8200010 Ontwikkelen buscorridors - Alphen

aan den Rijn-Schiphol
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U¡tloop uitvoeringsper¡ode

aan.

door onvooziene zaken ¡n ondergrond van ca. '10 weken.

Totaal project budget

foelicht¡ng op mutaties Budget:
BIJSTELLING

PZt 2017

Bruto budoet

)F

24.4

lnkomsten van

BDU

derden

Ov€rig

Netto b¡jdrage

lnvêsloring

'1

PZI 201E

26.9

afgelopen PZI is binnen de paragraaf Openbaar Veruoer een ¡ndel¡ng naar
:oncessiegebied (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het toepassen
úan de R-net Productformule op d¡verse corr¡odors ¡s daarbij budgetneutraal heruerdee¡d over
lie concessiegebieden.
Bù het

11,9

1,9
2.5

15.0

PZH

Omschri¡v¡no van het r¡s¡co
Grond ¡s niet tijdig functievrij (K&L).

Oorzaak
1. Vertraging

verlegging van de ¡n het

plangebied aanwez¡ge leid¡ngen.

2. OnveMachte aanwez¡gheid k&l in het
plangebied (ondanks ondezoek zijn n¡et
alle le¡dingen in beeld gekomen).
3. Er is nog geen goed zicht hoe
verlegging k&l ¡n het werk worden
meegenomen, een exacte planning
hieruoor ontbreekt.
Kosten grondveMerving pakken hoger u¡t dan
gebudgetteerd.

Gcvolo
'1. Werkzaamheden kunnen n¡et

Beheersmaatreoel
L Bl¡jven volgen en vooroverleg

starten.
2. Voortgang project stagneert (een
aannemer kan st¡l komen te staan).
3. Vertragingskosten.

houden.
2. Voor een aanbesteding/ uitvoering

1. Er worden b¡j de onderhandelingen over 1. Budgettekort.
grondaankopen toezegg¡ngen gedaan
zonder inzicht ¡n de f¡nanc¡ële
consequent¡es (duikers, watergangen,
dammen).

B/N

extra overleg.
3. T¡jd¡g opschalen (voor gunning)
b¡nnen de organ¡sat¡e van de K&L
e¡genaren (op niveau van
accountmanager).
1. OGZ houden aan toezegging
lever¡ng fìnancieel ovez¡cht

B

grondverueruing.
2. Direct escaleren als het f¡nanciële

ovezicht niet t¡jd¡g besch¡kbaar

¡s.

3. Prcjectbeheerser analyseert de
besch¡kbaar gestelde informat¡e en
stelt een verdeling over T3 en T4
voor.
4. Kostennota h¡erop afstemmen.
5. Risico meenemen in evâluat¡e.

B: B6atâând riaico / N: Niouw risico

N¡et meer oooenomen r¡sico's t.o,v. de vor¡oe oeriode

8200013

Ontwikkeling buscorridors: Noordwijk (Duin-Bollenstreek) - Schiphol

Dê-finif¡Ê

Ontwerô
Vôorberêidind
tl¡tvôerind

1-12-?O16

Fase '1 (maatregelen Zuid-Hollands Grondgebied) is in volle gang. Realisatie Fase 2 en 3 (oeveruerbinding en bustrace NH) start op moment dat besluit voorkeursalternatief
DuinpoldeMeg is genomen.

Totaal project budget

Toelicht¡n9 op mulatles Budget:
PZI 2017

BIJSTELLING

380

Bruto budqet

PZI 201A

0q

Bû het afgelopen PZI ¡s binnen de paragraaf Openbaar Veryoer een ¡ndeling naar
concessiegebied (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het
toepassen van de R-net Productformule op diverse corriodors is daarbij budgetneutraal
herverdeeld over die concessiegeb¡eden.
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PZH

Omschri¡vi

õoâàk

het r¡sico

Geen akkoord op bus corridor op grondgebied NH
(Haarlemmermeer).
Speelt voor fase 2 en niet voor fase

1

Voor doorstroming HOV geen optimale oplossing voor
knelpunt N208 binnen scope buscorridor.

M¡jlpalen in planning worden niet gehaald.
Ris¡co splitsen in de onderdelen en spec¡fìeke r¡sico's

onderdelen
Oeververbinding
N208
Maatregelen door gemeenten

Bêheêrsmâelrêdel

'l. Uitvoerin9 gekoppeld aan

Exploitatie opbrengsten lager
gestagneerde woningbouw ontwikkel¡ng 2. Bestuurlijk draagvlak verlies gehele
Haarlemmermeer.
corridor.
2. Nut en noodzaak discussie over brug. 3. Geen ondertekening
3. Geen overeenstemming over type
bestuursovereen komst.
4. Geen volled¡ge HOV corridor.
oeververbinding (veel verschillende
belangen tussen verschillende partijen). 5. lmagoschade.

Stuurgroep en b¡la s
portefeuillehouders SRA, PNH en
Haarlemmermeer.
2. Afhankelijk van woningbouw
loskoppelen ¡n faser¡ng.
3. Voor part¡jen aanvaardbare
terugvalopt¡e hebben.

De problematiek op de N208 is grote'
dan kãn worden opgelost binnen de
buscorr¡dor.
1. Fysieke (onvoldoende
inpassingsmogelijkheden) en financiële
beperkingen (b.v. voor randweg).

Problematiek wordt breder met de
provincie opgepakt (DBl);
1. R¡sico inbrengen in volgende
stuurgroep.
2. Druk houden op keuzemoment. ln
planning opnemen.
3. Ris¡co en financiële gevolgen
bespreken met beleidsafdeling.

voor
Lisse, oeveruerbinding en
nog niet beschikbaar
Onvoldoende sturing op planning/
ervaren urgentie niet.
Vertraging procedures.
4. Onte¡geningsprocedure moet worden
gestart (Randweg Voorhout, N208).
5. Beaaren tegen bestemmimgsplan
brug.

1. Mogelijk nieuw proiect vanuit
provinc¡e.
2. Schuivende planning (mede
afhankelijk van welke variant wordt
gekozen). Aan uitgangspunten PvE
wordt n¡et voldaan.
Exploitatieresultaat komt onder druk
doordat de dienstregel¡ng niet worden
gehaald (gaat spelen bij n¡euwe
concess¡e). ln planning is ruimte om
dit op te vangen. Er kan t.a.v. de
concessie nog 2x vedengd worden
tot uiterlijk 2022.
3. Extra ondezoek, vertrag¡ng;
voortgang;
kunnen niet worden

(inclusief procedures).

2. Planning actualiseren bü nieuwe
Realisatie vertraagt.
Extra plankosten (uren PZH

ontwikkelingen/ stagnatie.
3. Subsidieaanvraag opsplitsen naar
deelmaatregelen.
4. lntegrale plânning (met
Concess¡eafspraken worden niet
claim veryoerder. ls niet processtappen tussen gemeente en
provincie) opstellen inclus¡ef
aan de orde.
toetsmoment. Er is een
ovezichtsplanning echter is er nog te
informatie om daar conclusies
op te trekken.
5. Urgentie b¡j gemeenten
benadrukken.
6. Stand van Zaken en maatregelen
afwijkingen bespreken met
7. Planningen van gemeente laten
op volledigheid en juistheid.

Niet meer

r¡sico's t.o.v

Geen overeenstemming over financien tussen NH en ZH (m.n. over de oplossing voor de brug).
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Het project is in 2015 opgêleverd. Het enige wat nog resteert is de aanleg van het nieuwe station Gorinchem Noord en de opwaardering van het statlonsgeb¡ed Gorinchem (inclus¡et
voetgangerstunnel). Deze beide restpuntsn worden in opdracht van de gemeente Gorinchem uitgevoerd.
De u¡trol van de R-net productformule is tosgevoegd aan de scope (z¡e hieronder), maar is niet opgenomen in bovenstaande tüdsplann¡ng.
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De R-net productformule wordt rond decomber 2018 (start nieuwe concessie) tevens uitgerold op de MerwedeLingelijn.
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oozaak
Añilikkeling Beheerovereenkomst met ProRail (risico
f¡nanciele doorvertaling naar provincie).

{let meer oooonomen r¡s¡co's t.o.v. de voriqe oer¡ol

1. GewiPigde beleidsl¡jn Rijk: Beheer-,
onderhouds- en vervang¡ngskosten van
reg¡onale spoorin¡tiatiev€n moeten door
reoio worden betâeld.

È

Añ^r¡kkeling scopewijz¡gingen; houdbaarheid afspraken met Belastinginspecteur BTW-compensat¡e.

B'N
1. Hogere kosten voor provlncie
(eventueel in één keer af te kopen).

1. Restant projectbudget blijft hiervoor

gereserveerd.
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Le¡don
âan,

foelichl¡no oo mutal¡ss ti¡dsDlannino:
varjant wordt in de komende periode ondezocht, waardoor nu nog geen nieuwe plann¡ng is af te geven.
Snijdelw¡jk zün gerealiseerd. Stat¡on Waddinxveen Triangel wordt begin 2018 opgeleverd.
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Toelichting op mutaties Budget:
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Bij het afgelopen Pzl is b¡nnen de paragraaf openbaar Veryoer een indel¡ng naar
concessiegeb¡ed (ZH-Noord, DAV en HWGO) toegepast. Het overall budget voor het
toepassen van de R-net Productformule op diverse corr¡odors is daarbij budgetneutraal
heruerdeeld over die concessiegebieden.
Dãarnaast speelt een meevaller op de corridor Leiden - Leiderdorp van € 0,6 miljoen als gevolg

evolo

Omschr¡ivinq van het r¡sico
Spann¡ng tussen projectplanning PZH en u¡tvoeringsplann¡ng
ProRail (Spoorconidors).

Plannjng PZH is gebaseerd op
aânnames op diverse omstandigheden
(b.v. lokale situatie, inpassing,
vedegg¡ngen K&L) in de realisatie.
2. ProRail hanteert andere e¡gen
doorlooptijden ¡n de u¡tvoeringsplanning.

1. Uitloop in plan¡ng.

Bed¡en¡ngsovereenkomst met NS kan niet worden gesloten.

1. NS vraagt een te hoge prov¡nc¡ale
exploitatieb¡jdrage.
2. Door mogelijke toekomstige landel¡jke
wijzig¡ngen in dienstregeling kan NS dat
door PZH gewenste dienstregeling LeidenUtrecht niet garanderen.

1. Het prcject kan niet doorgaan en
PZH kan bestuurl¡jke afspraken niet
nakomen.
2. Leidt tot pol¡t¡eke discussies,
mâatschappel¡jke debat.

1. Complex¡teit op raakvlakken met RLR
en Duinvallei.
2. Samenhang met besluìtvorming over
n¡euw busstation Leiden Centraal.
3. Complexe bestuurlijke besluitvorming.

1. Vertraging beslu¡tvorming rondom

Vezet tegen locatie HOV-haltes.
2. Vezet tegen aanpass¡ngen
onderliggend netwerk bus.

1. Beeaarprocedures.
2. Afbreukris¡co/imgagoschade.

U¡tloop in uitvoeringsplann¡ng buscorridor Leiden-Katw¡Jk-Noordw¡Jk.

i/aatschappelijke weerstand vanuit gemeentel¡jke politiek en
burgeß.

tracekeuze, ontwerp.
2. R-netwaardighe¡d in het geding.
3. Extra kosten voor aanpassing
scope/trace.

Beheersmaatreoel

B/N

Scope optimal¡seren/harden om
nauwkeurige planning te kunnen
mâken.
2. Op basis van nauwkeurige
planning duidelijke afspraken maken
met ProRail.
3. Zoeken nâar
faseringsmogelükheden.
Oplossing buiten de scope wordt

ondezocht:'Versnelde lntercity'
variant.

Goede afstemmjng en
samenwerking met de RLR en

B

Katw¡jk.

2. Bestuurl¡jke keuzes tüdig
agenderen.

B
1. lnrichten van
omgevingsmanagement voor het hele
progfamma.
2. Commun¡catieplan op strategisch
n¡veåu opstellen.

B: BeBtaand risico/ N: N¡euw r¡sicc

N¡et meer oooenomen r¡s¡co's t.o.v. de vor¡qe periode
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machrilvinq van het rÉ¡co
van project Koning¡nneweg in Zwijndrscht.

Oor¿aak
1. Zeer omvangrijk project, waarb¡j door
stedelijke herstructurering ru¡mte moet
komen voor busbaan.

Gevolo

Bahâcrsmââlredal

1. Dit project vormt 40% van de
bûdrage vormt aan HOV

1. Regelmat¡ge

Drechtsteden.

B'N

voofgangsrapportages en overleg
met gemeente Zwijndrecht door
ôrôv¡n¿¡a êô rrê DrachfstaalÞn

B: Berteánd rlsico / N: Nleuw
Þl

mêer ôndênômen r¡sicô'a t-ô-v- alê vôr¡dê nêr¡ôr

A

í¡lco

HOV HWGO (waaronder Rotterdam - Oud Beijerland)
nd

DÂf¡ñif¡a

Ontuorô
Y^^rhôrô¡/¡ñô
aan.

van dê ondersch€idên

aan,

fôêl¡chlinô ôñ mlrfâf ¡êa fi¡alsôlânn¡nd:
Alleen de donkere balk is getoond, aangezien dit de eerste rapporlage is (PS hebben op 28juni 2017 besloten totf¡nancier¡ng van HOV HWGO middels het Kaderbesluit lnf(a2017).
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foel¡chting op mutaties Budget;
PZt

201f

BIJSTELLING

Brufô hrtddêl
lnkomsten van
derden
Netto b¡jdrage
PZH

PZt 2018

6.0
BDU

uveng
lnvesteÍinq
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Tôalinhf ¡nd ôn scônê-w¡¡z¡d¡nd:

Omschr¡¡v¡no van het risico
Raâkvlakken met andere prolecten worden n¡et goed

Oorzaak
'1. Geen/onvoldoende afstemming tussen

beheerst.

deelprojecten (¡ntern).
2. Geen/onvoldoende afstemming tussen

Gevôld
1

.

Vertrag¡ng en extra kosten.

beleidsvelden.
3. Geen/onvoldoende reken¡ng houden
met poecten van stakeholders (mn OudBeijerland en RWS).

Beheersmâatreoel
B/N
N
U¡tvoeren stakeholdersanalyse.
2. Overlegstructuur opzetten
3. Projectle¡der ¡s agendalid
programma Hoeksche Waard.
4. He¡nenoordtunnel gaat in
onderhoud (RWS), projectle¡der zoekt
kansen om R-net h¡er¡n een 'duwtje'
te geven.

Er onlstaat weerstand in de omgev¡ng (omwonenden,
bedr¡jven, instant¡es).

Samenwerk¡ng met stakeholders verloopt stroef.

'1.

NIMBY-gedrag.
2. Na partic¡patieproces veruallen haltes
en lijnen.
3. Geen draagvlak maatregelen.
4. Negatieve media aandacht op ander RNet elders ¡n Randstad, effect op
bestuurders en stakeholders.

Vertraging.
2. WOB vezoeken.
1.

klachtencommiss¡e
3. Stakeholders d¡e opeens cruciale
rol gaan spelen met bijvoorbeeld
act¡es (med¡a opzoeken).

1. Geen medewerking stakeholders (RWS- 1. Vertraging.
> vluchtstrookgebru¡k).
2. Overlast omgev¡ng.
3. R-net kwaliteit wordt n¡et gehaald.
2. Tegengestelde belangen tussen
gemeentes en andere overheden.
4. lmago schade.
5. Halte Zu¡dple¡n voldoet niet aan R3. Botsende belangen (doorstrom¡ng OV
net e¡sen voor nieuw busstat¡on.
vs hulpdiensten vs verkeersveilighe¡d bij
6. Claims.
bijvoorbeeld vluchtstrookgebru¡k).
4. Geen overeenstemm¡ng tussen
prov¡ncie en Connexxion.

'1. Part¡cipat¡eproces zo goed mogel¡jk N
inrichten en monitoren.
2. M¡nnel¡jk bl¡jven.
3. Transparant¡e (door partic¡patie).

l.Overlegafspraken maken.

B: Bestaa¡d r¡e¡co / Ni Niêuw r¡s¡cc

HOV DAV (Fase 1)
1-1-2017

Def¡n¡f¡ê

2022

1-A-2016

Ontwern

1-3-2017

Voorbêre¡dino

1-4-2018

Uitvoerino

1-O-tt\14

De

2021

2018

balk

't-9-201

de acluele plânning van

eerste

de

in de vorig€ voortgangsrapportage aan.

project aan,

tot financier¡ng van HOV DAV Fase

op

Totaal project budget

Ioel¡cht¡ng op mutat¡es Budget:
PZ

2017

BIJSTELLING

Bnrfô bú.ldêf

PZt 2014

15.4
ADU

lnkomsten van
derden

Overig

Netto b¡idrage

Investêring

15.4

PZH

fôal¡ôhf ind ôô snônêw¡¡7id¡nõ.

Omschr¡¡vino van het risico

Ootzaak

Gevolq

Beheersmaatreqel

B/N

Polit¡ek stelt andere pr¡or¡te¡ten.

'1.

1. lnleveren op kwal¡te¡t cq
functional¡teit.

1. Scopeborg¡ng via act¡ver¡ng
reg¡onale portefeu¡llehouders.

N

1. Maatregelen R-Net worden niet of
vertraagd u¡tgevoerd.
2. R-net maatregelen niet mogel¡jk
daardoor onvolled¡g R-Net corr¡dor
(inleveren op kwal¡te¡t/functionaliteit).

'1.

N

Gemeenteraadsverkiez¡ngen 201 8,

prof¡ler¡ngsdrang

Samenwerking prov¡nc¡e met andere overheden
verloopt stroef.

o.a.;
1. Gemeenten geven conform hun beleid

(o.a. verkeer- en veruoerplannen) geen
pr¡or¡teit aan R-Net.
2. Uiterl¡jk haltes voldoet niet aan bele¡d
gemeenten.
Prov¡nc¡e kan geen overeenkomst bere¡ken over
cof¡nancier¡ng met stakeholders (o.a. wegbeheerder).

1 . Versch¡l in prior¡te¡t en keuzes bij
wegbeheerder
2. D¡scussie over f¡nanciën, technische
invullinq van project, u¡tvoer¡ngsper¡ode

1 . l\¡aatregel wordt n¡et uitgevoerd.
2. Extra kosten omdat provinc¡e alles
zelf moet financieren.

Stakeholder en ¡mpact analyse

1. lntens¡ver¡ng

N

Omgev¡ngsmanagement.

B: Bsetaend r¡s¡co / N: N¡euw r¡s¡cc

meer

