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- 
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Infra 2018




EVW081 

202 

Vervangen 

Steekterbrug


Definit¡e


Ontwefb 20-12-ri11


Vâ^rhÀ"aid¡ñd 

1-1-202r 2î-12-2î17


I lltu^ô"¡ñô


Minnelijke 

grondverwerv¡ng 

duurt langor 

dan verwEcht.


Totaal 

projsct 

budget


P4 2014


BIJSTELLING PZ 201e


BrrÍo buddel
 250 17 2â7


lnkomsten 

van 

derden 

BDU


Ov€rig


1.5 o85 24


Netto 

bijdrage


Pz.H


Overig


23.5 o.85 24.3


R€s€ru€


Voor de SteeKerbrug is conform u¡tvoeringsbeslu¡t 

van 20 

december 

2017 het 

budget 

met 

€ 1,7


milioen verhoogd waarvan 

gemeente 

en 

provincie 

beiden € 0,85 

miljoen 

dekken. 

D¡t is 

verwerK


in het Kaderbesluit lnfrastructuur 2019.


ts voor 

van van


van Oorzaak B/N


Vergunningverlenende 

part¡jen 

stellen nieuwe / 

eaardere eisen aan het ontwerp 

1. Nieuw van 

toepassing 

verklaard 

beleid 

b¡j 

vergunningverleners. 

1. Kosten voor doorvoering van de 

ilâerdere eisen worden doorbelast


aan 

de opdrachtgever


ultgangspunt€n


Meenomon 

in 

eisen 

richt¡ng


na aan
op. 

meer r¡sico's


rekening mee 

gehouden 

in


uitvoeringswerk. 



EVW010509 Bochtafsnijding 

Delftse 

Schie 

- 

Overschie 

(incl. 

studiekosten)


Dp-f¡ñit¡ê


Ontwêro


V^ôrha"ai.l¡ññ
 ta-A-tã4ê ,a-A-tã,lA


lJ¡tuôâr¡nõ 24-A-2016
 244-201ç 2¿-A-2î1B ?44-2014


van aan,


Totaal 

project 

budget 

P¿ M1I 

SUSlELLING 

PZt N10


Bruto budoet 17.a
 17.A


lnkomsten van 

derden 

BDU


Ovêrjq


3,3


Nêtto 

b¡jdrage 

PZH


lnv€storing 

14.5


't4.5


foelichtlng op mutatlú 

Eudget:


van het risico


Consolidat¡e 

van 

de ondergrond duurt 

langer 

dan


veruachl door slechte afwatering zandl¡chaam.


1. Het veenpakket ¡s 

slecht doorlatend om 

het spanningswater snel âf te voeren. 

2. 

Slecht 

funct¡onerende hor¡zontale 

drains 

dus een trage consolidatie. 

'1. 

Afname van de ophoogsnelhe¡d en 

toename van de restzett¡ngen. 

2. Extra kosten. 

3. Vertrâging. 

4. Nieuwe 

berekeningen 

noodzakelijk. 

1. Laag drainagezand toegepast ipv


ophoogzand 

in 2e ophoogslag.


2. Toepâssen 

voor 

zand-voor-

zandbed in ophoogslag waarin 

de


vert¡cale dra¡ns uitkomen.


3. 

Extra dooßpoelen van horizantiale


drains.


4. Aclieve bemaling.


5. Extra 

qeotechnisch 

ondezoek.


Aansluit¡ngen 

bestaande 

en nieuwe kadæ worden niet 

volgens veMacht¡ng u¡tgevoerd. 

1. ln het bestek is niet 

goed 

omschreven 

hoe 

de aañsluit¡ng 

gefasêerd 

moet worden 

u¡tgevoerd. 

1. Vertraging. 

2. Extra kosten. 

3. HHD komt mêt extra eisen. 

1. 

CE Ondezoek 

in 

ontwerpfase.


Ondezoek 

geeft geen 

aanleid¡ng tot


aanvullende 

maatregelen. 

Geen


explosieven in het 

gebied


Aannemer claimt veel meeMerk. 

1 . St¡lstand ¡vm zoutprobleem 

w¡sseling 

d¡rect¡e aannemer. 

1. Vertraging in 

uitvoering 

2. Extra kosten 

1. Overdrachtsproces nader


u¡twerken 

ivm 

de complexe


overdracht 

(Omgevingsmanager). 

ln


SOK 

(art 

18) is vastgelegd met


Rotterdam hoe overdrachtsproces


verloopt. 

R¡chting Rotterdam


procesvoorstel 

doen of afspraken


maken over 

het 

overdrachtsproces.


Beilijken van de zu¡dkade. 1. Er ¡s een lekkage 

geconstateerd. 

1. Lekkage 

in 

de 

kering.


2. Extra kosten.


3. Vêrtrag¡ng.


4. 

Overstroming bouwterein.


5. Vam¡etiging archeologische


vindplaats 

voordat 

er opgraving 

kon


plaatsvinden


1. Monitoring kwelproblematiek. 

2. Kwelschem.


B


B: 8..bend r¡f,icô / t: Niâúw rl¡lc.




EVWO108028 Verv. 

St. 

Sebastiaansbrug Delft


nq


-2018 

2018 2019 2A


Dêf¡ñ¡tiê


2C-7-201Á )9-7-20'14


V^ôrhara¡.1¡nd tq-1-tõí ¿. 

1-2-20't8 29-7-20't4 

'l-3-2018


lJ¡tvôêr¡nd 1-5-2lJ1A l3-q-20r4 1-9-tO1ç 1-t-tîro


van 

aan, 

ãan,


Toel¡cht¡no oo mrnat¡âî t¡¡dßõlânnim:


overeengekomen oplossing komt voor 

een heel 

groot 

deel tegemoet aan deze wensen wat heeft 

geresulteerd 

¡n zeer beperkt aantal, ongegrond verklaarde, beaaren en een minimale


Totaal 

project 

budget


PZl81a BIJSTELLING PZt m1e


Brufo budoet a4
 84


lnkomsten 

van 

derden 

BDU


Ov6rjg


Netto b¡jdrage


PZH


lnvosl€ring 

4.4 8.4


Toelichting op mutat¡æ Budget:


Omschr¡iv¡no van het r¡s¡co
 Oozaak
 Gêvolo Beheersmaalreoel B'N


Ontstâân 

van 

schade aan belend¡ngen


(monumentale panden 

en / of bomen).


'f 

. Tdll¡ng veroozakende


werkzaamheden.


2. Zwenken van kranen.


3. 

Aanrijd¡ngen.


1 . Er moet worden overgegaan op 

een trilling arme 

werkw¡jze. 

2. De 

schade 

moet worden heßteld. 

3. lmagoschade. 

4. lngrijpen 

door 

bevoegd 

gezag. 

1. Technische oplossingen zoeken


2. Mon¡toringsplan 

ontw¡kkelen


3. Voorâf trill¡ng met¡ngen uitvoeren


benchmarken 

van 

trillingsniveaus


4. Bouwkund¡ge vooropname


alhankel¡jkhe¡d


5. Tæzichtplan maken, 

protocollen


opstellen.


Â Rac.hâ¡ñ¡n^c.^ñê1ñ'^l¡ac ¡ñ


B


geen 

transport 

over water mogel¡jk Beperk¡ngen 

op de route 

(Giessenbrug) 

1. extra kosten


2. 

planning


3. ¡magoschade


4. 

de 

val niet 

op 

locatie


1. 

aannemer aanspreken op 

verantwoo¡delükheid


2.d¡rectie 

aanspreken op bijdrage in


proces


3.RWS 

vragen 

om 

mee 

te denken ¡n


oDloss¡nq


N


Grote, z¡chlbare en opvallende fouten 

ti.idens 

de 

uitvoering. Onzorgvuld¡g 

werken van 

de 

aannemer 

2. Fout in het 

ontwerp / bestek. 

1. 

Ontstaan 

van media-aandacht,


opblazen 

van de 

gebeurlenis.


2. Imagoschade


3. 

MeeMerk 

(budgettekort).


Beheerder niet akkoord


1 . Eruaren mensen ¡nzetten 

b¡j


directievoer¡ng


2. Experts inschakelen voor 

controle


en loetsen vån documenten


3. 

Toets 

op 

het 

ontwerp door extem


deskund¡ge


4. Boeteclausule in het 

contract


opnemen 

(boete 

moet opwegen


tegen 

kosten 

agv 

langer in


standhouden 

bus 

omleiding)


Klachten na 

oplevering; 

ls nog 

aan de orde maar 

in 

score wat


Budgetoverechrijding; Een 

passende 

aanbesteding maakt 

dat daar 

nu m¡nder zorgen 

over zûn


andere 

werken 

gaat 

verloren; 

ls vooralsnog niet meer aan de orde




EVW00060íA 

Realiseren vaar,wegmanagement 

(DVM)


v¿n


Totaal 

pro¡ect 

budget 

PZnla BIJSlELLING PZNIg


13 

q 

17- 122


lnkomgten van 

derden 

BDU


Ov6rio 

0.6


ol- o5


Notto b¡jdrage 

Prjl


lnvslgring 

133
 16.
 11 7


Toel¡cht¡no oo scÕoewi¡zio¡no:


mschr¡¡v¡no 

van hgt ri3¡co 

õoã^k evolo Beheêßmâatrêoel B/N


20lE I 2019 ¡ 

2029


f
 I


Def¡n¡t¡e
 I


I


I


I
 I


Onlwafo


UMAô"À¡d¡ñô


lJltu^ô"¡ñd 1-1-)îôç 1â-)ß,lA 

'l-,1-tfìña 

'l 

-a-2at1A 

t-l


op mutaties 

Budget:


van het Besluit Begroten en 

Verantwoorden 

(BBV)


van 

een


van 

aan 

programma 


