
1- -2017 2015

Start F¡n¡sh

Def¡nif ¡ê

Ontwero 31-12-201( 1 -9-2017

V^^rhôrôid¡nñ 1-1-201â 31-12-2011

aan

Toel¡chl¡no oD mulaties liidsDlann¡no:
ebreiddoormeerenlangereopstelstrokentefeal¡sefenzodateengoededoorstrom¡ngwordtbewèrkstelligd'HetVo/Doiso12018

en het wel of niet vervangen van de aanl¡ggende bruggen. Vanu¡t R-net (DAV concess¡e) ¡s aan de scope toegevoegd dat er op de kru¡sing aan de N214 een haltepaar moet worden

ontworpen en mogelijk ook aan de N216. Vanwege de u¡tbreid¡ng van de kruising doet zich nu de gelegenheid voor om de haltes mee te nemen.

81 2't 400 (On)gelijkvloerse kru ¡s¡ng N21 41216 (voorheen EN2 1 6060 1 )

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2018

Brufô blrddêl 102 10.2

lnkomsten van
derden

tsDU

Ove¡ig

Netto b¡jdrage
P2H

lnv€st€ring 1Q.2 1ñ2

Toel¡chting op mutat¡es Budget:

bovenstaande toel¡cht¡ng.

Belanqr¡¡kstè r¡s¡co's:
mschri¡v¡nd vân hêt r¡s¡co Oorzaak lGevolo Beheersmaatreqel B/N

Hergebru¡k van bestaande paalfunder¡ng niet mogelijk. 1. Aantasting door waterstandverander¡nt 
l,lr1Í,,"ari.ll,?"" 

en srote overlast

I

I

1. Vervangen ipv hergebruiken

Hergebru¡k van bestaande bruggen. 1 . Bruggen te smal voor toekomstig
gebruik.

| 1. Bruggen opnieuw bouwen met

lorote 

overlast tiloens oouw.

L Hergebruiken i.p.v. veruangen. N

Toevoegen R-net-haltes. '1. Nieuwe R-net concessie

I 

I ftïi J:"':""ï#, 
utbreid ¡ ns 1. Geen R-net-haltes toevoegen. N

B: B€steand r¡s¡co/ N: N¡6uw

Niet meer ris¡co's t.o.v. de



8"120643 Prov. bijdrage Duinpolderuveg (Noordelijke ontsluiting Greenport Bollenstreek, verbinding N205-N208-N206)

2018 20't 9

Def¡nit¡e 30-q-201a
I

I

OntwerD 1-4-2017 31-1 0-201 q

úô^rhôrôidind 1-5-2018 31-12-2020

prcject aan, aan,

en gez¡en de te verwachten be#aren en procedures, zal real¡sat¡e niet eerder starten dan 2020.

Totaal project budget TOTALEN

PZt 2017 BIJSTELLING Þzt 2014

Bruto budoet 29.0 o.4- 28.6

Inkomsten van
derden

BDU

Ovsrig

Netto b¡jdrage
PZH

lnv€sler¡nq 290 o4- ,a^

foelicht¡ng op mutaties Budget:

Bèlanori¡kste ris¡co's:
Omschr¡¡v¡nd vân hêf riq¡cô clõtrâAk Êvôld Beheersmaatreoel a/N
Politiek draagvlak valt weg. 1. Draagvlak ¡n de Staten PZH voor

oplossing.
2. Gemeenteraadsverk¡ezingen.
3. Onvoldoende transparant proces.

4. De toel¡chting op de u¡tkomsten van
de ondezoeken is voor de politiek
onvoldoende du¡del¡ik.

1. Verkiez¡ngen le¡den tot heropenen
d¡scuss¡e nut en noodzaak.
2. Beslu¡ten worden niet genomen.

1. Lobby/communicatie richting
politiek richten op oplossingen en niet
meer op nut en noodzaak (voldoende
aangetoond).
2. Zorgen voor een helder te volgen
verhaal.
3. Beperken verstoring vanu¡t
ambtelijke organ¡sat¡e gemeenten agv
bestuursw¡sselingen.
4. Adviesgroep serieus bl¡jven
betrekken.
5. Bestuurders faciliteren met
¡nformat¡e.
6. Organiseren van techn¡sche

N

Niet bestuurl¡jk gedragen voorkeursalternat¡ef . 1. Gemeenten / reg¡o's en provincies
z¡tten nièt op een lijn.
2. Verschil van inzicht in uitkomsten
MER,
3. Verschil van inzicht ¡n interpretatie
u¡tkomsten lvlER.
4. Geen overeenstemming over
integrale eindrapportage MER.

Geen unaniem advies vanuit
Stuurgroep aan GS.
2. Verlies aan eenhe¡d.
3. Verlies aan bestuurlük draagvlak.

1. Stuurgroep meenemen ¡n proces.

2. Stuurgroep tüd¡g en goed
meenemen ¡n (tussen)resultaten.
3. Ambtel¡jke apparaten achter
bestuurders goed betrekken ¡n proces
en (tussen)resultaten.
4. Toel¡chting op de (tussen)
u¡tkomsten
transparant in proces en producties.

N

De MER rapportage ¡s onvoldoende toegankel¡jk. L Het afwegingsproces en de analyses
zijn onvoldoende navolgbaar.
2. Het rapport ¡s onvoldoende du¡delük
en minder toegankelik voor een breed
publ¡ek.

1. Veel vrâgen/opmerkingen, geen
onverdeeld positief advies c¡e MER.
2. Veel vragen ove¡'de MER en
daardoor verl¡es aan maatschappelük
en pol¡tiek draagvlak.
3. Kwetsbaar ¡n procedures.

'f . Uitwerken wat vanu¡t de
projectorganisat¡e kan worden
gedaan om een kwalite¡tsproduct te
krijgen, met als aandachtspunten:
a. Du¡del¡jke verhaall¡jn
b. Publieksvriendelüke vers¡e
(redact¡ecomm¡ssie inrichten
2. Externe juridische toets op
producten.
3. Gebruik d¡gitale (online) middelen
(i-report) voor de samenvatt¡ng.

N

B: Besteând risico / N: Nieuw r¡s¡co

9t meer oDqenomen ris¡co's t.o.v. de vor¡qe Der¡o(
Financ¡ering komt niet rond; a R¡jksbûdrage b. Bijdrage van samenwerkende partijen.
Negat¡eve lvlKBA.



8120756 N207 Corridor: Aanleg Bentwoudlaan en Vredenburghlaan

2020

Dêf¡nifiÞ

1t-11 -)îaÁ 12-11-2014

Vôôrharêi.l¡nô 14-î9-201 5 )a-û7-tô1 6 1 ¿-ô9-)ñ1 5 2a-ñ7-rñ1 6

lJ¡tvôêr¡nd 24-O7-2016 o9-1't-2024 24-O7-2016 ñ1 _^O-9^)9
De balk dê de actuele planninq van dê onderscheiden fas€n van hêt pro¡êct aan, de lichtê balk de planning van aan.

Toel¡cht¡no oo mutat¡es t¡¡dsolann¡no:
Vertraging opgelopen ¡n de bestemmingsplanprocedure en achterbl¡jvende grondveMeruing. De veruachte oplever¡ng van de Bentwoudlaan ¡s me¡ 2023 door de samenvoeg¡ng met de
Verlengde Bentwoudlaan.

Totaal project budget TOTALEN lt € 1.000.000.-ì

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2014

Brrrto buaidêl 34 1 01 340

lnkomsten van
derden

BDU

Over¡g 7.0 7.0

Netto b¡jdrage
PZH

lnvestêrinq 27 I o1 270

toel¡cht¡ng op mutat¡es Budget:

Omschr¡¡vino van het r¡s¡co Oorzaak Gevolq êhêêrsmââfrêdêl BÍN

Ram¡ngen OGZ van de vastgoedkosten zijn te laag
en opbrengst BBL kavel wordt lager.

1. Geen rekening gehouden met gasleiding

Plasweg.
2. Discuss¡e met de projectontw¡kkelaar

over de waardeverm¡ndering tav de
overhoek van de BBL kavei bij de 6e
Tochtweg loopt nog.

'L Minder ¡nkomsten u¡t BBL kavel
ivm afspraken met
projectontwikkelaar over
verlegg¡ngskosten gasleid¡ng.

Monitoring van afspraken
onderhandelen over
waardevermindering.

Verschillende gronde¡genaren langs het tracé hebben
aangegeven niet mee te willen werken aan een m¡nnel¡jke
verkoop.

Landbouwgronden worden ongunst¡g
doorsneden.

Onte¡geningsprocedures :

vertraging van rond 1 tot 1 ,5 jaar
2. Procedurekosten (voeren van
onte¡genin gsprocessen).
3. Extra projectkosten.
4. Extra schadecompensat¡e agv
uitspraak rechter.
5. Tekort op uitvoeringsbudget.

1. Goede dossiervorming rondom
m¡nnel¡jke gesprekken met
landbouwers.
2. Sturen op vrijwill¡ge aankoop/
ru¡lverkaveling/ grondruil.
3.Nu gaan we voor D&C of E&C.
Optie is om ontwerp zelf uitwerken tot
DO om onte¡gen¡ngstitel te hebben.

B

Geotechnische aannames bl¡jken op grond van
gedeta¡lleerde ondezoeken tegen te vallen.

1. Nog te grote onzekerheden rondom
bodemgesteldheid (slappe bodem).
2. Ondezoeken konden n¡et worden
uitgevoerd (geen
betredingstoestemm¡ngen).

F¡nanciele tegenvallers:
a. Meer voorbelasten zand
(tijdconsequent¡es)
b. L¡cht ophoog mater¡aal toepassen
2. Consol¡dat¡e term¡jn is langer dan
gepland (1 jaar ¡s nu opgenomen ¡n

planning).

3. Druk op uitvoer¡ngsproces.

1. Ris¡co meenemen ¡n

contractproces.
2. Ondeuoeken meenemen in de
voorbereid¡ng van het contract.

B: B€staand r¡s¡co / N: N¡6uw r¡s¡co

N¡et meer oooenomen risico's t.o.v. de vorioe Deriode



8121139 MIRT Haaglanden capaciteitsmaatregelen N211

de de acluêle plann¡ng van de aan,

Totaal project budget €

PZt 2017 BIJSTELLING PZ 2014

Brrrtô brraldèt 55.3 3.7 59,0

lnkomsten van
derden

BDU

Overag 0,4 0,4

Netto b¡jdrage
PZH

lnvester¡ng 55.3 33 5Â6

prcject aan.

2020

HJ1

Dêf¡nif¡ê

ônfwêrn j-2-2î1 4 )a-1 -rî15 j-2-201Á 2A-1 -201!

I IIYÕôrbêrê¡.1¡nd 29-1-2i15 3-7 -2î17 29-1-2015 31-5-201[ I
Ll¡tvoêr¡nd 3-7-2017

van h¡eruan2020tn be&aaÍzonder en enberoepeen voor1N21project
wordtHiêrdoor de deen nu eenomrs een var¡ant metbestuderen van voorbereid¡ngsfase u¡tvoeringsfase |€at verlengd Opopdracht opnieuw behulp bewonerspart¡cipatie.

van het resultaat wordt er eventueel een nieuw uitvoeringsbesluit PS voorbere¡dt.

op mutaties Budget;

/ Erasmusweg (bestuursakkoord A4 passage poorten en ¡npr¡kkers).

van € 3.7 miljoen ¡s m¡ddels het kaderbesluit 2017 toegekend tbv project N21 1

lnkomsten derden vân € 0.35 m¡ljoen is een bijdrage aan het project N21 1

conform de u¡tvoeringsovereenkomst met de gemeenten Westland en Midden-

en een bijdrage aan MRDH project N21 1PZI budget

xtndl
vergeliken met huidige scopeis gevraagd om een extra variant noven

Omschr¡¡v¡no van hel r¡s¡co Oorzaak Gêvôlo Beheersmaatreoel B/N

W¡jziging van scope van het uitvoer¡ngsbeslu¡t 1. Gemeentelük draagvlak voor
aanpass¡ng bestemm¡ngsplan(nen) op
basis van bestaande scope is
weggevallen.

Geen gemeentelùk draagvlak voor
variant en hierdoor geen draagvlak
voor wiziging (gemeentelijk)
bestemmingsplan(nen). Vertraging op
vastgesteld bestemm¡ngsplan en t¡tel

om project te real¡seren.

L Ondezoek naar bestuurlük en
gemeentelijk draagvlak variant.

N

Draagvlak bij omwonenden en gebruikers van de
Zwethzone voor ¡npassing en geluid.

1. Optimalisatie van ¡npass¡ng en
gelu¡d tussen ontwerp-
bestemm¡ngsplan en def¡n¡t¡ef
bestemm¡ngsplan.
2. Communicat¡eplan.

B

Verkeerscapac¡teit kan onvoldoende in stand worden
gehouden tijdens de u¡tvoering

1. Te lage verkeerscapac¡teit.
2. Slu¡pverkeer.

1. Opstellen faseringsplan.
2. Bereikbaarheid opnemen als El\,4V1

cr¡ter¡um/contracte¡s.
3. Bereikbaarheidsopgave ¡n kaart
brengen.

B: Besteând r¡a¡co / N: N¡ouw r¡sico

Niet meer r¡sico's t.o.v



EN4440802 Maatregelen Nagelbrug N444

van aan, aân.

DêJ¡nitiê 1 -7-)O1a aî-Â.tî14 1 -7-91113 aõ-6.rãl a

'l-1-2014 3.t-12-tô14 1-,1-2014 31-12-201A

Vôñrhôrai.l¡nñ ,l -4 -tî1\ 1-12-20't5 1-'t-2015 1-12-2015

lJ¡tvôariñd 1 -1)-2ñ1 5 a1-12-rù14 1-'tt-rô,t 5 a1 -1r-tn1 A

Eeßte fase van de scope (vervângen Nagelbrug) is gerealiseerd. Tweede fase (verbreding wegvak) wordt gerealiseerd ¡n 2018.
illitrr!.i.::,,, ;!: ;': :.' r-.,;.."r :.il¡ir'lltdiÍi .- , r; .,.,.:t'_t f. J ri?¿,!d,

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZtæ18

Bruto budoet 37 37

lnkomsten van
dêrdên

BDU

0veng

Netto b¡jdrage
PZH

Exploitat¡6 37 37

l1tfrafilñTrñrir,tfqiñ"ìdtlïfirù,1 {dcrytrÉitrùÉfffitr' }tw.#}ì{lq4üÉ

mschr¡iv¡nd vân hal r¡a¡cô êhêêtsmáâffêdèl B'N

n¡et
tijdig besch¡kbaar zün van de gronden.
tüdig verleggen van kabels ên leidingen.



8100055 ParallelstructuurAl2/Moordrechtboog

î¡et verholpen. De herstelmaatregelen h¡ervoor worden in 201 B uitgevoerd door en op kosten van de aannemer. Restpunten worden nader gespec¡ficeerd onder de r¡s¡æ's.

Totaal project budget

BIJSTÉLLING

Brutô buddêt 181.9 64.7 -

lnkomsten van
derden

BUU

Overig 98.1 o.2 98.3

Netto b¡jdrage
P7H

niR 6Â q- 149

foelichtlng op mutat¡es Budget:

Gezien fase waar project ¡n verkeerd, is besloten de resterende risiæreseruering en het
aanbestedingsvoordeel te laten vrUvallen.

Oõdaâk
De kwal¡te¡t van het wegen- en kunstwerkendeel EGK
en l\¡DB (onderbouw, bovenbouw, inrichting en
technische installaties, onderbouw kunstwerken,
bovenbouw kunstwerken) voldoet niet aan de eisen/
wensen OG.

Er is sprake van een beperkte verplaatsing
van landhoofd KG-West.

0l.Extra kosten onderhoudr (deels)
veñanging van wegdelen,
kunstwerkdelen en aanpassingen in

de grcndlichamen.
Extra kosten projectorgan¡satie
02. lmago, wegafslu¡t¡ng van nieuwe
weg.

Monitor¡ng en analyse landhoold
KG-West door Heijmans ¡.v.m. het
bewegen van het landhoofd en het
cntstaan van een zogenaamde zonk
n de weg vóór het landhoofd.
2. ON vezoeken herstelplan in te
dienen (gereed).
3. ON is ¡n gebreke gesteld.
4. Extra ¡nzet ingenieurebureau.
Dossiercpbouw in geval van
mogelijke jur¡dische procedure.
5- Opstellen @mmunicatieboodschap
I O/A's.

N

)e kwaliteit van Beweegbare deel KG (beweg¡ngswerk,
croductie en materialen) voldoet niet aan de eisen

'wensen OG.

Draagbeeld rondsel-
/panamawieloverbrenging is onvo¡doende
en/of verbetert niet tijdig.

Levensduur rondsel-
rpanamawieloverbrenging wordt niet

Eehaald.
Er treedt schade op aan de rondsel-
panamawieloverbrenging.

1. Opstellenib¡jstellen Vfw-292 naat
aanleiding van analyse Hl/l\¡ovares
en monitor¡ng (gereed).
2. ON is in qebreke qesteld.

3. Uitvoeren he6telmaatregelen

lsl¡jpen van de tanden van het
rondsel).
4. N¡onitoring draagbeeld gedurende
2018.

N

opleverdoss¡er/-proces van ON voldoet nog niet aan 1. De (diverse) opleverdossiers van ON neemt van en

gestelde eisen en/of voldoet niet aan de vertonen omiss¡es. hetwerk over Opleverdossier van ON

van beheerders / Geen vlekkeloze Beheerdeß (DBl, RWS, gemeenten, De overdracht vertraagd, het Vestigen van benodigde Zakelijke
met de beheerders (deel dossiers is hebben een andere krijgt geen decharge. en overdracht gmnden aan

inm¡dde!s goedgekeurd). bij de geleverde dossiers van door OGz.
Opstellen beheerdeßverklaring

DBI.

n¡et tijdig geaccepteerd (FAT, SAT en SIT) waardoor de weg niet in gebruik genomen mag worden.
ON ¡s niet op orde.



8120761 N207 Corridor bereikbaarheid Greenport Boskoop

2019 2020

Def¡n¡t¡e

Ontwãro

Vôorbêrê¡.1¡nô i1-7 -t01^ 1-1¡-9017 al7 -2i1î al1 -r¡14

ll¡fvôar¡nd 1 -1G2017 1 -1 -2024 1 -2-201F 1 -È2î23
van van aaî, van van het project in aan.

foelicht¡no oD mutât¡es l¡¡dsDlannino:
oplever¡ng van het project zal gefaseerd plaatsvinden van 2020 tot inop

Totaal project budget TI €.'l

PZt 2017 BIJSTELLING PA 2014

Brúfô hilaldêf 340 338

lnkomsten van
derden

BDU

Overig

Netto bljdrage
PZH

Overiq 3¿O o2- 334
Reserue

Toelichting op mutaties Budget:

Toelichtino oo scooewiizioino:

(EN2091301) toe te voegen aan dit project. Terhoogte van 2,8 miljoen. Een tweede scopetoevoeging betrefl het f¡etspad Kleikade van 0,5 m¡ljoen uit programma Fiets.

r¡sico's:
Omschr¡¡vino van het r¡sico Oorzaak lGevolq Beheersmaatreoel B/N

Geen besluitvorming. 1. Bestuurlüke constellat¡e zorgt ervoor
dat er geen overeenstemming en
daarmee geen beslu¡tvorming komt.

t'

Vertrag¡ng.
Geen project.

1. Besluitvorm¡ng en formuleringen
afstemmen met stuurgroep.

B: Bestaand r¡s¡co / N: N¡euw r¡s¡co

Niêt meêr oooênomen rísico's t.o.v. de vor¡oe oeriode
Onvoldoende oplossing van de leef- en bere¡kbaarheidsproblemen Hazerswoude, Zide, Boskoop.
Onvoldoende financ¡ële middelen.
Ontwerp wordt niet gedragen door Stakeholders.



8120762 N207 Corridor Verbeteren doorstroming passage Leimuiden

nêfinitiê

Ontwern 24-10-)O14 24-10-2014

25-10-2014 11-12-2015 25-10-2014 11-',t2-2015

tlituoprinn 'l 1 -12-?î1 5 5-1)-2ã19 11-12-)î15. 1 -1 -2õ)6
aan, voortganqsrapportage aan.

Tôel¡cht¡nd on mrúãt¡ês f ¡¡dsnlânn¡nd:

afstemm¡ng met de gemeente zal ¡n het eerste kwartaal van 2018 de ¡nzet worden bepaald. De u¡tvoer¡ngsplanning kan worden opgesteld zodra hierover meer duidelùkhe¡d is.

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2014

Bruto budoêt 't8.2 0,1 18,1

lnkomsten van
dêrden

BDU

Overig 06 06

Netto bijdrage
PZH

lnv€slering 't7.6 0.1 17.5

Toel¡chtíng op mutât¡es Budget:

r¡s¡co's
Omschri¡vind vâñ hêf r¡s¡cô Oõrtã^k evôld shêêrsmaatteoel B/N

PZH heeft geen grip op ontw¡kkelproces. Wegens verniet¡ging BP loopt er nu een
¡nit¡atief tot zelfrealisat¡e Drechthoek waar
PZH geen deel aan neemt.

Langdur¡ge vertraging. Strateg¡e bedenken om vertrag¡ng
te beperken en mogel¡jkheden om de
plannen voor ontwikkel¡ng
bedrüventerrein Drechthoek ll en
Trajectdeel T5 op te kn¡ppen.
2. lnventar¡seren naar alternatieven
voor ontslu¡ting Drechthoek op N207.

B

Maatschappelijke weerstand bewoners en omgev¡ng. 1 . Lange t¡jd stilte rondom de passage
Le¡mu¡den.
2. Onduidelükhe¡d over de plannen van de
provinc¡e rondom de N207.
2. Weerstand tegen nieuwe plannen

Drechthoek ll.
3. Nut en noodzaak wordt ter d¡scussie
gesteld door inwoners.

1 . Extra t¡jd voor overleg.
2. Be4aren tegen bestemm¡ngsplan.
3. Lobby naar bestuurders gemeente.

4. Negatief beeld ¡n pers.

5. Vertraging.
6. Draagvlak voor plannen passage
Leimu¡den komt onder druk.

1. Onderbouw¡ng bl¡jven
communiceren: doel & noodzaak
(verkeerscijfers).
2. Als provinc¡e lead pakken ¡n

commun¡catie richt¡ng omgev¡ng;
Bijvoorbeeld nieuwsfl¡ts uitbrengen.

B

Niet meer oooenomen r¡sico's t.o.v. de vor¡o€ oer¡ode



8120764 Brug Leidschevaart (corridor N207 Noord)

2017 2021

Dê-fin¡f¡è

1R-í^-tñ13 1A-1î-2l],13

Vôôrhêrêid¡nd 1AJô-2013 a-9-201Á í q-l 0-201 3 a-9-2014

lJ¡tuôêr¡nd 27-'l-2015 ? -?-tî19 t7-4-tñl4 1 4 -^-tî19
van hot prcject ingeefl de de actuêlo planning van aan, aan.

van ca. 10 wkn

Totaal project budget

BIJSTELLING PZt 2014

Bruto budoet 37

lnkomsten van
derden

BDU

Ov€riq

Netto b¡idrage
PZH

lnvoster¡ng

Toel¡chting op mutaties Budget:

Toel¡cht¡no oo scooew¡iz¡o¡no

felanori¡kste r¡s¡co's:
mschr¡ív¡nd vân hcf r¡sicõ Oorzadk 'evolq Bêhêêrsmãâtreoel B/N

Grond is n¡et t¡jd¡g functievrij (K&L). L Geen toestemming van HHR voor
comb¡bor¡ngen.
2. OnveMachte aanwez¡ghe¡d K&L ¡n het
plangeb¡ed (ondanks ondezoek z¡jn niet
alle le¡dingen goed in beeld gekomen).

3. Er is nog geen goed z¡cht hoe
verlegg¡ng K&L in het werk worden
meegenomen, een exacte planning

hieruoor ontbreekt.

1. Gunn¡ng kan n¡et starten.
2. Voortgang project stagneert.

'1. Blijven volgen en vooroverleg
houden.
2. Voor aanbested¡ng/ uitvoer¡ng
extra overleg.
3. T¡jdig opschalen (voor gunn¡n9)

binnen de organ¡satie van de K&L
eigenaren (op n¡veau van
accountmanager).

B

As-bu¡lt tunnel Woudsed¡jk ZO wükt af 1. Ondezoeksmogel¡jkheden waren
beperkt.
2. Versch¡llen tussen be¡de teken¡ngen.

1 . Stagnat¡ekosten (voor het hele
werk incl. LV).
2. Aanpassen funderingsontwerk.
3. Uitvoer¡ngsplanning loopt uit.

L Te accepteren risìco. B

Vanu¡t project moeten aanvullende verkeersmaatregelen
worden genomen.

1. Añilijkende s¡tuatie ter plaatse. Aanpass¡ng uitvoeringsmelhode:
1. Vertrag¡ng
u¡tvoerin gswerkzaamheden
damwand.
2. Extra kosten.

1. R¡sico dat ondanks ondezoeken
de situat¡e ter plaatse kan afwiken
accepteren.
2. ln bestek meenemen dat
aannemer maatregelen paraat heeft
om t¡jd¡g te kunnen d¡chten;
calamite¡tenplan.
3. Voor het op de markt zetten van
het contract afspraken met HHR
vastleggen en opnemen in het
contract.
4. Raming brug LV toetsen op hoogte
van deze post + ris¡coreseruering.

B: Beslaand risico / Ni Niouw r¡Bicc



8122234 N222 Verlengde Veilingroute (3in1)

aan,

Totaal project budgst

PZt 2017 BIJSTELLING PZt N1A

Brufo büddêt 136 4 5.4- 131.0

lnkomsten van
derden

BDU

overig 105,5 1.6 1f)7 1

Netto b¡jdrage
PZH

lnv€ster¡nq 309 7.O- 23.9

vân prcj€ct in aan.

naf¡ñ¡t¡ô

ônfwe¡n

I

.tA-1-rf}.11 4A-4t-t^4 q 1A-1-2fl1 1 4A- 12-tõ1 E

verwachting in 2018 definitief afgesloten worden.

Bij Kaderbesluit 2017 € 3 mln. vrijgevallen. BiiPZl 2018€.2,5 mln. verschoven naar het proiect

N222 Verdubbeling Veilingroute i.v.m. optreden risico's op een projectdeel, dat naar dit projêct is
overgegaan. Administratieve corectie van voor 201 I al geactiveerde bâtèn (€ 1,ô mln).

êhêêtsmâtfleôêl B'Nmschr¡¡v¡nd vân hêl risico oedãk Gevolo

B: B€atåsnd r¡s¡co / N: Nleuw da¡co

M¡et meer oooenomen r¡sico's t.o.v. dê vor¡oe oêr¡ode



8122246A N222a Verdubbel ing Veil ingroute N466-Lange broekweg

2020

nôfinit¡ô t-1-t¡1? 3't-12-2013 2-1-2013 31-12-2013

,-1-2^1Á a1 -12-tõíÁ t-1-)¡ t¿ 21 -1)-)ñ14

Vôôrhara¡d¡nd 'I -9-2015 1-12-2016 í-q-2ô 15 't-12-20't6

I l¡fvôêr¡nd 1- t)-2016 1-12-2014 1-12-201â 1-)-)Ol9
aan, ond€rscheiden van het proiect in aan.

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2014

Rrrrfô hrr.ldêf 253 24 277

lnkomsten van
derden

BDU

Overig 4g 49

Netto b¡jdfage
P7l,t

lnvester¡nq 204 24 224

foelichl¡no oo scooew¡iz¡o¡no:

Toelicht¡no oo mutat¡ès t¡¡dsDlannino:
met ongeveer een kwartaal ten gevolge van een langere ¡nschrüv¡ngsfase voor het kr¡jgen van een hogere en en

leidingen.

foelichting op mutat¡es Budget:

Bii PZI 2Q18 is C 2,5 mln. restbudget overgezet vanuit het project N222 Verlengdè Veil¡ngroute
(Wegenprolect Westland). Een deel van de scope dit project (aansluiting op de bestaande
Veilingroute) is eerder al overgegaan naar het project N222a Verdubbeling Veilingroute. ln

verband met het optreden van ris¡co's rond kabels en leid¡ngen ¡s nu ook een deel van de
Tisicoreseruering verschoven.

risico's:
Omschr¡iv¡no van het r¡s¡co Oõr7Aãk Gevolo Beheersmaatreoel B/N

Samenhang u¡tvoedngsplanning met andere poecten. 1. Veel nieuwbouw- en
onderhoudsprojecten in het Westland ¡n

de komende jaren.
2. Afstemm¡ng mogel¡jkheden afsluitingen
en omle¡dingsroutes tussen deze
proiecten.

1. Vertrag¡ng van projecten.
2. Onduidelijke / vaak wisselênde
s¡tuatie voor de weggebruiker.

1. Nauwe onderl¡nge afstemming en
mon¡toring van projectplanningen.

B

Niet t¡jdig verleggen van de Cat. 1 K&L leidingen. 'l. Onvoidoende volled¡g ¡nz¡cht in ligging
kâbels en leidingen.

'L Vertraging in u¡tvoering 1. Vakspecial¡sten inzetten op
techniek K&L en adm¡n¡strat¡eve
borging.
2. Opbouwen relatie nutsbedr¡jven.

N

Niet meer



8590014 Kwaliteitsnet goederenvervoer (exclusief N2l3 Gentrale As Westland)

van áan,

Totaal project budget

PZ 2017 BIJSIELLING PA 2019

Bruto budoet 77 12- 1Â 5

lnkomsten van
alarrlên

BOU

Ov€dq 45 45

Netto bijdrage
PZH

Exploit¿lie 13.2 '1.2- 12.O

prcjoot in aân.

J1 HJ2

I

Def¡n¡tiê

Ontwero

ú^^"hô"À¡d¡ñã 1 -1 -2008 31-1 0-200S 1-1-2004

I l¡tuñô"iññ I -1 -t^11 I

Het programma Kwal¡teitsnet Goederenveruoer is per 2017 formeel beeindigd; er kunnen geen nieuwe poecten meer op worden inged¡end.
" ':-.\lld.I:1liùillii'l¡?.ùiI,ilil(,lltI,illitiiìdLIfrnìl¡r.t'!* 'ì ',,i: ''Jr'! ;{::i? }'..". ''

Voor u¡tvoering van 3 projecten door de Oienst Beheer lnfrastructuur is de bijdrage vanuit
Goederenvervoer overgegaan naar de projectbudgetten

van een het budget nog administratief in

B/NñrrA^k evolo BeheersmaatreoelOmschr¡¡v¡no van het ris¡co



8590041 Beter Benutten Goederenvervoer N213 Centrale As Westland

1-1-2017 31-12-2017 2021 2022

Stad F¡nish Stail Fin¡sh

Definit¡ê

Ontwero

V^^rharô¡d¡ñd

1-4-2¡4) a4-4)-rã1ç 1 -4 -tn1t 11-1?-2¡14
aan, in de vorigo voortgangsÍapportage aan.

foel¡chf ind oD mutaties tiidsolann¡no

Totaal project budget

PZI 2017 BIJSTELLING PZI 2014

BrilfÕ hil.Jdêf 147 10 't5 7

lnkomsten van
alêrdÞn

BDU

Ovorig 129 2.1- 10.8

Netto b¡jdrage
P7H

lnvesl€r¡ng 1.8 3.1 4.9

foelicht¡ng op mutat¡ês Budget:

Afrekening rijksbijdrage v¡a het programma Beter Benutten valt gunst¡g uit, omdat er voldoende
ru¡mte bleek om bepaalde ris¡co's af te dekken. Richting Kaderbesluit 20 1 8 zal worden
afgewogen hoe d¡t zich verhoudt tot scope- en ramingsontw¡kkeling na aanbesteding, ter
bepaling van mogel¡jke vrüval van budget. Daarnaast admin¡stratieve verschuiving van € 3,3
mln. ISV m¡ddelen van Overlopende Pass¡va (OVP) naar reserve, waardoor deze niet langer als
¡nkomsten derden tellen, maar als netto bijdrage PZH.

f oel¡cht¡no oD scoDêw¡izioino:

Belanori¡kste r¡sico's:
Omschr¡¡v¡nd vân hêt r¡s¡co OoÍzdak lGevolo Beheersmaatreqel B/N

Weerstand omgev¡ng omwonenden over de impact van I . Beilaar en beroep tegen
ontw¡kkelingen op de omgeving.
2. Weerstand tegen rooien bomen. Klachten richt¡ng bestuur en

Beilaar op vergunningaanvrâgen.

1. Goede commun¡cat¡e en
afstemming met omgeving en
bestuur.

Samenhang uitvoer¡ngsplann¡ng met andere projecten
(zowel PZH en andere wegbeheerders).

1. Veel n¡euwbouw- en
onderhoudsprojecten ¡n het Westland ¡n de
komende jaren.
2. Afstemming mogelükheden afsluit¡ngen
en omle¡d¡ngsroutes tussen deze
projecten.

| 1. Vertraging van aanliggende
I proiecten.

12. onduidetl¡t e / vaak wisselende
I s¡tuâtie voor de weooebruiker.t--
I

1. Nauwe onderlinge afstemming en
mon¡toring van projectplanningen
(PzH).
2. Vroegtijdige afstemming met
andere wegbeheerders.

B

Verlegg¡ng van Kabels&Leid¡ngen. Bomen ¡n tracé niet t¡jdig gerooid 1. Start werkzaamheden aannemer
op d¡t deeltraject later starten en later
gereed.
2. Verbreding mogelijk niet december
2019 helemaal gereed.

(vergunning n¡et op tûd

verleend/herplantlocaties niet
beschikbaar).
2. Heroverueging (technische) oploss¡ng
voor de nieuwe ligging van K&L ¡.v.m.
beperkte ru¡mte.
3. Netbeheerders halen afgesproken
planning n¡et.
4. Ver¡egging zelf kost meer t¡jd dan
gepland (büv. door onveMachte vondsten
van K&L).

'1. Samenwerking met gemeente om
locat¡es herplant te v¡nden en
vergunn¡ng soepel door procedure te
knjgen.
2. Zoeken naar alternat¡eve planning

en faser¡ng.

N

B: Bestaand r¡s¡co / N: N¡euw ¡¡sico

meer



EMPIDVM Dynamisch Verkeersmanagement(DVM)

aan,

Totaal project budget TOTALEN t. € t.000.000.,

PZ 2017 BIJSTELLING PA 201A

Bruto budoet 16.8 1 1Â q

lnkomsten van
dêrdên

BDU

ov6ig 1.2 1,2

Netto bi¡drage
Pz,H

Explo¡tat¡o 156 ol 157

van aan.

1-

Defìn¡fiê

OntwerD

I IV^^rhô.Àíd¡ññ I I I
II l¡tu^ô"¡ñã :\1-1?-)ã,tA a1-12-2ñ21

Lr,Iutf-;fli1:]{ft df:f;J rq.-i.:. É:¡*t-¡r¡_+Èä{;ir ù:r!,9¿J¡,Èf ?3e1i:}n:11!:,id1¡*¡ì$-'i¡:t}tri ù)i ,i

projecten te realiserenVm 2021 ten behoeve van de amb¡tie om de infrastructuur zo goed mogelijk te benutten en de best bereikbare provincie te zÜn.

omis echter nog ruimte
ìiliùntt,r ¡f¡f.llj¡,ìr'lillìlitì irlr , ;:\vl i.ii:'i ! rirq <jla:ì'r.::r '1':':: ,':','4

Er worden nieuwe deelprojecten toegevoegd b¡nnen het beschikbare budget (o.a. aansluiting van gemeentelijke VRls op verkeerscentrale).

van het r¡s¡co
BEMPIDVM bestaat u¡t meerdere projecten, dus er

kunnen geen spec¡fieke poectrisico's aangegeven
wofden.

B: Bo8taand ri8ico I N: Nieuw r¡.icc

tNiet meèr oDoenomen r¡s¡co's t.o.v. de vor¡oe osrior

',.ÈÐl'i{'l



Rondweg VoorhouUinpassing sportlaan Lisse (incl. aansluiting N444 en N443)

van van aan, vân van aan,

Defln¡f¡â

Oñlw.rn

Vôôrhôrâ¡.1¡nd

I l¡fv^ar¡nd

l,lrii:1ii r ìi r.'irdi,ìrìrii, r!l

-@ørilI-Ð

úan realisatie door de gemeente Tefingen.

iì"l.lii,, iì ìlt r þ lìd{rirr;t'

Totaal project budget

PA2017 BIJSTELLING PZ 201C

B¡rfa hudaaf 53 53

lnkomstgn van
dârden

BDU

oveng

Netto bijdrage
PZH

lnvestefing 5.3 5.3

Li"l,Jli,li1¡i1t!1(qf),ìlrii'lli s:rrì,l;lr'jr;

âhâersmããtredelOorzaak Govo¡o
Vêrdere v€rtraging van de openstêlling van de rondweg
Voorhout.

1. Onteigen¡ng gronden nodig (geen
minnelijke verwerving mogelük).

1. Latere openstelling en latere
subsidieverstrekking.

1. Waar mogel¡jk gemeente
ondeßteunen. Voorbereiding en
uitvoêring llgt b¡j gemeente Teylingen.

B: Bestaand rls¡co / N: Nlsuw rlslco

r¡sico's t.o.v. dã

!.1[,) rÌt,ìi,t"1r.i


