
EN2091301 N209 kruispuntGemeneweg/ Katjesweg

1-1-2017 31-12-2017 20' 7 2021 2022

Stâd Fin¡sh 1

Dêf¡n¡f¡ê

O ntwêro 1-3-2014 1-1 1-)î14

Voorbereid¡no 1-1't-2018 't -L-t(\tõ

lJ¡tvoer¡no 1-4-2020 1-6-2Q21
De donkerê balk aan, proj€ct in de vorige voortgangsrapportage aan.

Tôêl¡cht¡nd ôn mutât¡es f iidsolannino:

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSIELLING PZt 2014

Brillô bualdêf 11 18 2.9

lnkomsten van
derden

BDU

Overig

Netto bi¡drage
PZH

lnvester¡ng 1.1 1,8 2.9

Toelichting op mutaties Budget:

De Katjesweg en de Burg. Warnerkade worden via een parallelstructuul aangesloten op een
n¡euwe rotonde op de N209. Deze rotonde is aan de scope toegevoegd en ram¡ng is op bas¡s

h¡eruan aangepast. De verdere u¡twerking en uitvoer¡ng van d¡t project wordt binnen het project

N207 Conidor bere¡kbaarheid Greenport Boskoop u¡tgevoerd (¡n overleg met de gemeente

Alphen aan den Rün).

De Katiesweg en de Burg. Warnerkade worden via een parallelstructuur aangesloten op een nieuwe rotonde op de N209. Deze rotonde is aan de scope toegevoegd.

ômschr¡iv¡nd vân hêf r¡s¡co Ootzdak Gevolq Bêhêersmââlreoêl B/N

Plann¡ng wordt niet gehaald. 1. Geen draagvlak bij bewoners. 1. Vertraging start uitvoer¡ng Goede transparante commun¡cat¡e
met de bewoners

N

Plan wordt duurder dan voozien. 1. Bij de nadere u¡twerking van schets
naar DO komen meer e¡sen van de
bewoners dan was vooz¡en.

1. Vertrâging start uitvoering. Kosten snel ¡nz¡chtelijk maken en in
overleg met de bewoners añffegingen
en keuzes maken

N

Grondveruerv¡ng verloopt n¡et minnel¡jk. Onteigening ¡s

noodzakelijk.
1. E¡genaren grond willen n¡et m¡nnelük
meewerken.

1. Vertrag¡ng start u¡tvoering. 1. ln een zo vroeg mogel¡jk stadium
overleg starten met e¡genaren.

N

B: Bostâand r¡e¡co / N: N¡ouw r¡sicc

Niet meer



EN2140801 Parallelweg N2148

1-1-2017 31-12-2011 l9

nÂliñ;f¡a 31-12-201(

Ontwêro 1-9-2017 a1-1t-t^14

Vôôrhêrâidind

I l¡fvôêr¡ñd
van de onde6cheiden proiect aan, van van het proiect aan.

De scope van de paralletwég wórdt goed afgestemd met de scope van groot onderhoud van de N214 en de kru¡s¡ng N214/N216. De planning voor de parallelweg is erop gericht om Ìn

20'1 I het ontwerp (VO/DO) gereed te hebben.

Totaal project budget

PZI 201f BIJSTELLING PZt 2014

Bruto budoet c.J 53

lnkomsten van
derden

BDU

Overig

Netto bijdrage
PZH

lnvestering 5.3

toolichtlng op mutatios Budget:

fôâlichf¡nd ôô scooêwiiz¡qino:

Oñschri¡vi Oorzaak Gevolo Beheersmaatreqel B/N

Kabels en Leidingen. 1. ln de zu¡delijke berm van de N214
tussen Noordeloos en l\l¡nkeloos loopt
een hoogspann¡ngsle¡ding.

1. B¡j het ontwerp van de parallelweg
moet hoogspann¡ngsleid¡ng zoveel
mogel¡jk gespaard bl¡jven waardoor
benodigde ru¡mte voor een
parallelweg grcler zal zljî.

1. B¡j ontwerp nauwe afstemming met
nutsbedr¡jf.

N

Grondverweruing. 1. Grondveruerving is nodig t.b.v
realisatie van een te verleggen
watergang langs het hele traject.

1. Als m¡nnelijke veruerving niet lukt
is langdur¡ge onte¡gen¡ngsprocedure
nodig.

1. Tijd¡g starten met gesprekken met
grondeigenaren.

N

B: Bestaand r¡s¡co I N: N¡euw r¡s¡c(

N¡et meer oDoênomen r¡sico's t.o.v. de voriqe Der¡od



EN2101202 Rotondes Ammerstol en Wetering

1 -1 -2017 31-12-2017 202'l

Stad F¡n¡Bh Stert F¡nish

Dêf¡n¡f ¡ê
I

Onfwêro

Voorbere¡dino I

u¡tvoer¡no I

de aan, van hêl prcjecl in aan.

rfind ôn mutãties t¡¡dsolannino:

de aannemer over hoe de problemen aangepakt worden. Veruachting ¡s dat het project med¡o 2019 gereed is.De (vaststellingsl overeenkomst tussen OG en ON is november 2017

Bestuurl¡jke afspraken zijn vastgelegd ¡n Addendum op een overeenkomst tbv het aanleg van de rotonde.

eraannemer over uitvoering van de rotonde de Weter¡ng ruimvanwege

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2014

Bruto budqet 4A o7 55

lnkomsten van
derden

BDU

Overig 33 3.3

Netto bi¡drage
PZH

Overig 15 o.7 2.2
Reserue

Toelicht¡ng op mutaties Budget:

Budget bijgesteld vanwege palenproblematiek bij aanleg rotonde De Weter¡n9.

f oel¡chlino oD scooêw¡iz¡o¡no:

Bètanor
Omschriivino van het ris¡co Oorzaak Gevolq I Beheersmaatreqel B/N

Stagnatie door K&L beheerders. 1. Oorspronkelijke plann¡ng is verlaten. 1. Onvoozien late herstart van het
werk.
2. Vertragingsclaim aannemer.

1. Opn¡euw afspraken vastleggen met
K&L beheerders.

Juridisch ondeÍzoek naar
voor late

herstart agv vertraging verlegg¡ng
KAt

B

Nieuwe oploss¡ng voor palenmatras blijkt onvoldoende
robuust.

'1. Levensduur ¡s lastig te benaderen. 1. Veruanging ¡s eerder noodzakel¡jk
dan oorspronkelijke uitgangspunten.
2. PZH betaalt hetzelfde bedrag voor

| 
1. Extern technisch advies op

I levensduurueruachting.
I z. ¡ltooro vragen b¡j wegbeheerder

| 
3. Juridisch adv¡es mogelijkheden

lvoor 
kort¡ng ¡vm mindere kwal¡teit.3. Juridische discussie.

B

Palen ¡n nieuwe gedeelte scheuren ook. Oouaak van het scheuren bl¡jft
onbekend.

1. Palenmatras van onvoldoende
kwal¡te¡t.
2. Weer st¡lstand: extra proceskosten.

1. Blüven ondezoeken wat de
ts.

Extra c¡v¡ele ondezoeken (bodem
engineering).

Aanpass¡ngen op het ontwerp (b¡jv.
palen).

Aanpassing

lntensievere metingen tijdens de

Aanpassen ontwerp. Er komt geen goede oploss¡ng voor het
palenprobleem.

1. Palenontwerp moet worden
hezien.
2. Extra eng¡neer¡ngskosten.
3. Vertraging.
4. Extra projectmanagementkosten.
5. Heronderhandeling over
bouwkosten.

'1. Juridisch en technisch advies over

B: B€ataand r¡s¡co / N: N¡ouw r¡s¡co

Niet meer opqenomen r¡s¡co's t.o.v. de voriqe periode



EN2ll0902 Verkeersveiligheid maatregel traject N2lla: Turborotonde N2ll/N465 (Monster)

a9n,

Totaal project budget

PA2017 BIJSTELLING PA 2014

Bruto budoet 5.0 50

lnkomsten van
derden

BDU

Ov6r¡9 2.2 2,2

Netto büdrage
Pz,H

lnvæteflnq 2A 2A

van aan,

t1J2 HJl t1J2
I II I

Dêfìn¡t¡e

I IOnlwerD 2-1-2009 30-6-201 I 2-1-2009 30-6-201 I

I'IVoorbereidlno 2-1-2011 23-7-2015 2-'t-2011 23-7-2015

ta-7-t^'tq 1tì-^-rn1a ,a-7-t^'lE iìn-A-2ôlq

l¡ tjtÍ{ìr:r:t1tri(dr ialt,ti t4ilf t'¡

'!:j ì

' o(.ilr,l jrf ir, r. þ.1¡) rì(úi(jf ir:r:ilir;l,ltlt:hr¡iina0r

i r.r.ilkiif ìiif (ol olr) iilxii:lil:!j t rlrl;lel.1l:

tor'i I iCirflli¡pr r"Jo,,lro1tl.\',li1,liq¡ rîl! r

Êheersmaatreqel B/NOmschriiv¡nq van het r¡gico Oonadk Gevolo
1. Tijdig benaderen kabsls èn
leidingen beheerders.
ln fases verleggingsn realiseren.
Deels poectgeþied is reeds
vefworven.

1. Veel kabels in leidingen in grond en
we¡nig ruimte voor verleggen.

1. Vsrtraging en hogere kosten door
ingewikkelde oplossing.

Vertraging door omleggen kabels en leidingen.

B: Bort¡and rlrloo / N: Nl€uw rlrlco

Er is geen ruimte voor hêt verleggen van de gasleiding.
op



EN2150003 Aansluiting N215 - Nieuwe Tonge (Míddelharnis)

van van aan, van van aan.

2021 202217 I 2017

Definit¡e

Onlw6rD

Vôôrbârâ¡dínd 1-2-2õ1A

ll¡fvôâriñd 17-11-202n

." "r¡-l

51002).en verbetêring verkeersveiligheid in gemeenteproject opgenomen

jr r'r:l lhiil,il¡tr

Totaal projsct budgot T

P4 2017 BIJSTELLING PA 201e

Brrúô hlrddâf 24 2.4

lnkomsten van
derdon

BDU

Overig

Netto bijdrage
PZH

lnvestennq 24 24

pro¡ect EN2150003 houdt daarom alsB+C Groot onderhoud en verbeter¡ng
zelfstandig project op te bestaan.

scope van opgenomen

Bohsorsmaatreqol(lôe^àk GevoloOmschr¡¡vino van het risico

B: Begtaand rlslco / N: Nieuw

N¡et meer oDoenomen r¡s¡co's t.o.v. de vof¡oe Þer¡o(



EN2150501 N215 Melissant - Dirksland

nd
2015

naf¡n¡f¡a

Onfwêrñ 1A-11-2013 1A-11-2013

Voorbêrêid¡no 19-',t1-2013 2A-5-2017 't9-11-2013 4 -A-ti17

I lituñôriññ 29-5-rO17 )0-11-)úA t-9-2017 23-A-?O1ç
aan, de plann¡ng van

Tôêl¡nhf ¡nd ôñ miltât¡ês f ¡idsôlâñn¡nd:

l¡ggen. Reden dat dat n¡et eerder is geconstateerd, is dat er eerder geen toestemm¡ng van de eigenaren was om geotechn¡sch ondezoek uit te voeren.

Totaal project budget

PZt 2017 BIJSTELLING PZt 2014

Brilfô tru.ldêl 144 0.3 15.1

lnkomsten van
derden

BDU 13 50
Over¡g 1.3 I,J

Netto bijdrage
PZH

lnvesterinq 3.4- 8.8

foel¡chting op mutaties Budgêt:

Kaderbeslu¡t lnfra 2017 + 0,3 mln. Er is een hoger bruto budget gevraagd ¡.v.m. de hoger
u¡tvallende besteksraming. Er ¡s met name meer zand voor voorbelasting nod¡g door de slecht
waterdoorlatende ondergrond (kle¡-grond). Bijdrage teruggezet naar BDU vanwege opheffing

OVP BDU, waardoor netto budget lager ¡s.

acôñêwiltrdtnd:

Omschr¡¡v¡no nstco Oorzaak Gcvolo Beheersmaatreoel B/N

Contractdocumenten onvoldoende scherp. 1. Fouten ¡n cotractstukken. 1. Uitloop ¡n tüd en geld 1. Goede d¡rectievoering en toezicht
en ¡nzet jur¡d¡sche middelen.

N

Contractteam van eng¡neer n¡et stabiel. 'L Te veel personele wijz¡gingen door
engineer.

1. Slechte d¡rectievoer¡ng en toezicht
en onnodige u¡tloop in t¡jd en kosten.

l. Eng¡neer verpl¡chten om
contractbegeleidingsteam stab¡el te
houdên.

N

Zettingsraakvlak tussen nutsbedrijven en opdrachtnemer
real¡satie.

1 . Te laat / onvoldoende afgestemd.
2. Uitgangspunten aangaande
grondgesteldheid nutsbedr¡jven en
opdrachtnemer real¡sat¡e niet ¡n lùn met
elkaar.
3. Een v.d. partijen houdt zich niet aan
gemaakte afspraken.

Claims / aanvullende kosten
2. Vertragingen.

1. Afstemmen met (aannemer)
nutsbedrijf u¡tgangspunten /
afspraken i.r.t. zett¡ngen.
2. Uitgangspunten in bestek
aangaande zett¡ngen confom
afspraken met nutsbedrüven
opnemen.

Afw¡jkende l¡gging of staat en onvooz¡ene kabels of
leid¡ngen met invloed op ontwerp / uitvoering

1. lnformat¡e KLIC c.q. verkregen
informatie ¡ncompleet.
2. Onvoldoende rekening gehouden met
informatie ¡n ontwerp.

1. lmpact op plann¡ng en grotere kans

op schade.

Overleg met nutsbedr¡jven
noodzaak proefsleuven.
2. Op kr¡tische plaatsen proefsleuven

maken.
3. Check of mogelijk NAVO kabel
aanwez¡g is
(vanwege eruar¡ngen voorgaand
project ¡n nabijheid).

B

B: Boslaand r¡6¡co / Ni N¡ouw riaico

N¡cf mêêr ôôdênômên r¡sico's t.o-v- dè vorioe oeriode
Gronden n¡et tijd¡g besch¡kbaar.
Grond n¡et tijdig funct¡evrij voor start uitvoering.



20 I

DêJ¡nit¡ê

tt-1î-tã'16 a1 -1t-to11 tt-4^-tñ15 a1-1?-2017

Vôô¡hêrÊ¡d¡ñd 'l-5-2017 31-12-2018

a1 -1r-tlt1A 1.1 -4t-tñ14lJifvôâr¡nd

".,. .

EN2230001 Aanpassingen hoofdrijbaan N223 (Westland, Midden-Delfland)

aân, âan.

Totaal pro¡ect budgel

PZI m17 BIJSTELLING PA N1A

Brrúô hrrldêl 393 39.3

lnkomsten van
derdên

BDU oq 0g
Overìg 18.6 0,2 18,8

Netto b¡jdrage
PZH

lnvestofrnq lqa o2- 't9.6

ômsdhr¡iv¡nd vân h6t r¡s¡co Oonaak evolo Beheersmaatreoel B'N

Ris¡co's betreffendê fases 1 en 2 zijn beheersl.
Risico update voor fase 3 dient nog plaâts te vinden beg¡n
2018.

N¡êt meer
PZH kri¡gt niet de gewenste kwaliteit in ontwerp, u¡tvoering en beheêr.
Doorstromingseisen (waterhu¡shoud¡ng) bij N223 wordt n¡et gehaald.

overeenslemming. Vooöereid¡ng van stârl. enen



EN4840801 Reconstructie N484

2015

Def¡nitie

31-12-20't5 ? l- l)-)¡15

Vô^rhôro¡rl¡nd 1-1-)616. 1-1)-)O1Ê, 1-1-2ñ1^ 1-12-2016

ll¡tuôar¡nñ 1-4-2õ'tA 1-'t 1-)ñ14 't-4-2014 1- 12-?¡ 19

aan, aan.

foelicht¡no oo mutat¡es t¡idsolann¡no :

Totaal project budget €

PA 2017 AIJSTELLING PZt 2014

Bruto budoet 4.5 45

lnkomsten van
derden

BDU

Ov€r¡g

Netto b¡jdrage
PZH

lnvostêr¡ng 45 45

Toel¡cht¡ng op mutat¡es Budget:

1ôêlicht¡nd ôñ scôôew¡i2¡d¡nd:

Omschri¡v¡no van het r¡s¡co Oorzaak avôld Beheersmaatreoel B/N

Onvooziene afwijkingen in planning Nutsbedrijven. 1. Plann¡n9 wordt niet gehaald. 1. Bewaken van de planning en
vroegt¡jdig overleg met de
Nutsbedrüven.

zett¡ngsduur langer 1. Planning loopt uit. '1. Zett¡ngsverloop bewaken.

Bewoners zetten beilaar bü de Raad van State door 1. Beruaren zün b¡j de rechtbank
Rotterdam niet gegrond verklaard

1. Plann¡ng wordt niet gehaald. Raad van State faciliteren bij
behandeling beruaren.

N

De gemeente Leerdam wordt aan de provinc¡e Utrecht
toegevoegd.

1. Bestuurlijke herindeling. 1. Project planning wordt niet
gehaald.

1. Tijd¡g overleg met de prov¡ncie

Utrecht over u¡tvoering project.
N

B: Bostaand risico/ N: N¡ouw riðicc

N¡et meer r¡sico's t.o.v. de
Geen draagvlak b¡j bewoners vroegtijd¡ge raadpleging en overlast beperken door sl¡mme fasering.
RO-procedure loopt uit; vergunn¡ngenprocedures d¡to.


