De toename van de scheefte van € 12 mln. vormt een van de belangrijkste bronnen van 

de kostenstijging. De oude raming bevatte een scheefte van € 3,9 mln. De huidige ra-

ming bevat € 15,9 mln. aan scheefte. Deze scheefte heeft twee bronnen.  

a. Hiervan volgt € 12,3 mln. uit de scheve bandbreedten op de eenheidsprijzen en 

hoeveelheden in de raming (zie onderstaande figuur). Standaard wordt uitgegaan 

van symmetrische driehoeksverdelingen, waarbij de kans dat de hoeveelheid of 

prijs lager of hoger wordt even groot is. In de huidige raming bevatten veel hoe-

veelheden en eenheidsprijzen een scheve driehoek met een bovengrens die hoger 

ligt dan de ondergrens (‘de punt naar rechts’). De kostenramer verwacht dus dat 

veel prijzen en hoeveelheden eerder meer dan minder worden.  

b. De resterende € 3 mln. is een ‘handmatige’ toevoeging o.b.v. expert judgement. 

Deze toevoeging is gedaan om te corrigeren voor de lage bandbreedte op de raming 

(zie ook par. 3.10). De betrokken kostendeskundigen hebben ervoor gekozen om 

deze post als een soort reservering op te nemen, om te verdisconteren voor de lage 

bandbreedte op de raming. Ze verwachten deze reservering te kunnen afbouwen 

zodra er een betere inschatting is van de bandbreedten, wat onderwerp is van het 

Plan van Aanpak Versterken Raming. 
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Figuur 1: Schematische weergave scheve driehoeksverdeling met Lage, Top en Uiterste waarden. 

84. Wij achten de opgenomen scheefte te groot. Deze bedraagt nu 7,5% van het subtotaal 

investeringskosten. De Dutch Association of Cost Engineers (DACE) adviseert in dit ka-

der een maximumwaarde van ordegrootte 4 à 5%. Indien de scheefte groter is, dan kan 

dit er volgens DACE op wijzen dat de deterministische raming te optimistisch is ge-

raamd. In dit specifieke geval ligt de oorzaak volgens ons niet in de onderschatting van 

het gemiddelde, maar in de overschatting van de bovengrenswaarden (de zogeheten U-

waarden) op de posten in de raming en de handmatige toevoeging.  

85. We zien in de meeste gevallen onvoldoende onderbouwing voor het aanhouden van een 

scheve verdeling op hoeveelheden en eenheidsprijzen en zouden daarom een symmetri-

sche driehoeksverdeling verwachten.  

a. Bij een dergelijke grote scheefte, verwachten wij een kwantitatieve onderbouwing 

van de LTU-waarden. Dit door middel van het identificeren van scenario’s bij de ui-

tersten van het spectrum (de L- en U-waarde). Bijvoorbeeld:  

i. werken vanaf het spoor met railgebonden materieel versus werken vanaf de 

ruimte naast het spoor met transport over land; 

ii. werken in de nacht of in de dag;  

iii. het ter plaatsen kunnen verwerken van een deel van de vrijgekomen grond 

versus het volledig moeten afvoeren van die grond; 

iv. de bovengrens en ondergrens voor de kosten van kabels en leidingen derden 

(zie par. 3.7.1).  

b. Dergelijke onderbouwingen zijn nu niet aanwezig. De op eenheidsprijzen en hoe-

veelheden gehanteerde bandbreedtes zijn meest bepaald o.b.v. expert opinions van 

betrokkenen. Hier is geen expliciete of kwantitatieve onderbouwing van. [V-003] 

c. De projectorganisatie geeft aan dat het beter uitzoeken/onderbouwen van de LTU-

waarden is opgenomen in het plan van aanpak voor het verder verbeteren van de 

kostenraming. Een belangrijk aspect daarbij is het nader uitwerken van de logistiek 

en uitvoeringsfasering. [V-001; V-003] 

86. Wij bestrijden daarmee niet dat er in enkele gevallen sprake kan zijn van een (positieve) 

scheefte op hoeveelheden of eenheidsprijzen. Twee posten waar we dit plausibel achten 

(hoewel ook deze niet expliciet zijn onderbouwd): 

a. Eenheidsprijzen bovenleidingdraad (-10%/+25%) en HE-palen (-5% en +20%):  

De huidige kosten zijn passend en sluiten aan bij onze bevinding uit 2018 zolang als 

de logistiek en uitvoeringstijden niet beperkend werken. Anders zou de prijs aan-

zienlijk hoger kunnen zijn. De kosten voor de bovenleiding en draagconstructie zou-

den dus nog kunnen toenemen. Het inzoomen op logistiek beschouwen wij als een 

kansrijke mogelijkheid tot versterking van onderbouwing van daaraan gerelateerde 

kosten/bandbreedtes in de raming. [V-003] 

 

L T U 
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b. Hoeveelheid bovenleiding (+/-5%):  

De bandbreedte lijkt klein, maar resulteert door het totale aantal kilometers 

(95+35,5 km) in een vrij grote absolute afwijking van bijna 7 km. Dit kan echter 

deels kwalitatief worden verklaard. De spreiding omhoog komt voort uit de onzeker-

heid over het toepassen van gehele bloklengtes bovenleiding en dubbele bovenlei-

ding rond wissels. Daarnaast heeft het ontwerpteam eerder gekeken naar het verg-

roten van de portaalafstand. Momenteel bevatten ontwerp en raming een langere 

afstand van 63 m i.p.v. 58 m. Dit geeft een onzekerheid omhoog. Gezien deze ar-

gumenten zouden wij een spreiding op de hoeveelheidsspreiding van -0%/+5% 

verwachten. [V-003] 

87. Ook het handmatig opnemen van de € 3 mln. extra scheefte achten we onvoldoende on-

derbouwd, ongebruikelijk en niet effectief in relatie met het beoogde doel. Om de band-

breedte op de raming te vergroten achten wij het effectiever om bandbreedtes op indivi-

duele posten te vergroten (zie volgende paragraaf). Dit heeft namelijk geen invloed op 

de verwachtingswaarde van de raming. De mate van uitwerking van het ontwerp geeft 

ons inziens geen aanleiding om extra zekerheid in de vorm van aanvullende scheefte te 

zoeken. 

3.10  Bandbreedte 

De bandbreedte op de raming achten wij aan de lage kant. Dit is in de eerste plaats het ge-

volg van de scheve bandbreedtes op hoeveelheden en eenheidsprijzen, met relatief kleine 

afwijkingen in één richting. Daarnaast ontbreken nu bandbreedtes op gevolgkosten van ri-

sico’s. Ten slotte zien we enkele posten zoals kabels en leidingen derden waarbij de raming 

een bovengrensschatting van de kosten bevat, met daarop een kleine bandbreedte.  

88. Net als bij onze vorige second opinion achten wij de variatiecoëfficiënt op de raming aan 

de lage kant.  

a. De variatiecoëfficiënt bedraagt nu 15 à 16% (voor resp. ‘noord’ en ‘zuid’) wat ver-

gelijkbaar is met de variatiecoëfficiënt van 16% in de vorige raming.  

b. Gezien de onzekerheden die er nu nog spelen en de zaken die nog uitgewerkt die-

nen te worden, lijkt dit aan de lage kant. We noemen de volgende zaken:  

i. de uitkomst van het geotechnisch onderzoek loopt nog (nu 90% gereed) en het 

effect op het baanontwerp is nog niet geheel bekend (nu 75% gereed) [V-

002]; 

ii. er is nog veel onduidelijkheid over de scope van kunstwerken, inspecties en 

herberekeningen lopen nog; 

iii. er bestaat onzekerheid over de noodzaak van geluidsschermen. 

89. Deze lage variatiecoëfficiënt is het gevolg van het aanhouden van kleine bandbreedtes, 

maar ook scheve bandbreedtes met een relatief kleine negatieve afwijking (L-waarde).  

a. Op punten achten we de bandbreedtes te klein.  

i. Een goed voorbeeld is de deelraming Treinbeveiliging. Deze bevat alleen voor 

kabelwerk een hoeveelheidsspreiding, alle overige hoeveelheidsspreidingen zijn 

0%. De kans dat in de volgende fase van het project bij het uitwerken van het 

Railverkeerstechnisch Ontwerp (RVTO) hoeveelheden zullen wijzigen is echter 

reëel.  
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ii. Een ander voorbeeld zijn de bandbreedtes op hoeveelheden en kosten voor ge-

luidsschermen. Deze bedragen nu respectievelijk +/-8% en +/-10%. Aange-

zien de opgave en de kosten ervan niet zijn onderbouwd, maar volgen uit ex-

pert judgement, achten wij een aanzienlijk grotere bandbreedte waarschijnlijk 

(ten minste +/-50%).  

b. Veel bandbreedtes zijn nu ‘scheef’ (zie ook par. 3.9), bijvoorbeeld -10/+20%. Om-

dat onderbouwing voor deze scheve verdelingen ontbreekt, zouden wij hiervoor 

standaard een symmetrische verdeling aanhouden, bijvoorbeeld +/-20%. Wij ver-

wachten dat dergelijke symmetrische bandbreedtes op hoeveelheden en eenheids-

prijzen, waarbij de L-waarde procentueel gelijk wordt gesteld aan de U-waarde, een 

beter beeld zal geven van de bandbreedte. 

90. Daarnaast wordt de variatiecoëfficiënt ook gedrukt door het ontbreken van een band-

breedte op de gevolgkosten. Die gevolgkosten zijn relatief onzeker omdat ze vaak grof 

onderbouwd zijn. De projectorganisatie onderschrijft dit en heeft hiertoe een plan voor 

verbetering opgesteld, waarvan de uitvoering eind dit jaar start.  

91. Ten slotte is bij enkele posten een bovengrenswaarde opgenomen, in combinatie met 

een relatief kleine variatiecoëfficiënt. Bijvoorbeeld op de post kabels en leidingen der-

den, zie ook par. 3.7.1. De raming bevat nu € 9,3 mln. met een bandbreedte -

25/+10%. Wij achten het realistischer om LTU-waarden af te leiden van de door de pro-

jectorganisatie afgeleide ondergrenswaarde van de € 1,7 mln. en bovengrenswaarde van 

€ 8,9 mln. Bijvoorbeeld een T-waarde gelijk aan het gemiddelde, oftewel € 5,3 mln. met 

bandbreedte -70/+60%.  
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4 Conclusies  

In dit hoofdstuk trekken we conclusies op basis van de bevindingen in Hoofdstuk 3. We heb-

ben deze per paragraaf geordend naar conclusies ten aanzien van: 

1. de belangrijkste oorzaken voor de stijging van de kosten; 

2. de betrouwbaarheid van de huidige raming; 

3. de mate waarin opvolging is gegeven aan bevindingen uit de second opinion van be-

gin 2019; 

4. de uitkomst van de second opinion van begin 2019 i.r.t. de huidige kostenstijging. 

4.1 Belangrijkste oorzaken kostenstijging 

We maken onderscheid tussen oorzaken voor de kostenstijging op drie niveaus: i) de directe 

oorzaak namelijk de wijzigingen in de raming waardoor de kosten zijn gestegen, ii) de onder-

liggende oorzaken waarom die kosten zijn gestegen, en iii) achterliggende omstandigheden 

die een situatie hebben gecreëerd waarin de kosten konden stijgen. We gaan hieronder op 

die drie niveaus in. 

Niveau 1. Wijzigingen in de raming 

We concluderen dat de kostenstijging van € 73,7 mln. tussen eind 2018 en september 2020 

van € 186,8 mln. naar € 260,5 mln. verschillende directe oorzaken kent. Deze stijging wordt 

voor 90% verklaard door de onderstaande posten. De resterende 10% is de som van ver-

schillende kleinere plussen en minnen, waaronder de bovenleiding, spoorwerk, engineerings-

kosten en verbussingskosten.  

• Indexatie: € 7,4 mln. (10%) 

• Treinbeveiliging en overwegen: € 12 mln. (16%) 

• Kabels en leidingen ProRail: € 7,6 mln. (10%) 

• Kunstwerken en geluidsschermen: € 6,2 mln. (8%) 

• NVW-kosten: € 9,4 mln. (13%) 

• Kabels en leidingen derden: € 11,6 mln. (16%) 

• Scheefte: € 12,1 mln. (16%) 

Voor een toelichting op de ontwikkelingen op deze specifieke posten verwijzen we naar de 

deelconclusies per onderwerp in hoofdstuk 3.  

Niveau 2. Onderliggende oorzaken 

Op basis van onze bevindingen concluderen we verder dat de kostenstijgingen verschillende 

onderliggende oorzaken of mechanismen kennen. Dit zijn nieuwe inzichten, de kwaliteit en 

compleetheid van het oude ontwerp en de raming, conservatieve aannames in de huidige ra-

ming, dubbeltellingen (maar ook omissies) in de huidige raming en scopewijzigingen. Deze 

hebben we hieronder nader geduid en van voorbeelden voorzien (niet uitputtend). Bepaalde 

voorbeelden komen terug onder verschillende oorzaken: zo kan bijvoorbeeld een kostenstij-

ging het gevolg zijn van een omissie of onderschatting in de oude raming en tegelijkertijd 

van een conservatieve raming nu. 

A. Nieuwe inzichten: We concluderen dat een deel van de kostenstijging het gevolg is 

van nieuwe inzichten die bleken na het verder uitwerken van het ontwerp; dit zijn 

zaken die horen bij het ontwerpproces en niet ongebruikelijk zijn. Kostenstijgingen 

die op dit vlak zijn opgetreden, liggen binnen de bandbreedtes die daarvoor gelden, 

al kunnen verschillen substantieel zijn. De meest prominente voorbeelden hiervan:  
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a. Kosten bovenleiding en draagconstructie: Ten opzichte van de eerdere ra-

ming zijn de eenheidsprijzen van de bovenleiding en draagconstructie ver-

hoogd. De verhoging ligt binnen de bandbreedte van de eenheidsprijs in de 

oude raming.  

b. NVW-kosten: In het kader van de veiligheid van spoorwerkers dienen maat-

regelen te worden genomen conform het Normenkader Veilig Werken. De 

oude raming ging uit van een opslag richting de onderkant van de hiervoor 

gebruikelijke bandbreedte, wat op het eerste gezicht niet irreëel leek. Inmid-

dels is de uitvoering verder doordacht en blijken kosten aan de bovenkant 

van de bandbreedte waarschijnlijker.  

B. Kwaliteit en compleetheid oude ontwerp en raming: Hiernaast is een substantieel 

deel van de kostenstijging het gevolg van onderschatting in de oude raming, als ge-

volg van de incompleetheid en de kwaliteit van het FIS2.0 van destijds, of gebrek 

aan consistentie binnen het dossier.  

a. Treinbeveiliging en spoorgebonden kabels: De directe bouwkosten voor trein-

beveiliging zijn bijna verdubbeld, wat grotendeels het gevolg lijkt van een 

onderschatting van de kosten in de raming 2018.  

b. Maatregelen ten behoeven van de waterhuishouding: Langs het spoor tussen 

Nijmegen en Mook dienen ten behoeven van de waterhuishouding greppels 

te worden gegraven. Hierbij komt veel grond vrij waarvan de afvoer logistiek 

complex is. 

c. Spoor richting Kleef: De sanering van het parallel spoor richting Kleef was 

destijds nog niet in beeld. Inmiddels is het ontwerp verder uitgewerkt en 

blijkt dat dit spoor over meerdere kilometers moet worden gesaneerd. Zo 

komt er ruimte voor het graven van greppels en voor de plaatsing van 

draagconstructies.  

d. Kabels en leidingen derden: De raming 2018 onderschatte de kosten. De 

kosten hadden ergens tussen de toen al bekende onder- en bovengrens in 

moeten liggen (€ 1,7 mln. versus bovengrens € 9,4 mln.), maar lagen onder 

de ondergrens.  

e. Kunstwerken: Vervanging van kunstwerken werd in de oude raming als een 

risico gezien. Dit risico was echter te laag gekwantificeerd, doordat het effect 

van risicobeheersmaatregelen al was verwerkt terwijl die maatregelen op dat 

moment nog niet waren uitgevoerd.  

C. Conservatisme: Een deel van de kostenstijging is het gevolg van: i) conservatieve 

aannames, ii) het aanhouden van bovengrenswaarden en iii) een hoge opslag voor 

scheefte in de huidige raming. 

a. Kunstwerken: Het moeten aanpassen of vervangen van kunstwerken is in de 

huidige raming als zekere scope opgenomen, terwijl onderzoeken nog uit-

sluitsel moeten geven over welke kunstwerken wel/niet vervangen of aange-

past moeten worden. Daarmee hebben deze kosten het karakter van een ri-

sico. Het is de verwachting dat de kosten lager zullen uitkomen. De betrok-

ken deskundige onderschrijft dit.  

b. Kabels en leidingen derden: Waar de oude raming uitging van een te laag 

bedrag, gaat de huidige raming juist uit van een te hoog bedrag, door de bo-

vengrens van de kosteninschatting aan te houden.  



42 Second opinion kostenraming en evaluatie kostenstijging Maaslijn ▪ 20032-R-001 ▪  

c. Scheefte: De raming bevat een ongebruikelijk grote scheefte die het gevolg 

is van niet-onderbouwde scheve bandbreedtes op hoeveelheden en eenheids-

prijzen. Hoewel wij het toepassen van scheefte niet bestrijden, achten wij 

deze mate ervan niet passend. Daarnaast is er een extra handmatige opslag 

voor scheefte toegevoegd die eveneens ongebruikelijk is en niet onder-

bouwd.  

D. Dubbeltellingen (en omissies): Ook zien we enkele dubbeltellingen in de huidige ra-

ming die tot kostenstijging leiden. Daar tegenover staan ook enkele ontbrekende 

posten.  

a. Kabels en leidingen derden: De raming bevat overlappende posten voor ka-

bels en leidingen derden wat leidt in een dubbeltelling van € 2,7 mln.  

b. Engineering Limburg: Daarentegen missen wij in raming juist de historische 

kosten van provincie Limburg. Dit zijn kosten voor de inzet van door de pro-

vincie ingehuurde medewerkers die in het verleden binnen de projectorgani-

satie werkzaam waren. Mogelijk zijn ook de kosten van de ProRail-organisa-

tie over 2019 te laag. 

c. Glasvezelkabel op het noordelijke deeltracé: In het kader van PVT is de glas-

vezelkabel voor het noordelijke traject van de Maaslijn al gelegd. Het project 

heeft hiervoor al € 1,0 mln. euro betaald, maar deze zijn niet opgenomen in 

de raming.  

E. Scopewijzigingen: Tot slot constateren we in enkele gevallen scopewijzigingen ten 

opzichte van 2018 die een verandering in kosten met zich meebrengen. 

a. Spoor 3 Venlo: Dit zijn maatregelen die ontbraken in de vorige versie van de 

raming en ten minste deels een projectoverstijgend belang dienen. 

b. Opstelterrein Stadler: De elektrificatie van de sporen naar de werkplaats van 

Stadler waren in de oude raming en FIS nog niet in beeld en is nu aan de ra-

ming toegevoegd. 

c. Opstelsporen Nijmegen: Deze zijn ten opzichte van de vorige raming verval-

len omdat deze naar aanleiding van een capaciteitsanalyse niet meer nodig 

bleken.  

d. Wijzigingen in de CRS lijken geen substantiële oorzaak te zijn geweest van 

de scopewijzigingen en kostenstijging.  

Niveau 3. Dieperliggende omstandigheden 

We constateren dat er verschillende dieperliggende omstandigheden waren die een rol heb-

ben gespeeld bij het optreden van de genoemde wijzigingen en die deels nog steeds spelen. 

Dit betreft: ‘work in progress’, de vele personele wisselingen, het onvoldoende volgen van 

het Kernproces en de prestatie van het destijds betrokken ingenieursbureau. Van een vijfde 

aspect kunnen we niet vaststellen of en in hoeverre deze een effect heeft gehad op de kwali-

teit toen en de kostenstijging nu. Dit betreft het verschil in visie over hoe om te gaan met de 

prestaties van het ingenieursbureau. De eerste twee van deze omstandigheden zijn ook nu 

nog aanwezig.  

F. Work in progress: Net als bij onze vorige second opinion vindt onze beoordeling 

plaats op een moment dat er sprake is van 'work in progress'. Dat wil zeggen; niet 

op een reguliere mijlpaal uit het Kernproces. Voor een dergelijk moment bevat het 

Kernproces geen normen voor de kwaliteit / status van producten, bijvoorbeeld ten 

aanzien van het uitwerkingsniveau van het ontwerp. Ook is er nog geen (gate) re-

view uitgevoerd om het integrale dossier te beoordelen.  
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G. Volgen Kernproces: Het Kernproces werd destijds onvoldoende gevolgd, waardoor er 

geen sprake was van een adequate beheersing van het project.  

H. Personele wisselingen: Net als bij de vorige second opinion is er sprake van relatief 

veel personele wisselingen binnen de projectorganisatie. Dit heeft een negatieve in-

vloed op het project. Bij onze vorige second opinion leidde dit bijvoorbeeld tot het 

oordeel dat de herkomst van bepaalde informatie onduidelijk was. Nu zien we dat het 

risicomanagement niet op orde is, wat zich onder meer uit in de lage kwaliteit van 

het risicodossier.  

I. Prestatie ingenieursbureau: Het ingenieursbureau dat producten heeft opgesteld die 

aan de basis van de raming in 2018 lagen, heeft een ondermaatse prestatie gele-

verd. Dit leiden we af uit de uitzonderlijke lage prestatiebeoordeling die het ingeni-

eursbureau heeft ontvangen van ProRail en de provincie Limburg. Dit heeft op ver-

schillende punten geleid tot een kwalitatief onvoldoende technisch ontwerp. 

J. Verschil in visie betrokkenen: Ten slotte verschilden de visies van ProRail en Limburg 

over de vraag of het contract met het destijds betrokken ingenieursbureau moest 

worden doorgezet. Wij hebben niet kunnen vaststellen of dit de situatie zodanig heeft 

beïnvloed dat dit (mede) heeft geleid tot de kostenstijging. 

4.2 Betrouwbaarheid van de huidige raming 

We oordelen dat de huidige raming ordentelijk en helder en conform SSK is opgesteld en 

over het algemeen voldoende detailniveau heeft. Slechts op een enkel punt (een deel van de 

kunstwerken en de geluidsschermen) achten we scope en kosten onvoldoende onderbouwd. 

De huidige raming is daarin aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de raming uit 2018. Waar 

wij eenheidsprijzen, hoeveelheden en opslagen hebben gecontroleerd, kunnen we die in de 

meeste gevallen onderschrijven. Toch oordelen we dat de raming nog niet een voldoende be-

trouwbaar beeld geeft van de verwachte kosten van het project.  

We zien op bepaalde punten namelijk te veel conservatisme in de raming, wat resulteert in 

een te hoge inschatting van de kosten. Voorbeelden hiervan zijn: 1) het uitgaan van de bo-

vengrensscenario’s voor bepaalde scope zoals het vervangen/aanpassen van bestaande 

kunstwerken en kabels en leidingen derden, 2) het uitgangspunt dat vrijgekomen grond 

dient te worden afgevoerd en niet ter plaatse kan worden verwerkt of 3) het onderstoppen 

van spoor, wat wij eerder als risico zien in plaats van zekere scope. Daarnaast is de opslag 

voor scheefte in de raming ongebruikelijk groot en onvoldoende onderbouwd. Dit zien wij 

dan ook als mogelijkheden tot versobering zonder de scope van het project aan te tasten.  

De raming is verder niet geheel compleet, er missen enkele scope-onderdelen. We zien na-

melijk dat historische engineeringskosten voor de provincie Limburg en daarnaast kosten 

voor natuurcompensatie ontbreken. Anderzijds zien we dubbeltellingen in de raming. Bij-

voorbeeld een (kleine) afwijking in het aantal kilometers spoorwerk en een (grote) dubbeltel-

ling bij kabels en leidingen derden. 

Wij schatten verder in dat de nu aangehouden risicoreservering aan de hoge kant is voor een 

project in deze fase. Deze risicoreservering achten we nu onvoldoende onderbouwd, omdat 

het risicodossier momenteel onvoldoende actueel, compleet en betrouwbaar is. Zo sluit het 

risicodossier niet goed aan op scope en raming. Dit uit zich in risico’s die overlappen met 

scope en kosten. Verder is er onvoldoende inzicht in de stand van zaken van risicobeheersing 

en het effect daarvan op de risico’s. Ook zijn de kosten door vertraging door tijdsrisico’s (ri-

sico’s met vertraging als gevolg) niet meegenomen in de raming. 

Ten slotte achten wij de variatiecoëfficiënt op de raming te klein, waardoor de zekerheid van 

de uitkomst van de raming wordt overschat. Dit komt in de eerste plaats door de kleine 
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bandbreedtes op hoeveelheden en prijzen in de raming. En meer in het bijzonder door de 

kleine neerwaartse afwijkingen op een deel van die bandbreedtes, wat samenhangt met de 

te hoge scheefte op de totale raming. Daarnaast ontbreken nu bandbreedtes op gevolgkos-

ten van risico’s. En ten slotte is bij het aanhouden van bovengrensbenaderingen in enkele 

gevallen een kleine bandbreedte gehanteerd.  

Vanwege het voorgaande schatten we in dat de verwachtingswaarde van de raming circa 

€ 10 tot € 25 mln. lager ligt. De € 10 mln. betreft aanpassingen die wij zonder meer reëel 

achten, namelijk i) een correctie voor de bovengrensbenadering voor kabels en leidingen, ii) 

het verwijderen van kosten voor onderstoppen uit de raming en opnemen als risico, iii) aan-

passingen voor enkele fouten (dubbeltellingen en omissies) en iv) het verwijderen van de 

handmatige toegevoegde opslag voor scheefte. De bovengrens van € 25 mln. hangt af van i) 

de mate waarin de probabilistische scheefte kan worden teruggebracht, ii) of uit onderzoek 

blijkt dat de kunstwerkopgave inderdaad kleiner is dan de huidige bovengrenswaarde in de 

raming en iii) de haalbaarheid van enkele verdere optimalisaties die wij in ons rapport identi-

ficeren bijv. t.a.v. grondverzet.  

Hiernaast verwachten we dat de variatiecoëfficiënt op de raming groter is en circa 20% be-

draagt. Deze variatiecoëfficiënt is een maat voor de onzekerheid van de verwachte kosten. 

De variatiecoëfficiënt geeft de grenzen aan van het (bij benadering) 70%-betrouwbaarheids-

interval. Dit is de bandbreedte rond de verwachtingswaarde waar de uiteindelijke kosten van 

het project met 70% kans tussen zullen liggen. Een variatiecoëfficiënt van 20% houdt in dat 

de uiteindelijke kosten van het project met circa 70% kans tussen de +/- 20% rond de ver-

wachtingswaarde van de raming zullen liggen. Oftewel tussen de +/- € 52 mln. bij de huidige 

raming. De kans is dus 30% dat de kosten uiteindelijk buiten deze ‘range’ vallen. Een derge-

lijke bandbreedte is voor een project in dit stadium gebruikelijk.  

4.3 Mate van opvolging van bevindingen second opinion 2019 

De projectorganisatie heeft zich gefocust op de opvolging van de aanbevelingen uit de se-

cond opinion van begin 2019 en niet op de bevindingen. Dit leidt er onder andere toe dat de 

projectorganisatie niet expliciet gestuurd heeft op de opvolging van de bevindingen en geen 

overzicht heeft van de bevindingen met de daaraan gegeven opvolging. Bij de beoordeling 

van de raming stellen we desalniettemin vast dat enkele belangrijke bevindingen zijn opge-

volgd (niet uitputtend):  

• De raming is opgebouwd volgens een leidende structuur.  

• De onderbouwing is op veel punten verbeterd. Zo is de kostennota aanzienlijk verbe-

terd en is het aantal grote, niet-onderbouwde stuksposten in de raming verminderd.  

• Enkele eenheidsprijzen (bovenleiding en draagconstructies) en opslagen (indirecte 

bouwkosten) zijn in lijn met onze bevindingen verhoogd (hoewel niet exact, maar wel 

afdoende).  

• De risicoreservering is verhoogd, al is deze nu hoger dan wij zouden adviseren.  

• Het risicodossier is opgenomen in de raming, alhoewel hier sprake is van een stand-

lijnverschil en we het risicodossier op dit moment onvoldoende actueel, compleet en 

betrouwbaar achten.  

• Voor kabels en leidingen is de daartoe beschikbare informatie uit de kabels- en lei-

dingenanalyse gebruikt om de kosten te onderbouwen, alhoewel wij het aanhouden 

van de bovengrenswaarde te conservatief vinden.  

• De buskosten zijn beter onderbouwd en in lijn met de verwachting verhoogd.  

• Het opstelterrein Nijmegen is uit de raming gehaald.  

Anderzijds zien wij dat ook bepaalde bevindingen niet zijn opgevolgd:  

• Het risicodossier is op dit moment onvoldoende actueel, compleet en betrouwbaar.  
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• De aansluiting tussen raming en het PEAT-plan is nog onvoldoende en er is nog 

steeds onduidelijkheid over hoogte van de historische engineeringskosten.  

• Kosten voor natuurcompensatie zijn niet in de raming opgenomen.  

• De bandbreedte op de raming achten we nog steeds te laag gezien de onzekerheden.  

4.4 Uitkomst van second opinion 2019 i.r.t. huidige kostenstijging 

Een kostenstijging in deze mate hadden wij niet voorzien in onze eerdere second opinion. We 

gaven op basis van onze schatting van de verwachtingswaarde en van de variatiecoëfficiënt 

een indicatie van de p85-waarde van € 234,2 mln., oftewel € 243,6 mln. tegen huidig prijs-

peil. Deze p85-waarde (de bovengrens van het 70%-betrouwbaarheidsinterval) ligt substan-

tieel lager dan de huidige mu-waarde van de raming van € 260,5 mln. Tijdens onze vorige 

second opinion hadden wij dan ook niet verwacht dat de kosten zodanig zouden stijgen.  

We zien hiervoor drie hoofdredenen: 

1. De huidige raming overschat de kosten op punten door te conservatieve uitgangs-

punten en aannames en uitgangspunten aan te houden. Na correctie hiervoor zullen 

de verschillen kleiner zijn en de uitkomst mogelijk binnen de 70% bandbreedte lig-

gen die gebruikelijker is voor ramingen in dit stadium.  

2. Wij hebben in de second opinion van begin 2019 enkele onvolkomenheden in de ra-

ming niet geïdentificeerd die nu aan het licht komen. Hiervoor identificeren we twee 

redenen. Ten eerste zien we dat sommige onvolkomen erg diep in het ontwerp za-

ten, in dit geval in het FIS. We hebben het FIS destijds niet inhoudelijk beoordeeld 

en nu ook niet. Ten tweede zien we dat de onvolkomenheden in onderwerpen zaten, 

die we buiten onze steekproef hebben gelaten. Deze steekproef hebben we geba-

seerd op onderwerpen die in onze ervaring regelmatig tot onbetrouwbaarheid van ra-

mingen leidt, die samenhangen met grote kostenposten, of waar in de gesprekken 

met de rolhouders risico’s uit naar voren komen: i) omdat de rolhouders die uitspre-

ken, of ii) dat wij die uit de antwoorden afleiden. We hebben begin 2019 geen aanlei-

ding gehad om nader naar deze posten te kijken, mede omdat ze in omvang relatief 

klein waren. Een voorbeeld daarvan is de treinbeveiliging.  

3. Sommige onvolkomenheden hebben we in de second opinion begin 2019 wel geïden-

tificeerd, maar de impact ervan op de raming onderschat. Voorbeelden hiervan zijn 

de constatering dat:  

a. er nog geen volledig integraal dossier was omdat er nog sprake van inconsis-

tenties en gebrekkige aansluitingen tussen deelproducten; 

b. het uitwerkingsniveau op bepaalde punten nog relatief laag was;  

c. de herkomst van getallen niet altijd duidelijk en door de personele wisselin-

gen niet altijd meer te achterhalen was.  

We hebben in de second opinion van begin 2019 getracht deze punten te verdiscon-

teren in een advies voor de hoogte van de risicoreservering en bandbreedte. Achteraf 

gezien constateren we dat we correcties hebben voorgesteld voor de in de steekproef 

aangetroffen inconsistenties, maar dat de onvolkomenheden structureler van aard 

waren, c.q. op veel meer plaatsen terugkwamen waar we niet voor gecorrigeerd heb-

ben. Tevens hebben we op bepaalde dossiers (bijvoorbeeld kabels en leidingen) ten 

behoeve van de second opinion van begin 2019 niet alle relevante informatie ontvan-

gen waardoor we ons niet bewust waren van een deel van de scope. 
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5 Aanbevelingen 

We adviseren opvolging te geven aan onze bevindingen zoals beschreven in Hoofdstuk 3 en 

deze opvolging als volgt vorm te geven: i) bepaal de oorzaak (voor zover niet al in dit rap-

port beschreven), ii) stel de reikwijdte vast (in welke andere onderdelen van de raming die 

niet in detail getoetst zijn kan deze bevinding zich voordoen en stel vervolgens vast of dit het 

geval is), iii) bepaal maatregelen om de oorzaak en de afwijking die uit de bevindingen volgt 

te verhelpen en iv) verifieer of deze maatregelen effectief zijn geweest. 

We noemen de belangrijkste punten hieronder en geven aan voor welke van de betrokken 

partijen deze aanbevelingen gelden. We vinden het positief dat een deel van deze punten al 

worden opgepakt door de projectorganisatie in het Plan van Aanpak ‘Versterken raming’ 

waarvan de uitvoering binnenkort start.  

Voor ProRail:  

1. Voorkom dat verdere personele wijzigingen in het projectteam het project verstoren.  

Voor de ambtelijk/bestuurlijke opdrachtgevers van het project:  

2. Wacht met het nemen van besluiten over het project tot er daadwerkelijk een fase is 

afgerond en er sprake is van een integraal en toetsbaar dossier.  

Voor de projectorganisatie:  

3. Vervang in de raming de ‘bovengrensbenaderingen’ door verwachtingswaarden tus-

sen onder- en bovengrens in, bijv. voor kabels en leidingen derden. 

4. Verwijder zaken uit de raming die geen zekere scope zijn (bijv. het ‘onderstoppen’) 

en neem deze als risico op in het risicodossier. 

5. Werk een uitvoeringsfasering uit en neem de resultaten daarvan mee in de raming, 

bijvoorbeeld in de NVW-kosten en andere posten die door de uitvoeringsfasering 

worden beïnvloed.  

6. Verwijder dubbeltellingen in de raming, bijv. voor kabels en leidingen derden. 

7. Zorg voor meer duidelijkheid over de scope en kosten van ‘Spoor 3’ bij Venlo en in 

hoeverre die nodig zijn om de doelstelling van het project te behalen, of een ander 

doel dienen.  

8. Voeg missende posten en bedragen toe, zoals de (schijnbaar) ontbrekende histori-

sche engineeringskosten en de kosten voor natuurcompensatie.  

9. Actualiseer het risicodossier, verbeter de aansluiting op de raming, houd rekening 

met risicoreductie en neem de kosten voor vertraging mee (bijv. o.b.v. een probabi-

listische planning). En maak vervolgens een ‘bottom up’-schatting van de benodigde 

risicoreservering. 

10. Pas bandbreedtes op hoeveelheden en eenheidsprijzen aan zodat de scheefte niet 

meer wordt overschat en de resulterende bandbreedte meer recht doet aan de onze-

kerheden.  

11. Verwijder de handmatig toegevoegde scheefte in de raming.  
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 Referentielijst 

A.1 Documenten 

A.2 Interviews 

Nr. Omschrijving Datum Opsteller 

001 CRS 3.0   

001.a Bestuursovereenkomst Maaslijn 24-2-2020 Staatscourant 

001.b Integrale Klanteisenspecificatie (CRS), PDF 9-4-2018 ProRail 

001.c Integrale Klanteisenspecificatie (CRS), Word 9-4-2018 ProRail 

002 FIS Maaslijn 2.0 2018 16-2-2018 Sweco 

003 FIS Maaslijn 2.0 2020 26-6-2020 Movares 

004 Kostenraming 2018   

004.a  Maaslijn Baseline 1 raming  4-12-2018 S. de Weerd 

005 Kostenraming 2020   

005.a Onderbouwingen deelramingen   

005.b Proba_SSK Opwaardering Maaslijn Noord Groep 1_v_1.0 9-9-2020 ProRail 

005.c Proba_SSK Opwaardering Maaslijn Zuid Groep 1_v_1.0 29-9-2020 ProRail 

006 Kostennotitie 2020   

006.a Maaslijn Verschilnota ProRail CE Groep 1 17-9-2020 ProRail 

006.b Document 1 – Maaslijn 2 Goedkeuring variant Kostennotitie 18-9-2020 ProRail 

007 Memo’s toelichting ProRail   

007.a Memo verschillenanalyse kostenraming 2018-2020 18-9-2020 ProRail 

007.b Memo Vragen en antwoorden 18-9-2020 ProRail 

007.c Memo Quick Scan Versoberingsmaatregelen concept 18-9-2020 ProRail 

007.d Toelichting op prestatiemeting Sweco Q2-2018 ProRail 

008 Risicodossier   

008.a 
Memo Aansluiting risicoreservering Maaslijn: Het Benoemd 

Onvoorzien 
21-10-2020 ProRail 

008.b Risicodossier Maaslijn – Q2 2020 Q2 2020 ProRail 

008.c Risicodossier Maaslijn – Q3 2020 Q3 2020 ProRail 

008.d  Risicodossier Maaslijn Q2 2020 versie 1.0 1-7-2020 Roel Hollander 

008.e Risicodossier Maaslijn Q3 2020 concept 12-10-2020 Jurien Buurman 

009 PEAT   

009.a Kopie UPM V3 R506000 Totaal 8-7-2020 ProRail 

010.a 
Memo WP16b uitgangspunten voor knelpuntsbepaling en 

kostenraming 
16-3-2017 Sweco 

010.b Maaslijn verleggingen KL3 16-3-2017 Sweco 

011 Mails periode ProRail - Sweco 21-11-2020 Devlin Matagora 

012 Overzicht vragen en antwoorden toets Horvat  2-11-2020 ProRail 

013 Overzicht vragen en antwoorden toets Horvat versie 2 5-11-2020 ProRail 

014 SO Raming Maaslijn  7-2-2019 Horvat & partners 

Nr. Aanwezig namens project Maaslijn Datum Locatie 

V-001 Erik Janssen (Manager Projectbeheersing, ProRail) 02/11/2020 Digitaal, MS Teams 

V-002 Jos van Wamel (Rail System Engineer, ProRail) 04/11/2020 Digitaal, MS Teams 

V-003 
Wout Bekkers (Coördinerend Cost Engineer, ProRail) 

Co van der Wijst (Kostenadviseur, Movares) 
06/11/2020 Digitaal, MS Teams 

V-004 
Anthony Adamus (Omgevingsmanager, ProRail) 

Anita Zeemering (vakspecialist K&L derden, JVL ProRail) 
09/11/2020 Digitaal, MS Teams 
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