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Aan de gemeenteraad 
 

 

Onderwerp:  
Definitief Ontwerp (DO) Spoorverlenging Hoekse Lijn. 
 
Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd? 
Op 22 februari 2018 heeft uw raad het debat gevoerd over het Eindrapport Hoekse Lijn. Aanbeveling 3 
uit het rapport luidt: Zorg bij grote projecten die de realisatiefase ingaan voor een expliciet 

raadsbesluit. Met betrekking tot deze aanbeveling stelt het college in haar reactie (brief d.d. 16 
februari 2018): “Wij geven, gelet op de kaderstellende en controlerende rol van de raad, aan deze 

aanbeveling op onderstaande wijze invulling. Bij gelegenheid van de afronding van een Definitief 

Ontwerp (DO) van een groot project, vragen wij - in de regel - aan de raad om, op basis van de DO-

raming, een krediet voor de realisatie van de werkzaamheden beschikbaar te stellen. Onze 

kredietvoorstellen van grote en/of risicovolle projecten (in de definitie van de MGP) aan uw raad, 

worden in het vervolg voorzien van een beschrijving van het project langs de GROTIK aspecten. Ten 

aanzien van die projecten in de MGP die geen investeringskrediet behoeven, zullen wij uw raad 

informeren door middel van de aanbieding van het projectplan voor de voorbereidings-realisatiefase.” 
 
Daarnaast heeft uw raad bij het debat over de Hoekse Lijn op 14 december 2017 de motie ‘Hoekse 
Lijn tot aan het strand’ (Kathmann, Verheij, Yazir, 17bb108779) aangenomen. De motie draagt het 
college op om alles op alles te zetten om de Hoekse Lijn conform gemaakte afspraken en belofte door 
te trekken naar het strand en hiervoor financiële dekking te zoeken. 
 
Gelet op bovenstaande informeert het college uw raad via deze brief over de vaststelling van het DO 
door het college en daarmee de start van de realisatiefase van de Verlenging Hoekse Lijn.  
 
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen moties 
en gedane toezeggingen: 
Motie ‘Hoekse Lijn tot aan het strand’ (Kathmann, Verheij, Yazir, 17bb108779), aangenomen tijdens 
de raadsvergadering van 14 december 2017. 
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Toelichting: 
De scope van het Definitief Ontwerp (DO) Spoorverlenging Hoekse Lijn betreft de spoorinfrastructuur 
(aanleg van de baan), spoorsystemen (o.a. spoorbeveiliging), bouwkundige en civiele 
werkzaamheden en aanpassingen aan een deel van de oude ProRail baan tussen station Hoek van 
Holland Haven en het oude station Hoek van Holland Strand. Daarnaast is er een aantal 
buitenruimteprojecten dat gerelateerd is aan de Hoekse Lijn, te weten kruising Strandweg, kruising 
Strandboulevard en Plein Badweg die deels tot de scope van het project behoren. 
De projecten Stationsomgeving Hoek van Holland Haven en de aanleg van de H6-weg zijn losse 
projecten en behoren niet tot de scope van de Spoorverlenging Hoekse Lijn. 
 
Het nu opgeleverde DO betreft met name de realisatie van werkende infrastructuur en voorziet in 
berekeningen, tekeningen, de concept bouwwijze, diverse onderzoeken, concept uitvoeringsplanning, 
masterplanning en kostenraming.  
 
In onderstaande afbeelding is de scope van het project met daarin de verschillende objecten en 
onderdelen weergegeven: 

 
 
Aarden baan Hoek van Holland Haven - Strandweg 
Het eerste deel van het tracé betreft de aansluiting op de Hoekse Lijn (ten oosten van station Hoek 
van Holland Haven) tot aan de Strandweg. Hier wordt de bestaande baan omgebouwd tot ‘standaard’ 
baan conform de ombouw Hoekse Lijn. Er worden nieuwe sporen, wissels en bovenleiding aangelegd 
en lokaal worden naast de baan geluidsschermen geplaatst. Het looppad, kabelkokers en hekwerken 
worden conform het ontwerp Ombouw Hoekse Lijn gerealiseerd. Er zullen maatregelen worden 
genomen om trillingen tegen te gaan, onder andere door het aanleggen van ballastmatten. Net voor 
het huidige station Hoek van Holland Strand gaat het spoor van dubbelspoor over naar enkelspoor. 
Het huidige station Hoek van Holland Strand wordt gesloopt en komt te vervallen als halte. 
 
Kruising Strandweg 
De kruising met de Strandweg is een gelijkvloerse kruising. Naar aanleiding van de motie ‘Op gelijke 
hoogte’1 zijn aanvullende veiligheidsmaatregelen onderzocht en geïmplementeerd in het ontwerp. Er 
wordt extra detectie aangebracht ter plaatse van de kruising. Deze detectie zorgt voor een extra 
waarschuwing aan de metrobestuurder wanneer er na het sluiten van de slagbomen objecten worden 
gedetecteerd op de kruising. Daarnaast is de detectie gekoppeld aan de spoorbeveiliging. Bij het 
ontwerp van de kruising is rekening gehouden met de richtlijnen van ProRail met betrekking tot 
benodigde zichtlijnen en wordt uitgegaan van een maximale snelheid van 80 km/uur.  
                                                      
1 Deze motie zal worden afgedaan wanneer de Raad van State uitspraak heeft gedaan in het kader van de procedure rondom 

het bestemmingsplan Spoorverlenging. Deze uitspraak wordt eind mei ’18 verwacht. 
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Tunnelbak (Strandweg – Strandboulevard) 
Het tracé Strandweg – Strandboulevard (achter de appartementencomplexen aan de noordzijde van 
de Strandweg) zal in een tunnelbak worden aangelegd. De metro rijdt op dit deel van de baan door 
Natura2000-gebied. Vanuit de natuurregelgeving is er de verplichting om aan te tonen dat er geen 
significant negatieve effecten optreden in dit gebied  door de aanleg van de metro.  De tunnelbak 
wordt daarom half verdiept aangelegd en vervolgens afgedekt met zand en ingericht als duin. 
Hierdoor is er geen sprake van zichtbare aantasting van het Natura2000-gebied en gaat er geen 
fysieke natuur verloren. Naast de natuuraspecten, zorgt de tunnelbak ervoor dat de omwonenden in 
de nabijgelegen appartementencomplexen geen overlast ondervinden van geluid en trillingen van de 
metrolijn. 
 
De tunnel heeft een lengte van circa 248 meter, een inwendige hoogte van 5,5 meter en wordt half 
verdiept aangelegd ten opzichte van het huidige maaiveld. Er loopt een enkel spoor door de tunnel. 
De tunnel is uitgerust met de benodigde veiligheidssystemen en is voorzien van vluchtwegen, 
vluchtwegverlichting etc.. In onderstaande afbeelding is een doorsnede van de eindsituatie te zien. 
 

 
Afbeelding: Tunnelbak afgedekt met zand en ingericht als duin 

 
Open bak (Strandboulevard – Badweg) 
Ter plaatse van de “oude” duinen langs de Strandboulevard wordt de metro aangelegd in een open 
bak. De bak is enkelsporig. De bak zal half verdiept worden aangelegd en worden ingepast in de 
omgeving. In dit deel van het tracé ligt de gelijkvloerse kruising met de Strandboulevard. De kruising 
wordt eveneens voorzien van aanvullende veiligheidsmaatregelen voortvloeiend uit de motie “Op 
gelijke hoogte””. Bij het ontwerp van de kruising is rekening gehouden met de richtlijnen van ProRail 
met betrekking tot benodigde zichtlijnen en wordt uitgegaan van een maximale snelheid van 80 
km/uur. De Paviljoensweg zal worden omgelegd waardoor een extra kruising met de metrolijn wordt 
voorkomen.  
 
In onderstaande afbeelding is een doorsnede van de eindsituatie van de open bak te zien. 
 

 
Afbeelding: Doorsnede van de eindsituatie van de open bak. 
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Verhoogde railopstorts (baan langs de Badweg) 
Vanwege de kans van zand op de spoorbaan langs de Badweg en daarmee het “geïsoleerd” komen te 
staan van een metrovoertuig en de kans op storing van de spoorbeveiliging door zand, is gezocht 
naar een toepassing voor een spooropstelling die deze risico’s vermindert. Op basis van diverse 
onderzoeken en berekeningen is gekozen voor een oplossing waarbij de spoorstaaf verhoogd wordt 
aangebracht ten opzichte van de omgeving. De spoorstaaf wordt daarbij gemonteerd op hogere 
betonnen poeren dan de standaardoplossing2, zodat het zand bij harde wind vrij kan verstuiven en 
een grotere buffercapaciteit aanwezig is bij eventueel ophopend zand. Tevens worden de poeren 
onderbroken uitgevoerd om het zand er doorheen te kunnen laten waaien, daarnaast biedt dit ook de 
mogelijkheid om neergeslagen zand eenvoudig te kunnen verwijderen van de baan. De spoorstaven 
komen ca. 0,5 m boven maaiveld met oplegpunten om de 1,5 meter.  
 

 
Afbeelding: Baanvak ter hoogte van de Badweg, op verhoogde railopstorts. 

 
Aan het einde van dit tracédeel, richting station Hoek van Holland Strand, gaat het spoor weer over van 
enkel- naar dubbelspoor. 
 
Eindstation Hoek van Holland Strand 
Het tracé eindigt bij het station Hoek van Holland Strand, direct gelegen aan het strand. In het DO is 
voorzien in een integraal ontwerp van het station met de direct aangrenzende buitenruimte. De 
plannen ten aanzien van de totale buitenruimte op het Plein Badweg zijn nog in ontwikkeling. Bij het 
ontwerp van het station is rekening gehouden met de specifieke locatie en klimaatomstandigheden. 
Het eindstation wijkt daarom qua ontwerp af van de overige stations langs de Hoekse Lijn, vanwege 
specifieke maatregelen die genomen zullen worden voor de bescherming die nodig is tegen zand, 
wind, en zout (zeewater). Op wens van het college is het eindstation met meer allure en dichter aan 
zee als opgave toegevoegd aan de projectscope. Daarnaast heeft het station zelf ook functie in het 
weren van zand en wind. Op de volgende pagina zijn twee artist impressions van het station 
weergegeven.  
 

                                                      
2 Een poer is in de bouwkunde een ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de ondergrond  
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Afbeeldingen: Artist impressions eindstation Hoek van Holland Strand. 
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Invloed van zand op de spoorverlenging 
Omdat het tracé wordt aangelegd in een duin- en strandomgeving moet rekening gehouden worden met 
de invloed van zand. Hiertoe worden drie soorten maatregelen getroffen tegen het zand: 

1. Bronmaatregelen; gericht op het vastleggen van het zand (oorzaak) 
2. Technische maatregelen; gericht om het ontwerp zo aan te passen dat het zand minder invloed 

heeft op het object 
3. Afschermingsmaatregelen; gericht om een beschermende omhulling te plaatsen rond 

onderdelen / componenten tegen het zand. 
 
Om tot de juiste maatregelen te komen zijn rekenmodellen gehanteerd, zijn andere bouwwerken langs 
de Nederlandse kust getoetst en is informatie ingewonnen bij en over andere bouwwerken langs de kust 
in het buitenland. Daarnaast is een kustmorfoloog3 ingeschakeld om onderzoek te doen in welke mate 
en reikwijdte zand invloed kan hebben op de metrobaan. In samenwerking met een ecoloog en de 
betreffende beheer- en natuurorganisaties is in het gebied gekeken naar te treffen anti-
verstuivingsmaatregelen in het gebied.  
 
Met betrekking tot de bronmaatregelen worden in de inrichtingsplannen anti-verstuivingsmaatregelen 
uitgewerkt, waarbij door middel van in- en aanplant van begroeiing verstuiving van zand tegen wordt 
gegaan. Het gebruik maken van verhoogde poeren in het tracé langs de Badweg is een belangrijk 
voorbeeld van een technische maatregel die genomen is, om de invloed van zand op het spoor te 
minimaliseren. Afschermingsmaatregelen zullen voornamelijk worden doorgevoerd in het ontwerp van 
het station Hoek van Holland Strand. Daarbij valt te denken aan het plaatsen van wandjes, trappen en 
deuren om zand tegen te houden, maar ook aan het vastleggen van duinen met vegetatie en het 
inpakken van installaties.  
 
Bouwwerkzaamheden 
Voor de realisatie van de Spoorverlenging zijn de volgende bouwwerkzaamheden te onderscheiden: 
ontgraven, ruwbouw, aanvullen en afbouw. Deze werkzaamheden vinden plaats in een omgeving met 
een geaccentueerd landschap (duin- en natuurgebied), waarin ook een woonwijk en drukke wegen 
liggen. Daarnaast is er sprake van een gebied met specifieke seizoen (strand/badseizoen, 
broedseizoen, stormseizoen) en zijn er veel verschillende belanghebbenden.  
 
Gelet op de complexe bouwomgeving zijn de volgende uitgangspunten voor de bouw opgesteld: 

- Er is sprake van minimale geluidsoverlast/bouwlawaai 
- Intern transport wordt geminimaliseerd 
- Er mogen zich geen onveilige verkeerssituaties voordoen 
- Er dient een stabiele situatie van en op het bouwterrein te zijn 
- De openbare ruimte wordt zo min mogelijk gebruikt 
- De woonwijk en het strand dienen te allen tijde goed bereikbaar te zijn 

 

                                                      
3 Geomorfologie (vaak ook kortweg als morfologie aangeduid) is de wetenschap die de vormen van het landschap en de 

processen die bij het ontstaan daarvan een rol spelen of hebben gespeeld, bestudeert.  
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Om aan deze uitgangspunten te voldoen zijn diverse maatregelen genomen. Zo zal voor het ontgraven 
en aanvullen van grond, benodigd voor de aanleg van de tunnel zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van transportbanden in plaats van vrachtauto’s/trucks. Hierdoor mengt bouwverkeer zich 
minimaal in de openbare ruimte. De transportbanden kunnen over de Strandboulevard worden 
geplaatst, zodat regulier verkeer hier onder door kan. Er zal gebruik worden gemaakt van betonpompen 
in plaats van het storten van beton. Hierdoor is er sprake van minder intern transport en is er minder 
inmenging van bouwverkeer (betonwagens) in de openbare ruimte. Benodigde damwanden zullen 
worden ‘gedrukt’ (met voorboren) in plaats van het heien of trillen. Hierdoor is minder overlast van geluid 
en trillingen. Met betrekking tot de aanvoer van bouwmaterialen zal gewerkt worden volgens het principe 
van ‘just-in-time’. Hierdoor is er geen grote opslag van bouwmaterialen op het bouwterrein nodig.  
 
Vervolgfase 
Met het vaststellen van het Definitief Ontwerp start de volgende fase, de bestekfase. Er is sprake van 
een bestek voor de Realisatie Stationsomgeving Hoek van Holland Haven (inclusief ruwbouw station 
Hoek van Holland Haven) en een bestek Spoorverlenging (station Hoek van Holland Strand, afbouw 
station Hoek van Holland Haven, tunnel, open bak, bovenleiding, spoor, kabels en kabelgoten, 
grondwerk en naast gelegen buitenruimte). Daarnaast zijn er enkele separate contracten voor leveringen 
van systemen en voor het bouwrijp maken. 
 
Andere aspecten van de vervolgfase zijn:  

- Aanvragen benodigde vergunningen 
- Voorbereiding Werkend Vervoersysteem (verificatie en validatie, voorbereiden indienststelling, 

voorbereiden exploitatie) 
- Verder afstemmen ontwerp Hoek van Holland Strand en plint Hoek van Holland Haven; 
- Voorbereiden aansluiting spoorverlenging op bestaand tracé Hoekse Lijn 
- Voorbereiden en uitvoeren bouwrijp maken en conditionering 
- Nader uitwerken en afstemmen bouwwijze. 

 
Risico’s  
Conform de reactie van het college van B&W op het Raadsonderzoek Hoekse Lijn (18bb1552) wordt 
uw raad periodiek geïnformeerd over de GROTICK-aspecten van zowel de ombouw als de verlenging 
van de Hoekse Lijn. In bijlage 1 zijn de risico’s met betrekking tot de verlenging van de Hoekse Lijn 
inzichtelijk gemaakt. De voortgang zal via de reguliere periodieke rapportage aan uw raad worden 
gezonden.  
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Financiën 
De raming van het Definitief Ontwerp bedraagt € 74,6 mln. Met een onder- en overschrijdingskans van 
15% gelden daarbij de volgende grensbedragen: € 68,4 mln. (ondergrens) tot € 80,7 mln. (bovengrens). 
Dat betekent dat er een zekerheid van 70% is dat de raming binnen de genoemde onder- en 
bovengrens blijft.  
 
Op basis van het Voorlopig Ontwerp is in het totale projectbudget Hoekse Lijn een bedrag van € 59,5 
mln. begroot voor de Spoorverlenging Hoekse Lijn. De raming op basis van het DO valt € 15,1 mln. 
hoger uit. In tabel 2 wordt een overzicht gegeven met de verschillen tussen de VO-raming en DO-
raming. Het reeds begrote bedrag van € 59,5 mln. zal worden gedekt via een subsidie van de MRDH 
aangevuld met de extra bijdragen van de MRDH en RET (ad € 27,5 mln.) die zijn overeengekomen bij 
het bestuurlijk akkoord over de dekking van het tekort Hoekse Lijn.  
 
Voor het resterende deel van € 15,1 mln. zal een subsidieaanvraag worden ingediend bij de provincie 
Zuid-Holland. Op verzoek van de gemeente Rotterdam, en vanuit de gezamenlijke ambitie om het 
Openbaar Vervoer in de regio te versterken heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Zuid-Holland besloten tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 20 mln. voor de realisatie van 
Light Rail binnen de regio Rotterdam – den Haag. Deze aanvullende bijdrage is onderdeel van het 
Kaderbesluit Infrastructuur dat op 15 mei 2018 door Gedeputeerde Staten is vastgesteld. De provincie 
ziet de realisatie van de verlenging van de Hoekse Lijn als een goed project waaraan kan worden 
bijgedragen. Met de provincie voeren we intensief overleg over de concrete besteding en voorwaarden 
van een provinciale bijdrage aan de verlenging. Besluitvorming hierover door Provinciale Staten is 
voorzien op 27 juni 2018. 
 
In bijlage 2 vindt u het overzicht van de verschilanalyse tussen de VO-raming en de DO-raming van de 
Spoorverlenging Hoekse Lijn. 
 
Planning 
Op basis van de huidige planning wordt uitgegaan van indienststelling van de spoorverlenging in de 
eerste helft van 2021. Deze planning wijkt af van de eerdere planning, waarbij werd uitgegaan van 
indienststelling van de spoorverlenging in het vierde kwartaal 2019. Hiervoor is een aantal oorzaken die 
hieronder uiteen worden gezet. Zoals op pagina 7 van deze brief is aangegeven volgt na de vaststelling 
van het DO door het college de volgende fase, de bestekfase. De verwachting is dat deze fase na de 
zomer is afgerond en de aanbestedingen voor het bouwrijp maken en de spoorverlenging vervolgens in 
het 4e kwartaal van 2018 starten. De werkzaamheden zelf zullen in het eerste halfjaar van 2019 starten.  
De start aanbesteding van de realisatie van de stationsomgeving Hoek van Holland Haven is voorzien 
voor de zomer. De werkzaamheden zullen in het eerste kwartaal van 2019 starten. Op pagina 7 is onder 
het kopje ‘vervolgfase’ aangegeven welke werkzaamheden de komende periode tevens worden 
uitgevoerd. 
 
Oorzaken vertraging oplevering Verlenging 

De zitting en daaropvolgende uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan 
‘Spoorverlenging Hoek van Holland’ is opgeschort van december 2017 naar eind mei 2018. Dit betekent 
een vertraging van 6 maanden.  
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Aan de uitspraak van de Raad van State is door het Hoogheemraadschap Delftland (HHD) en de 
Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ook de start van de vergunningenprocedure gekoppeld. De 
natuurvergunning (afgegeven door de ODH) en de watervergunningen (afgegeven door HHD) hebben 
een doorlooptijd van minimaal een half jaar, zonder rekening te houden met eventuele bezwaar- en 
beroepsprocedures. Gezien de gevoeligheid van het project zijn bezwaar- en beroepsprocedures niet uit 
te sluiten. Om de kans hierop te verkleinen zijn en worden in overleg met het bevoegd gezag van het 
HHD, de ODH en natuurorganisaties aanvullende onderzoeken uitgevoerd om mogelijke negatieve 
effecten van de verlenging op de (natuur)omgeving zoveel mogelijk te beperken. Voor de uitvoering van 
deze aanvullende onderzoeken en de afhandeling van mogelijke bezwaar- en beroepsprocedures wordt 
op basis van ervaring rekening gehouden met een vertraging van minimaal 6 maanden. 
 
De afgelopen periode is extra capaciteit ingezet om de ontstane problemen en vertraging bij de ombouw 
van de Hoekse Lijn op te lossen. Deze extra capaciteit bestond voornamelijk uit medewerkers (van 
zowel projectbureau als RET) die ook betrokken zijn bij de verlenging. Een aantal werkzaamheden voor 
de verlenging zijn hierdoor vertraagd met een periode van 3 maanden. 
 
De verlenging kent op het tracé twee overwegen met gelijkvloerse kruisingen. Naar aanleiding van de 
motie ‘Op gelijke hoogte’ worden bij deze overwegen aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen via 
extra detectiesystemen. Deze systemen moeten gekoppeld worden aan de spoorbeveiligingssoftware. 
Op basis van de ervaringen bij de ombouw met betrekking tot het koppelen en testen van systemen aan 
de spoorbeveiligingssoftware is in de planning voor de verlenging hiervoor een extra buffer opgenomen 
van 2 maanden.  
 
Wij verwachten in de week van 22 mei 2018 een uitspraak van de Raad van State over het 
Bestemmingsplan ‘Spoorverlenging Hoek van Holland’. Een negatieve uitspraak van de Raad van State 
kan grote consequenties hebben voor de planning van de verlenging. Wij zullen u separaat informeren 
over deze uitspraak en de consequenties daarvan voor de verlenging. In verband met de voortgang van 
het project en spoedige behandeling in de Tijdelijke Commissie Fysiek kiezen wij er voor u ondanks 
deze onzekerheid toch al deze brief te sturen.  
 
We verzoeken uw raad om kennis te nemen van de vaststelling van het Definitief Ontwerp 
Spoorverlenging Hoekse Lijn door het college op 22 mei 2018. Tevens stellen wij voor om – met de 
vaststelling van het Definitief Ontwerp en daarmee de start van de realisatiefase van de Verlenging van 
de Hoekse Lijn – de motie ‘Hoekse Lijn tot aan het strand’ (17bb108779) als afgedaan te beschouwen. 
 

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam, 
 

De secretaris, 
 
 
 
C.M. Sjerps 
 

De burgemeester, 
 
 
 
A. Aboutaleb 
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Bijlage 1 : Risico’s Spoorverlenging Hoekse Lijn 
Omschrijving risico Beheersmaatregel 

Vertraging door de RvS-procedure in het kader van het 
bestemmingsplan Spoorverlenging 

N.v.t. 

Aanvragen diverse vergunningen en behandeltermijn 
eventueel ingediende bezwaren 

Vroegtijdig in vooroverleg gaan met 
vergunningverlenende partijen om alle vergunningen 
zoveel mogelijk voor te bereiden 

Doorlooptijd uitvoering gerelateerd aan periode van 
uitvoering, koppeling met storm- en broedseizoen 

Tijdige en goede planning en logistieke afstemming. 

Doorlooptijd voorbereiding / uitvoering spoorbeveiliging 
door leverancier 

De focus van de softwareleverancier nu reeds op 
Spoorverlenging te krijgen en de samenwerking met de 
softwareleverancier te intensiveren 

Doorlooptijd test- en proefbedrijf Ervaringen van ombouw Hoekse Lijn implementeren in 
spoorverlenging en de plannen voor deze fases reeds in 
vroeg stadium voor te bereiden 

Benodigde tijd voor overdracht documenten alvorens 
volgende fase te starten 

Ervaringen van ombouw Hoekse Lijn implementeren in 
spoorverlenging en de plannen voor deze fases reeds in 
vroeg stadium voor te bereiden. En de eisen hiervoor 
goed te implementeren in de bestekken en contracten 

Belang van PvA Testen ontbreekt en onvoldoende 
installatiespecialisten in project spoorverlenging 

Ervaringen van ombouw Hoekse Lijn implementeren in 
spoorverlenging en de plannen voor deze fases reeds in 
vroeg stadium voor te bereiden 

Natuurvergunning RO-Spoorverlenging wordt niet (tijdig) 
verstrekt om bouwrijp maken te starten 

Vroegtijdig in vooroverleg gaan met 
vergunningverlenende partijen om alle vergunningen 
zoveel mogelijk voor te bereiden 

Moeizame verloop WABO vergunningen door veel 
inspraak vanuit omgeving 

Tijdig overleg voeren met bevoegd gezag en andere 
belanghebbenden. 

Voorbereidingstrajecten mitigerende natuurmaatregelen 
zijn onvoldoende in beeld door late inbreng 
vergunningsinstanties 

Vroegtijdig in vooroverleg gaan met 
vergunningverlenende partij om de 
vergunningsvoorwaarden zoveel mogelijk goed in beeld 
te krijgen 

Gelijktijdig uitvoeren van werkzaamheden aan de 
Strandweg en de Strandboulevard geven veel overlast 
bereikbaarheid omgeving 

Voorzien in faseringsplannen voor de uitvoering en deze 
dwingend voorschrijven in de bestekken en contracten 

Onvoldoende integrale afstemming (systeemintegratie) 
vanuit bouw naar ontwerp/ systeem 

Voor de verlenging van de Hoekse Lijn en 
onderliggende projecten wordt een integraal projectplan 
opgesteld. Verder worden contracten geïntegreerd. En 
werken RET en de gemeente geïntegreerd samen in 
één projectorganisatie. 

Spoorbeveiliging onvoldoende in meewerkstand als 
gevolg van claim afhandeling ombouwdeel 

De samenwerking met softwareleverancier te 
intensiveren 

Spoorbeveiliging-software ontwerp komt moeizaam tot 
stand door complexe overwegen en enkel spoor 

De focus van softwareleverancier nu reeds op 
Spoorverlenging te krijgen en de samenwerking met 
softwareleverancier te intensiveren 

10 kV tracé spoorverlenging is moeilijk inpasbaar door 
lastige eigendom situaties, fasering en beperkingen 
vanuit vergunningverlening 

Inhaalslag maken in het ontwerp van dit aspect in 
samenwerking met Stedin en vergunning verlenende 
partijen 
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Bijlage 2 : Overzicht verschilanalyse VO-raming en DO-raming Spoorverlenging Hoekse Lijn 
 Verschil Oorzaak 

Bouwkosten 
Grondwerk Ca. € 1mln.  Bouwwijze aangepast t.b.v. ontzien omgeving en beperkte depotcapaciteit. 
Spoor-beveiliging Ca. € 1,1 mln. Reeds gecontracteerd deel spoorwegleverancier is overgeheveld vanuit de ombouw. 
Motie ‘op gelijke 
hoogte’ 

Ca. € 0,5 mln. Maatregelen voortvloeiend uit de motie zijn nader uitgewerkt.  

Engineering 
Engineering Ca. € 4,7 mln. In de VO-raming voor de VAT (engineering, directievoering en toezicht en 

projectmanagement) werd nog uitgegaan van een percentage. In de huidige DO-
kostenraming is de VAT gedetailleerd opgebouwd door uren x tarief te berekenen 
voor alle verwachte inzet voor de volgende onderdelen: ingenieursbureau van de 
gemeente Rotterdam (IGR), het ingenieursbureau van de RET (I-RET) en de 
Projectorganisatie voor de Verlenging van de Hoekse Lijn (PbHL). Per 
organisatieonderdeel is verwachte toename als volgt berekend: 
IGR: €1,3 mln. (bekend is geworden dat voor IGR de scope in 2 contracten wordt 
verdeeld waarop de inzet van IGR is afgestemd. Tevens zit in deze toename de 
personeelskosten voor directievoering & toezicht, spoor en bovenleiding, wat in de 
VO-raming was toebedeeld bij I-RET). 
I-RET: €1,0 mln. (extra inzet voor het contract spoorbeveiliging, test- en 
commissioning is toegevoegd en begeleiding van de scope “motie op gelijke hoogte”)  
PbHL: €2,4 mln. (naar aanleiding van de ervaringen met de Ombouw, is de 
organisatie daarop aangepast; inclusief enkele functies voor het Werkend 
Vervoerssysteem). Dit zijn enkele functies die voorheen door de MRDH werden 
gefinancierd. 

Uitloop naar 2021 Ca. € 2,3 mln. Bij het opstellen van deze planning is een planning gemaakt, uitgaande van het ideale 
scenario dat de verlenging in Q2 2020 in gebruik genomen zou worden. Deze 
planning is zeer optimistisch en kent een zeer hoog risicoprofiel, i.v.m. mogelijke 
vertraging door beroep- en bezwaarprocedures bij vergunningen. Hierna is een 
probabilistische analyse gedaan, waaruit een planning met een zekerheidsprofiel van 
80% is gekomen, die uitgaat van ingebruikname van de spoorverlenging in het eerste 
half jaar van 2021. Voor het verschil tussen Q2 2020 en eerste half jaar 2021 zijn 
extra VAT-kosten geraamd: 

 IGR: €1,0 mln. 
 I-RET: €0,8 mln. 
 PbHL: €0,5mln. 

Overige bijkomende kosten 
Vervangend 
vervoer 

Ca. € 1,5 mln.  Vervangend vervoer opgenomen voor periode van aansluiting spoorverlenging op 
ombouw en continue inzet bussen naar strand.  

Huisvesting Ca. € 0,465 mln. Huisvestingskosten projectorganisatie opgenomen. 
Testbedrijf Ca. € 0,475 mln.  Beter inzicht gekregen in de benodigde testinzet.  
RO-coördinatie Ca. € 0,4 mln.  Langere inzet t.b.v. RO-traject.  
Tijdelijke- en 
geluidsmaat-
regelen 

Ca. € 0,25 mln. Extra voorzieningen achter de flats in Hoek van Holland.  

Buitenruimte-
maatregelen 

Ca. € 1,0 mln.  Extra buitenruimte maatregelen voortkomend uit raakvlakken. 

Risicoanalyse Ca. € 0,9 mln. Voortkomend uit bevindingen risicoanalyse en hogere bouwsom.  
Totaal Ca. € 15 mln.   
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