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van naast de brug gelegen stal. Daamaast is mèt hot uitgewerKe ontwerp een betere inschatting van de doorlooptijd van de uitvoeringsfase verkrsgen.
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Totaal project budget T

PA MIf BIJSTELLING Þz 20la

Bruto budoêt 2?î 1q ta.9

lnkomsten van
derden

BDU

0v€¡g 1.5 1.5
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Omdat voor deze voortgangsrapportage de financiêle stand t.t.v. PZI en begrot¡ng 201E

maatgevend is, zün de budgetaanpassingen van het uitvoeringsbesluit in dêcember 2017 geen

onderdeel van doze sland. Oe wi¡ziglngen betreffen hel verwsrken van de eerder al toegezegde
gemsentelijke büdrage van € 1,5 mln., dê verhog¡ng bij Kaderbesluit 2017 met € 0,8 mln. en de
verlaging bi begroting i.v.m. verplaabing van de overheadkosten naar programma 6 G0,4 mln).
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met optimalisatie van
t.a.v. beeldlwal¡teit.

van en
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Bsheefsmaatfeoel B'NOmschf¡¡v¡nd ven het rß¡co lflonadk Gevolo
1. Kosten voor dooruoering van de
ilaardere eisen worden doorbelast
aan de opdrachtgever.

1. Vaststellen uitgangspunten
voorontwerp met stakeholders.

NVergunningverlenende partijen stellen nieuwe /
arlaardere eisen aan het ontwerp

| 1. N¡euw van toepassing verklaard beleid

I bij vergunningverleners.

I

1. Aanpassing aan infra: overlast 1. Na bodemondezoeken opnieuw
inschatten.
2. Mesnemen in eisen richting
aannemer.

B
| 
1. Bodemopbouw onvoldoende in beeld /

lreken¡ng mee gehouden ¡n

I uitvoeringswerk.

I

I

Er treden na realisatie ongewenste zèttingèn op.

Er is meer vastgoed nodig dan voozien.



EVVll0l0509 Bochtafsnijding Delftse Schie - Overschie (incl. studiekosten)
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Totaal project budget

PZt m1f BIJSfELLING PZI m1a

Bruto budoet 16.7 1.1 't7.8

lnkomsten van
derdên

BDU

Ov€rjg 33 33

Netto bijdrage
PZH

lnvæl€ring '13.4 1.1 't4.5

Langs de bestaande vaargeul zijn op een drietal stukken met spoed een oeveryeruanging
uitgevoerd. Vanwege samenloop mel de bochtafsnüd¡ng Delftse Schie is er voor gekozen om
deze werkzaamheden samen te voegen met de werkzaâmheden in het kader van de
Bochtafsn¡Jd¡ng Delftse Sch¡e. Opdracht is in Lumpsum vergeven aan vd B¡ggelaar voor 1,125

M€.

samen tevoegen metdewerkzaamheden ¡n het kadervan de Bochtafsnüd¡ng DelftseSchie. Opdracht is in Lumpsum vergeven aan vd Biggelaarvoo|í,125 M€.
omis er voormet een met de bochtafsn¡¡d¡ngop een

cvolo lBeheersmaatræel B/N

l. Het veenpakket is slecht doorlatend om
het spanningswater snel af te voeren.
2. Slecht functionerende horizontåle drains
dus een trage consol¡datie.

3nâme van de restzett¡ngen.
Extra kosten .

Vertrâging.
Nieuwe berekeningen noodzakelijk.

ondezoek.

en 1 . Laag dninagezand toegepast ipv

Extra dooGpoelen van horizantiale

van
in 2e ophoogslag.

Toepassen voor zand-voor-

Actieve bemaling.
Exlra qeotechnisc

¡n ophoogslag waarin de
drains u¡tkomen.

NConsolidatie van de ondergrond duurt langer dan
veruachl door slechte añratering zandlichaam.

'L Verlrag¡ng.
2. Extra kosten.
3. HHD komt met extra eisen.

I 1 . CE Ondezoek in ontwerpfase.
lOndezoek geeft geen aanle¡ding tot
laanvullende maatregelen. Gæn
lexplosieven in het gebied

I

NAansluitingen bestaande en nieuwe kades worden niet
volgens veMachting uitgevoerd.

1. ln het bestek ¡s niet goed omschreven
hoe de aânsluit¡ng gefaseerd moet worden
u¡tgevoerd.

NAannemer claimt veel meemerk. 1. St¡lstand ivm zoutprobleem
wissel¡ng directie aannemer.

1. Overdrachtsprocæ nader
u¡twerken ivm de complexe
overdracht (Omgevingsmanager). ln
SOK (art 18) ¡s vâstgelegd met
Rotterdam hoe overdrachtsproces
verloopt. Richt¡ng Rotterdam
procesvoorstel doen of afspraken
maken over het overdrachtsproces.

'1. Vertrâging in u¡tvoering
2. Extra kosten

NBeruijken van de zuidkade. I . Er is een lekkage geconstateerd. 1. Lekkage in de kering.
2. Extra kosten.
3. Verlraging.
4. Ove6troming bouwterein.
5. Vemiet¡gin9 archeologische
vindplaats voordat er opgraving kon
plaatsvinden

'L Monitoring kwelproblemat¡ek.
2. Kwelschem.

meer
Onvooziene aanwezigheid van veruuilde grond.
Koslpriisverhogende BTW hoger uitpakt, oftwel minder BTw-compensat¡e.
Looptüd vergunn¡ngen/ontheffingen eindigt voor marktbenadering t¡jdens de uitvoering.
Vêruâllên srhsirl¡ês
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Totaal poect budget

PZt m17 BIJSTELLING PA NlE

Bruto budoet 13.8 54- a4

lnkomsten van
derden

BDU

ovsng 2,7 2,7.

Netto b¡jdrags
PZH

lnvæt€ring 1'1.1 2.7- 8.4

de vemietiging van dê omgev¡ngsvergunning door de rechtbank in 2014 zijn met de
n¡euwe afspraken gemaakt. ln december 2016 heeft dit geresulteerd in een

(SOK) waarin een nieuwe scope,met bijbehorend budget, door
partüen ¡s vãstgelegd. MRDH treed op als trekker vân het project. \n2017 z$n hislorische

met elkaar afgerekend waama het poect financieel is bijgesteld in PZl. Confom de
de provincie € 7,75 mln. voor de veruanging van de brug (€ 8,5 mln. inclusief onvoozien

provinc¡e heeft 2015 namens de pârtüen en project

mschr¡¡v¡no van het r¡s¡co oaddk lGevolo ¡eheefsmaatreoel B/N
Klachten geluid na oplevering. 1. Brugontwerp.

2. Herintreden vrachtverkeer
3. lntroduclie Tramlün 19.
4. Toename verkeer.

Klachten omwonenden.
Bestuurlüke onrust.
Exlra koslen agv maalregelen.
lmagoschade.

1. Maximale voozieningen treffen tav
geluid.
2. Transparante commun¡cal¡e.
3. Afstemming binnen AOO.

N

l.Tijdig afstemmen met BmOG NBudgetoverschrüding. | 1. lndexering kan omhoog gaan.

12. 
Negatieve gevolgen marktwerking.

I

l.Vertraging agv beilaÍenprocedure.

Afstemm¡ng met andere werken gaat verloren. 11. Kasritme veEchuift.
12. U¡tvoe¡ng schu¡ft in tûd naar
lachleren-

13. 
Vergunningen verlopen.

I

'l.De beãarenprocedure. 1. Monitoren verloop
beilarenprocedure.
2. Afstemming houden met andere
werken.
3. AOO tüdig infomeren.

N

B: Boatâând rlaico / N: Nieuw riric.
Niel meèr oooenomen r¡s¡co's t.o.v. de vor¡oê oer¡ode
Welstand gaat niet akkoord met het nieuwe ontwerp.
Er is geen vastgestelde planning.

Onvoldoende beheers¡ng van techn¡sche risico's (Uitvoeringsris¡co's).
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¡s redundant aangelegd en zowel de brug software als de centrale bediensoftware is leveranciersonafhankelük en toekomstvast doorontwikkeld. "het bouwprogramma ombouw
naar bruggenprogramma

Totaal project budget

PZm7 BIJSTELLING PA 2014

Brlrtô lruatdaf 13q 't3I

lnkomsten van
dêrdên

BDU

OveÌjg o6 0.6

Netto b¡jdfage
PZH

lnvætering 13.3 13.3

Tool¡cht¡ng op mutaties Budget:

foêlichl¡no oD scoDewi¡zioino:

Belanor¡iksto r¡s¡co's:
oôneek Gevolo Bohoersmaatrsqel B/N

Aanslu¡ting 100% van de bruggen op bediencentrales
loopt vertraging op.

1. Afspraken met gemeentes over
kostenverdeelsleutel, inteme afspraken.

1. De bruggen worden later
aangesloten, waardoor de doelstelling
om alle bruggen vanuit een centrale
aan te sturen pas later wordt gehaald.

1. Meer aandacht voor overleg en
overeenkomsten met derden.

B


