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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding: vraag COB 

Het COB – kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimte gebruik – pleit voor 

ondergronds bouwen met het oog op mogelijkheden op het creëren van ruimte, efficiëntere 

infrastructuur en een aantrekkelijke leefomgeving.  

 

Daarbij pleit het COB voor een transparante afweging tussen ondergronds en bovengronds 

bouwen. Het COB wil ervoor zorgen dat ondergrondse alternatieven, indien van toepassing, op 

adequate wijze in afweging en besluitvorming worden meegenomen. Passend bij de 

uitgangspunten van Sneller en Beter (Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructuur) 

moeten namelijk alle mogelijke alternatieven in ogenschouw genomen worden om te komen tot 

een voorkeursalternatief. Aangezien ondergrondse alternatieven vaak meer kosten met zich 

meebrengen dan bovengrondse alternatieven, moeten er wel dusdanig expliciete opbrengsten 

en/of maatschappelijke meerwaarden tegenover staan, om een of meerdere ondergrondse 

alternatieven als voorkeursalternatief in de planuitwerking mee te nemen.  

Het mag evenwel ook niet zo zijn dat ondergrondse alternatieven op voorhand op basis van 

perceptie van hoge kosten en risico’s buiten beschouwing blijven, doordat de mogelijke 

voordelen niet afdoende zijn benut en mee genomen zijn in de afweging. 

 

 

1.2 Opdracht ARCADIS/INFRAM 

Het COB maakt een afwegingskader voor ondergronds/bovengronds bouwen. Doel is een 

instrument aan te reiken dat een transparante integrale afweging mogelijk maakt, en een 

werkwijze te formuleren die de benodigde informatie zo feitelijk mogelijk op het juiste moment in 

het proces inbrengt. Op basis waarvan bestuurders een afweging kunnen maken waarbij zij de 

consequenties van hun keuze(s) kunnen overzien.  

Op basis van drie “sporen” (spoor hinder, spoor leefomgeving, spoor kosten, baten en risico’s) en 

een integrerende workshop wordt het concept afwegingskader opgesteld. 

 

ARCADIS/INFRAM is gevraagd op basis van de aanwezige projectervaring voor het spoor Kosten, 

baten en risico’s het vraagstuk te benaderen en de bevindingen in een rapportage te vatten.  

 
 

1.3 Leeswijzer 

In deze rapportage komen de uitgangspunten en de aanpak die gehanteerd is bij de uitvoering 

van de opdracht in Hoofdstuk 2 terug. Hoofdstuk 3 bevat de bevindingen aan de hand van de 

analyse van de case ZuidasDok. Deze bevindingen hebben centraal gestaan bij het uitwerken van 

de elementen kosten, baten en risico’s in hoofdstuk 4.  
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2 Uitgangspunten en aanpak 

2.1 Uitgangspunten 

Gaat het om beoordelen of afwegen? 

Beoordelen is het feitelijk in beeld brengen van de effecten en consequenties van een alternatief.  

Afwegen is het proces dat bestuurders uitvoeren om tot een beslissing te komen. Daarbij 

gebruiken zij de beoordelingsinformatie. Het belang van het COB is niet louter het zuiver in beeld 

brengen van de effecten van ondergrondse alternatieven ten opzichte van bovengrondse 

alternatieven. Voor de afweging is het van belang te beseffen dat bovengrondse alternatieven 

van een geheel ander karakter zijn dan ondergrondse alternatieven. Het is en blijft een 

vergelijking tussen appels en peren. 

Het gaat erom dat besluiten genomen worden waarvan de bestuurders de consequenties kunnen 

overzien. Of zij vervolgens het “juiste besluit” nemen (als dat al te beoordelen is), is aan hen. 

In deze rapportage wordt de invalshoek van de besluitvorming gehanteerd en wordt vooral 

gekeken naar wat daadwerkelijk een rol speelt in de afweging van bestuurders. 

 

Wanneer is sprake van een afweging tussen ondergronds bouwen en bovengronds bouwen? 

Omdat ook voor bovengrondse bouwwerken draagconstructies en nutsvoorzieningen in de 

ondergrond worden toegepast, is er pas sprake van ondergronds bouwen indien en zodra functies 

die redelijkerwijs bovengronds kunnen worden gerealiseerd, toch ondergronds worden 

gerealiseerd. Ondergronds bouwen en benutten is anders dan bovengronds bouwen en benutten: 

meestal duurder, met vaak meer maar in ieder geval andere risico’s en minder eenvoudig 

”aanpasbaar” op een later moment. Dat impliceert dat ondergrondse oplossingen echt goed 

doordacht moeten zijn.  

Ondergronds bouwen schept/houdt vervolgens wel ruimte bovengronds en kan daarmee 

materiële en immateriële baten genereren en/of meerwaarden creëren die met bovengronds 

bouwen achterwege blijven of minder zijn.  

De afweging van dit “spoor”, onderdeel van het te ontwikkelen instrument, gaat over het 

afwegen van kosten en baten en risico’s. Het gaat daarbij om meer dan financiële kosten, baten 

en risico’s. Ook over maatschappelijke en bestuurlijke baten of meerwaarden, zoals draagvlak, 

flexibiliteit, bestuurlijke keuzevrijheid op een later moment, etc. spelen hun rol in de afweging. 

Daarmee is het spoor kosten, baten en risico’s onlosmakelijk verbonden met de overige sporen 

hinder en leefomgeving. 

 

Door wie wordt de afweging gemaakt? 

Dit is erg projectafhankelijk. Over het algemeen is dit een bestuurder van het betrokken 

overheidslichaam (rijk of regionale overheid) of, zeker in geval van ondergronds bouwen waar 

meerdere functionaliteiten in het geding zijn, vaak een samenstel van bestuurders van betrokken 

overheden. Het is uitermate relevant om goed in beeld te krijgen wie de afweging maakt 

(stakeholderanalyse), omdat dit gaat om een zeggingsmacht (betaler of bevoegd gezag) en 

invloed (politiek, omwonenden, overige belanghebbenden). De machtsverhouding tussen 

bestuurders, hun achterban (raad, staten, kamer), maar ook die met private partijen kan 

fluctueren, in de tijd, mede door ontwikkelingen op andere dossiers. Elk project kent en creëert 

zijn eigen speelveld met zijn eigen besluitvormingsgremium/-arena en invloedsarena’s. De 
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spelregels worden veelal tijdens het spel opgesteld en kunnen gedurende het proces veranderen 

of zich doorontwikkelen. 

Besluitvorming over onder- of bovengronds bouwen vindt vrijwel altijd op een politiek-bestuurlijk 

niveau plaats. Voorbereiders van deze besluitvorming moeten zich rekenschap geven dat er een 

spanning bestaat tussen de politiek–bestuurlijke werkelijkheid van het komen tot een besluit en 

de juridische wekelijkheid om te komen tot een besluit. Politiek-bestuurlijk geldt dat het 

voorkeursalternatief niet alleen nuttig en nodig is en rekening houdt met milieu en omgeving 

(draagvlak) maar daarnaast ook betaalbaar, haalbaar en maakbaar is. “Moeten” 

(onvermijdelijkheden) en “Willen” (ambities) lopen hier voortdurend door elkaar. 

Juridisch dient het besluit nut en noodzaak aan te tonen, rekening te houden met milieu en de 

bescherming van belangen van individuele burgers, bedrijven en andere instellingen. “Kunnen” 

heeft immers alles te maken met het vrij kunnen maken van de benodigde middelen en 

draagvlak bij (of af kunnen dwingen bij) de betrokken belanghebbenden. De afweging in 

grootschalige projecten (waaronder ondergronds bouwen) is het vinden van een balans tussen 

het moeten, willen en kunnen. De spanning hiertussen komt voor het voetlicht bij de verschillen 

tussen alternatieven (onder- en bovengronds bouwen).  

 

Wanneer wordt de afweging gemaakt? 

Navolgend op de aanbevelingen van de commissie Elverding zoals vervat in Sneller & Beter dient 

een afweging tussen mogelijke alternatieven in een vroeg stadium van planvorming plaats te 

vinden en gedurende het besluitvormingsproces (verdere trechtering van alternatieven) te 

komen tot één voorkeursalternatief en de eventuele keuze tussen verschillende varianten. Bij 

projecten van het rijk, die uitgevoerd worden volgens het MIRT-spelregelkader, vindt deze 

afweging plaats gedurende de verkenningsfase en in uiterste gevallen de planuitwerkingsfase. Bij 

andere overheden vindt een dergelijke afweging in soortgelijke fase(n) van planvorming plaats. 

 

Waar moet een afwegingsproces aan voldoen? 

Voor een effectief afwegingskader kunnen proces en inhoud niet zonder elkaar. Alternatieven 

dienen “in hun kracht te worden uitgewerkt”. Bij investeringsprojecten wordt immers gezocht 

naar “best value for money”. Een afwegingskader werkt vervolgens alleen als het opgesteld 

wordt door en voor de partijen die het nodig hebben en rekening wordt gehouden met hun 

speelveld/arena’s. Dat betekent dat de werkwijze om voor een specifieke opgave criteria en 

indicatoren vast te stellen, net zo belangrijk is als de criteria zelf. Het afwegingskader moet naast 

het leveren van inhoudelijke (basis)informatie, deze werkwijze faciliteren. De afweging tussen 

onder- of bovengronds is immers geen momentopname, maar een proces in meerdere stappen, 

waarin inzichten kunnen groeien en wijzigen en kunnen meebewegen met politiek-bestuurlijke 

en/of maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. Zicht houden op deze ontwikkelingen 

door transparantie in proces en inhoud helpt de bestuurlijke arena om consistentie aan te tonen 

en de benodigde politieke verantwoording af te kunnen leggen. 
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2.2 Aanpak 

Op 12 december 2011 heeft het startgesprek plaatsgevonden. Voor dit overleg is een Plan van 

Aanpak opgesteld1. De kern van de aanpak is om aan de hand van een aantal voorbeeld 

projecten de politiek-bestuurlijke afweging te analyseren en vast te stellen welke argumenten 

wanneer in het proces een rol hebben gespeeld. Hiermee kunnen de belangrijkste elementen 

voor het afwegingskader worden onderscheiden. Het COB vindt deze aanpak kansrijk, maar 

gezamenlijk wordt geconcludeerd dat een integrale benadering daarbij voor de hand ligt. Daarom 

is afgesproken deze benaderingswijze eerst vanwege de beschikbaarheid van benodigde 

informatie kleinschalig uit te werken met één centrale case (ZuidasDok) en hierbij een focus aan 

te brengen op de kosten, baten en risico’s. 

 

Op basis hiervan heeft een interne workshop plaatsgevonden om de case ZuidasDok onder de 

loep te nemen. Daarin zijn de ‘lessons learned’ op een rij gezet. Vervolgens zijn hypothesen 

geformuleerd die mogelijk leidend zijn bij de verdere uitwerking van het afwegingskader. In de 

volgende workshop op 23 januari 2012 is in samenspraak met het COB de case ZuidasDok 

besproken aan de hand van de volgende vragen: 

1. Wanneer is sprake van een afweging tussen ondergronds bouwen en bovengronds bouwen? 

2. Wanneer wordt een afweging tussen ondergronds en bovengronds bouwen gemaakt?  

3. Welke kosten, baten en risico’s spelen een rol in de afweging? 

4. Door wie wordt de afweging gemaakt? 

5. Wat is nodig om een zorgvuldige afweging te maken? 

De hypothesen uit de interne workshop zijn verder aangevuld en omgevormd tot bevindingen 

(zie hoofdstuk 3). Op basis van de resultaten is een notitie uitgewerkt die als input heeft gediend 

voor de brede workshop in het LEF future centrum te Utrecht op 1 februari 2012. 

 

De bevindingen van de brede workshop zijn door het COB in een concept afwegingskader 

samengebracht. Deze is op 21 februari besproken. Daarin blijkt dat de bevindingen over het 

proces grotendeels verwerkt zijn, maar dat er nog behoefte bestaat voor nadere specificatie van 

de kosten, baten en risico’s. Deze nadere uitwerking is in hoofdstuk 4 van deze rapportage te 

vinden. 

 

Op 2 april 2012 is de conceptrapportage met het COB besproken. Op 16 april is een 

integratiesessie met de andere sporen gehouden. De uitkomsten en bevindingen van deze 

overleggen zijn vervolgens verwerkt in de definitieve rapportage. Deze dient ter onderbouwing / 

bijlage bij het integrale afwegingskader van het COB. 

 

 

                                                 
1
 Plan van Aanpak: Afwegingskader ondergronds bouwen (Arcadis & Infram, 12 december 2012) 
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3 Bevindingen case ZuidasDok 

Bevinding 1: Redeneren in termen van ingroei om tot besluitvorming in de verkenning te kunnen 

komen 

Bij de afweging ondergronds versus bovengronds bouwen komen twee werelden bij elkaar die 

voorheen vaak apart gefunctioneerd hebben en waarvan keuzes en investeringsbeslissingen 

separaat hebben plaatsgevonden. 

Er is een voortdurende spanning tussen het attractieve en ambitieuze “eindbeeld” van een 

dynamisch ontwikkelingsproces (inherent aan gebiedsontwikkeling) en een (in de regel getoetst 

aan nut en noodzaak) onomkeerbare projectbeslissing omtrent de aanleg en/of uitbreiding van 

infrastructuur. In de initiatieffase van een geïntegreerde ontwikkeling waar de afweging 

ondergronds versus bovengronds opportuun is, ligt de focus op de ambitie, het totaalbeeld en de 

kansen, baten en meerwaarden die mogelijk worden bij ondergrondse alternatieven. In de 

verkenningsfase ligt de focus op een “realistische deal” tussen betrokken partijen; er moet 

toegewerkt worden naar een voorkeursalternatief waarvoor (conform de aanbevelingen van de 

commissie Elverding) in ieder geval zicht op financiën (bijdragebereidheid) bestaat.  

Voor een realistische deal moet in het zoekproces naar de balans tussen “moeten, willen en 

kunnen” meer in termen van ingroei geredeneerd worden dan in een traditionele 

projectbeslissing het geval is. De factoren tijd en bestuurlijke beslissingsruimte spelen een 

belangrijke rol. Zowel qua inhoud: hoe kan het pakket zo samengesteld worden dat optimalisatie 

van baten kan plaatsvinden; als qua proces: hoe krijg je een deal voor elkaar? 

 

Bevinding 2: Ondergronds bouwen heeft per definitie toekomstbaten 

De baten van toekomstwaarden en (bestuurlijke) flexibiliteit/keuzevrijheden worden in de 

praktijk nog onvoldoende in de afweging betrokken. Deze criteria dienen een eigenstandige 

plaats te krijgen in het afwegingskader. Instrumenten als een kosten-batenanalyse en een 

business case hebben in potentie mogelijkheden om rekening te houden met toekomstige opties/ 

baten/ meerwaarden, maar zijn hier niet altijd geschikt voor (te maken) of doen onvoldoende 

recht aan de baten van toekomstwaarden.2  

 

Bevinding 3: Consistentie van bestuurlijke besluitvorming is een conditio sine qua non 

Bestuurders willen zo min mogelijk afwijken van eerder gekozen lijnen en ingenomen 

standpunten, omdat zij daar stelselmatig op worden gecontroleerd en afgerekend. Om die reden 

is het een lastige opgave om een eerder gekozen constructie (samenstel van afspraken) van 

financiële dekking, risicoverdeling en rolverdeling op een later moment te herzien. Zelfs als de 

(politiek-bestuurlijke en/of maatschappelijke en/of economische) context en tijdsgeest wijzigen. 

Daarom is het van belang in het afwegingsproces rekening te houden met eerdere afspraken, en 

de voorgestelde afspraken te toetsen aan consistentie met eerdere stappen in de besluitvorming. 

 
  

                                                 
2
 In eerste instantie wordt met het oog op het verkrijgen van een betaalbaar project gestreefd naar het vermijden van 

extra investeringen / investeringen die pas in de toekomst extra baten kunnen opleveren. Zodra sprake is van extra 
kosten om toekomstige baten mogelijk te maken of toekomstbaten te verhogen is het mogelijk maar niet altijd 
geaccepteerd om dergelijke baten ook mee te nemen in de kosten-batenanalyse en de business case.  
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Bevinding 4: De “contramal” 

Bestuurders willen niet alleen overzien waar ze voor kiezen, maar ook waar ze niet voor kiezen 

en wat ze uitsluiten of onmogelijk maken. Om een juiste afweging te kunnen maken is het nuttig 

vanwege het gestelde onder bevinding 3 en deze zogenaamde “contramal” de “biografie van het 

project”, de oorsprong en de ontwikkelingen (van het project en bovenal haar omgeving) te 

kennen en doorgronden. Bij het vaststellen van criteria die bij de afweging een rol (zullen) spelen 

is het van belang te analyseren waarom alternatieven die als ongewenst of onhaalbaar worden 

gekenschetst, in ogen van bestuurders dienen af te vallen. Het expliciet maken van deze 

afweging en de onderliggende motivatie levert argumenten en criteria voor de afweging voor de 

alternatieven waar wel voor gekozen wordt en de onderbouwing van het uiteindelijke 

voorkeursalternatief. Daarnaast is het voor het verloop van het proces en de verantwoording 

naar de projectomgeving (transparantie en participatie) verstandig om expliciet te markeren 

waar niet voor gekozen wordt en op basis van welke gronden. 

 

Bevinding 5: Het gaat zeker niet (alleen) om de balans tussen kosten, baten en risico’s 

Het gaat bij de afweging niet uitsluitend over de kosten versus de baten. De bijdragebereidheid 

van bestuurders wordt in belangrijke mate bepaald door prioriteiten en mogelijkheden van 

alternatieve aanwending. Voor bestuurders staat, anders dan betrokkenen in een 

projectorganisatie, niet het project centraal in de afweging. Politieke wil en bestuurlijke noodzaak 

zijn cruciaal voor het nemen van een besluit. Het gaat om de samenhang tussen moeten, willen 

en kunnen.  

Bestuurders moeten in termen van willen de ambities etaleren welke in veel gevallen gestoeld 

zullen zijn op eerder vastgestelde visies, beleidsuitgangspunten, collegeprogramma’s etc. Het 

besluit voor een project zal zelden autonoom aanspraak kunnen maken op dergelijk “willen”, in 

de regel is er sprake van een hoger belang, een hogere ambitie;  

Bestuurders moeten in termen van moeten in staat zijn uit te leggen wat nut en noodzaak zijn 

en waarom de investering niet kan worden uitgesteld, vermeden of beperkt.  

Op basis van een helder verhaal op het gebied van moeten en willen, waarmee 

investeringsbereidheid wordt gevestigd, kan worden overgegaan op de specifieke afweging in 

termen van kunnen, zodat duidelijk wordt waar haalbaarheid en realisme – vooral 

bijdragebereidheid – liggen. Dat is veelal een interactief proces waarbij  duidelijk wordt wat er 

nodig is om tot een gedeelde en gedragen afspraak te komen; niet alleen tussen de betrokken 

partijen/bestuurders maar juist ook te verantwoorden binnen ieders achterban (raden en staten) 

en ieders omgeving van burgers en bedrijven.  

In de afweging gaat het om het afwegen van de (maatschappelijke) waarden (inclusief alle 

baten) van het besluit, ten opzichte van de “pijn” in termen van kosten, hinderen risico’s.  

Juist bij ondergronds bouwen waarbij de pijn in termen van (meer)kosten vaak groter is, is het 

van belang om expliciet het saldo van de maatschappelijke (meer)waarde inzichtelijke te maken 

en af te kunnen zetten ten opzichte van andere, op het oog minder ingrijpende maar voor de 

toekomst zeker zo verstrekkende alternatieven. 
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Bevinding 6:  

Om tot juiste vorming van een haalbare (financierbare) investeringsbeslissing te komen dient op 

basis van een stakeholderanalyse en een verkenning van belangen, emoties en waarden tot een 

aantal arrangementen gekomen te worden. Scope, zowel in bereik als in tijd is daarbij van 

belang. Op basis van vroegtijdig expliciet gemaakte randvoorwaarden en criteria kan 

onderzoekend ontwikkeld worden. Het gaat daarbij om meer dan alleen inhoudelijke 

alternatieven in de zin van planvoorstellen. In de regel hoort bij een alternatief ook een daarop 

afgestemd alternatief voor de governance (de verdeling van verantwoordelijkheden nu en in de 

toekomst, de verdeling van kosten, baten en risico’s) 
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Bevinding 7: Emoties spelen in elke fase rondom kosten, baten en risico’s 

Emoties verkleuren de feitelijkheid in discussies maar zijn daarbij niet minder van belang. 

Voorbeelden zijn emoties over hoge kosten, de onderlinge verhouding van bijdragen, (percepties 

van) risico’s, risicoallocatie, veronderstelde toekomstmodellen, maar ook over aansluiting bij 

staand beleid en eerdere toezeggingen. Vaak over het onderhavige planvoorstel en de 

alternatieven, maar niet zelden over eerdere ervaringen in eerdere projecten. Uit eigen ervaring 

of uit overlevering (“geleende emotie”). Emoties aan de onderhandelingstafel, maar zeker ook in 

het ambtelijk voorspel maken het komen tot een haalbaar en betaalbaar besluit lastig  

Een belangrijke emotie is dat de “pijn” moet worden verdeeld. De beslissingsbereidheid voor de 

bijdrage is gebaseerd op individuele afweging per bestuur. Het gaat daarbij om de feitelijke 

bijdrage in relatie tot alternatieve aanwending én over de “verdeling van de pijn” over de 

verschillende bestuurders. 

Juist bij de afweging voor ondergrondse alternatieven, waar per definitie meerdere stakeholders 

betrokken zijn en de arrangementen ingewikkelder zijn, is van belang te beseffen dat de 

afweging niet alleen op basis van de combinatie van meerdere rationele afwegingen tot stand 

komt, maar dat tevens emotionele en onderling relationele aspecten een rol kunnen spelen.  
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4 Kosten, baten en risico’s in afweging 

Op basis van de bevindingen over de afwegingen en het afweegproces voor ZuidasDok (zie 

voorgaande hoofdstuk) en het concept afwegingskader van het COB is verder ingegaan op de 

criteria kosten, baten en risico’s. Het leidmotief daarbij is een proces van moeten, willen en 

kunnen (zie 4.1). Op basis van het daar geschetste afwegingsproces wordt in 4.2 in beeld 

gebracht welke criteria een rol spelen. 

 

4.1 Moeten, willen en kunnen 

De afgelopen jaren is gewerkt aan diverse initiatieven of afwegingen meer transparant, beter 

navolgbaar, meer integraal en tenslotte vlotter te doen verlopen. Er is een scala van 

ontwikkelingen en instrumentaria dat helpt om de transitie te kunnen maken. Denk daarbij aan 

het integreren van de R in het MIRT, de integratie van VenW en VROM, het opstellen van 

gebiedsagenda’s, Sneller & Beter, en ontwikkeling van het MIRT-spelregelkader en diverse 

handreikingen. De in deze rapportage uitgewerkte visie sluit hierbij aan, maar geeft tevens extra 

impulsen aan deze transitie. 

 

In de visie op afweging komen initiatieven tot stand in een combinatie van moeten en willen. 

Moeten gaat in op de functionele eisen en het nut en de noodzaak. En ook aan de harde 

voorwaarden die gesteld worden vanuit milieu en omgeving. Willen is ambitiegedreven en gaat in 

op wat belangrijk gevonden wordt  en nagestreefd wordt. Dit initiatief van moeten en willen 

brengt een volledig spectrum van mogelijkheden en oplossingsrichtingen in beeld. Daarbij vindt 

een trade off plaats tussen moeten en willen. Zaken die gewild worden, maar waar geen nut en 

noodzaak voor is vallen in de regel af, even als zaken waar wel nut en noodzaak voor is, maar 

die pertinent niet gewild worden. 

 

Dit brede spectrum van oplossingsrichtingen, de zogenaamde oplossingsruimte wordt ingeperkt 

op het moment dat “kunnen” wordt ingebracht. Dit is uitgedrukt in termen van Sneller en Beter 

en het MIRT-spelregelkader, het moment dat zeef 1 wordt toegepast, de zeef die moet leiden tot 

(enkele) kansrijke alternatieven. Bij kunnen gaat het om het kunnen betalen, het kunnen 

beslissen, het kunnen financieren, het kunnen uitleggen, het kunnen innen, het kunnen 

beheersen, het kunnen sturen etc. Zeef 1 leidt tot (een beperkt aantal) kansrijke alternatieven 

die ieder in hun eigen kracht uitgewerkt en onderzocht worden in het vervolg van de 

verkenningsfase (bij het Rijk) of de volgende planvormingsfase (bij andere overheden). 

Overigens betreft zeef 1 niet alleen een keus voor de (nader uit te werken) kansrijke 

alternatieven, maar bevat het ook de contramal; namelijk wat men niet verder gaat uitwerken en 

welke argumenten daarbij worden gehanteerd. 

 

In de volgende fase (toewerkend naar de zogenaamde ‘zeef 2’ in termen van Sneller en Beter en 

het MIRT-spelregelkader) worden de kansrijke alternatieven nader uitgewerkt en onderzocht op 

hun effecten. Dit moet leiden tot de keuze van een voorkeursalternatief. Juist aandacht voor het 

kunnen is een drijfveer om in deze fase niet de alternatieven als “fait a complit” te beoordelen, 

maar elk alternatief in samenhang met de criteria en weging te ontwerpen/programmeren en 

onderzoeken (ontwerpend onderzoeken en onderzoekend ontwerpen) op zoek naar de 
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haalbaarheid en de mogelijkheden om de positieve effecten te vergroten (value engineering) en 

negatieve effecten te mitigeren. Daarbij kan ook gezocht worden naar combinaties van 

alternatieven  om de waarden uit het ene alternatief ook in het andere alternatief te bereiken. 

 

Dit proces van o.a. faseren en optimaliseren leidt er toe dat in zeef 2 de alternatieven minder 

vergelijkbaar worden. De alternatieven hebben zich doorontwikkeld in bijvoorbeeld, verschillende 

maten van doelbereik, van inpassing of van meekoppelende belangen, maar ook behapbare 

eerste stappen en faseringsbesluiten. Een louter rationele vergelijking is hierdoor niet mogelijk 

(appels en peren). Er valt voor bestuurders dus echt wat te kiezen. 

Hierdoor wordt juist een aanspraak gedaan op bestuurlijke voorkeuren van betrokkenen, die 

politiek passen en maatschappelijk op draagvlak kunnen rekenen. Kiezen kan voor bestuurders 

veelal alleen als het uitlegbaar en betaalbaar is. Kunnen speelt dus een cruciale rol in het 

beslisproces. Daarnaast wordt de afweging bemoeilijkt door de emoties over de interpretaties 

van de verschillende effecten. 

 

In de volgende figuur is het hier boven beschreven proces weergegeven.  

 
Op het moment dat de beslissing genomen is, is er sprake van een concreet project met een 

duidelijk doel en vastomlijnde kaders van - met name - scope en budget. In de verdere 

uitwerking (planuitwerking) kunnen de benodigde planologische procedures worden doorlopen, 

kunnen onderdelen nader onderzocht en uitgewerkt worden en kan gestart worden met (de 

voorbereiding van) de marktbenadering. 
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4.2 Criteria kosten, baten en risico’s 

Aan de hand van het in 4.1 geschetste proces is geïnventariseerd welke onderliggende criteria 

voor kosten, baten en risico’s aan de orde zijn om in integrale afweging mee te nemen. Daarbij is 

met een financiële bril gekeken naar deze begrippen. Dit om overlap met maatschappelijke 

kosten en baten, zoals reistijdbaten en externe effecten, die al onderdeel uit maken van de twee 

overige sporen (kwaliteit leefomgeving en hinder) te voorkomen. Daarbij is onderscheid gemaakt 

in de categorieën: kosten (I), baten (II) en risico’s (III). Per categorie wordt weergeven welke 

zaken tijdens het onderzoek in beeld gebracht kunnen worden en vervolgens welke rol zij spelen 

in het bepalen van de bijdrage bereidheid. Daarbij moet erkend worden dat een overlap optreedt 

tussen de kosten en baten enerzijds en de risico’s anderzijds. Tevens dient opgemerkt te worden 

dat een uitputtende lijst niet mogelijk is, omdat de specifieke kosten, baten en risico’s 

projectafhankelijk zijn. Gezocht is naar kosten, baten en risico’s die in principe bij elke afweging 

bovengronds/ondergronds een rol kunnen spelen. Maar projectspecifieke aanpassing van de lijst 

is onvermijdelijk. 

 

Bij het opsommen van de kosten, baten en risico’s is gebruik gemaakt van de ervaringen bij 

ZuidasDok, maar deze zijn op basis van de bevindingen (hoofdstuk 3) nader uitgewerkt. Ter 

illustratie is het beoordelingskader ZuidasDok als bijlage 1 bijgevoegd. De beoordeling op de 

criteria haalbaar, betaalbaar en stuurbaar, zoals opgenomen in de Ontwerp-structuurvisie 

ZuidasDok is als bijlage 2 bijgevoegd. 

 
Meervoudige afweging bij gezamenlijke investering 
 
De wil om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijke investering, (mits de middelen ook 
daadwerkelijk beschikbaar te maken zijn) is minder gerelateerd aan de absolute hoogte van de 
bijdrage dan het lijkt. Deze is meer gerelateerd aan de mogelijkheid en bereidheid om de bijdrage in 
het individuele verantwoordingskader (het toezicht / de achterban) te rechtvaardigen en/of verdedigen 
op basis van de (materiële en immateriële) baten en de beperking aan alternatieve uitgaven. 
 
Afwegingen die bij het leveren van een bijdrage aan een gezamenlijke investering een rol spelen zijn: 
1.De beslissing moet passen in de “courantheid” van de afweging en besluitvorming van iedere 
betrokken partij: 
In de regel moet iedere bestuurder verantwoording af kunnen leggen over aard én omvang van de 
investeringsbeslissingen, hij wordt daarop gecontroleerd.  
2.De mogelijkheden en noodzakelijkheden van alternatieve aanwending van de beschikbare middelen: 
Spelen er op dat moment of in de nabije toekomst andere investeringen/projecten waar tussen 
gekozen moet worden, dan gaat om prioriteitstelling voor de betrokken partij. 
3.Hoe zijn de verhoudingen in afzonderlijke bijdragen van de betrokken partijen, mede gelet op 
verwachtingen en/of eerdere ervaringen/referenties: 
Als de ene partij “onder uit de zak moet putten”, dan wil deze minstens het gevoel hebben dat ook de 
andere partij(en) “stevig in de buidel moet tasten”. Zodra er sprake is van (zicht op) financieel gewin, 
dan treedt (zo blijkt uit wetenschappelijke literatuur) een afwijkend mechanisme op. Dat onderscheid, 
hoewel relevant, vraagt aanvullend onderzoek, maar gaat vooralsnog voorbij aan de opzet van het 
afwegingskader. 
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4.2.1 Kosten 

In beeld te brengen kosten: 

Met behulp van SSK (standaard systematiek kostenramingen) worden de kosten van het project 

of het alternatief in beeld gebracht. SSK is een systematiek voor het maken van kostenramingen 

in de gww-sector. Het maken van ramingen van investerings- én instandhoudingskosten (dus de 

gehele levensduurkosten)van projecten gebeurt met de SSK3 op eenduidige wijze (in bijlage 3 is 

de opbouw van de SSK raming opgenomen). Daardoor zijn ramingen inzichtelijk en onderling 

vergelijkbaar. De systematiek is toe te passen vanaf de vroegste projectfase tot het einde van de 

levensduur van gerealiseerde bouwwerken.  

Inbegrepen in de systematiek zijn opslagen voor risico’s (zowel projectoverstijgend als specifieke 

risico’s) en onzekerheden (nader te detailleren). Voordeel hiervan is dat een inschatting van de 

risico’s, als gevolg van de complexiteit van een alternatief of de bouwmethode in de raming 

wordt meegenomen.  

Aangezien bijkomende kosten (als indirecte kosten, kosten voor de aannemer en de 

engineeringskosten) als opslagen onderdeel uit maken van de raming, geeft de raming een 

realistisch beeld van de totale te verwachten projectkosten. In bijlage 4 is een overzicht 

opgenomen van de gehanteerde opslagen (en hun grondslag) bij de voorkeursbeslissing 

ZuidasDok. De hoogte van de opslagen zijn projectspecifiek te bepalen op basis van het 

uitwerkingsniveau.  

Het resultaat van de SSK raming is een bandbreedte (variatiecoëfficiënt) voor de kosten. Met een 

bepaalde kans (betrouwbaarheidsinterval) kan gesteld worden dat de daadwerkelijke kosten 

binnen de gestelde bandbreedte vallen.  

Een specifiek onderdeel van de kostenraming is BTW. We noemen dit punt expliciet, omdat er bij 

samenwerkingsprojecten tussen bestuurslagen, zoals Rijk en Regio snel onduidelijkheid kan 

ontstaan over dit aspect van de kosten. Regionale overheden kunnen in de regel aanspraak 

maken op BTW-compensatie. Voor de vergelijkbaarheid van alternatieven is het gewenst om 

BTW effecten op te nemen in de kostenraming en afspraken te maken hoe om te gaan met BTW-

compensatie bij het maken van afspraken tussen de verschillende partijen. 

 

Rol van kosten bij het bepalen van de bijdragebereidheid: 

Voor de bijdragebereidheid is naast de hoogte van de kosten van belang welke mogelijkheden er 

zijn om de kosten te dekken. Een eerste mogelijkheid is als publieke partijen bijdragen ter 

beschikking stellen. Andere mogelijkheden zijn om op zoek te gaan naar subsidies die kunnen 

worden aangesproken en last but not least, de mogelijkheid om /  private partijen te laten mee 

betalen. Denk bijvoorbeeld aan het bedrijfsleven dat via een vaste eenmalige private bijdrage 

willen meebetalen aan een project (zie A73). Ook kan een gedeelte van de bekostiging via een 

vorm van gebruiksbelasting/-vergoeding worden opgehaald (denk bijvoorbeeld aan tol).  

Op het moment dat de bijdragen binnen komen nádat de uitgaven gemaakt zijn, zal op zoek 

gegaan moeten worden extra dekking, immers voorfinanciering gaat per definitie gepaard met 

extra kosten (voor het afdekken van inkomstenrisico’s, renterisico’s en indexatierisico’s). 

                                                 
3 Aandachtspunt bij de systematiek is de omgang met projectgebonden apparaatskosten (voor Rijksprojecten). Op dit 
gebied zijn de richtlijnen het afgelopen jaar veranderd. In de SSK systematiek worden o.a. engineeringskosten voor 
de opdrachtgever en opdrachtnemer meegenomen. Wat daaronder niet verstaan wordt zijn projectgebonden 
apparaatskosten. Deze moeten voor Rijksprojecten apart inzichtelijk gemaakt worden. 
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4.2.2 Baten 

In beeld te brengen baten: 

Met de financiële baten van een project worden de te verwachten inkomsten bedoeld. Als er 

geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de leefomgeving en de infrastructuur zijn er allerlei 

(extra) inkomsten te verwachten. We noemen hierbij de grond-/vastgoedbaten (o.b.v. 

grondexploitatie), erfpacht enzovoorts. Als gevolg van het project worden gronden meer waard 

en ontstaan nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Juist deze inkomsten kennen veel 

onzekerheden en zijn afhankelijk van verschillende economische waarderingen en 

risicowaarderingen voor onzekere toekomstige inkomsten. Daarom kennen ze grootte 

bandbreedtes in termen van risico-opslag in de te hanteren disconteringsvoet. 

Ook noemen we effecten op inkomsten van overheden, zoals de Onroerend Zaak Belasting 

(OZB). Door het stijgen van de waarde van vastgoed als het gevolg van het project zal een 

gemeente meer OZB kunnen heffen. In overeenstemming met onzekere vastgoedopbrengsten is 

ook sprake van onzekere waardestijgingen van bestaand vastgoed (en de daarmee gepaard 

gaande stijging van de OZB). Ook de OZB voor nieuw uit te geven gronden en vastgoed zal 

eveneens een onzekere waarde hebben. Specifiek voor ondergronds bouwen geldt dat indien een 

of meerdere bestaande bovengrondse functies die met elkaar concurreren ondergronds worden 

gebracht, de grond bovengronds meer mogelijkheden krijgt, en daarmee naar verwachting in 

waarde zal stijgen, evenals het bestaande vastgoed, zeker indien het gaat om functies die hinder 

of beperkingen voor de omgeving veroorzaken, zoals verkeersverbindingen. 

Tenslotte noemen we commerciële inkomsten. Een project kan leiden tot nieuwe commerciële 

mogelijkheden waaruit inkomsten gehaald kunnen worden als winkels bij stations, mogelijkheden 

voor reclame-uitingen etc. Ook deze inkomsten kennen eveneens grote onzekerheden. Noot: ook 

inkomstenderving kan gaan spelen. Door het ondergronds brengen van bijvoorbeeld autowegen 

vervallen zichtlocaties en wordt mogelijk waarde vernietigd. 

 

Rol van baten bij het bepalen van de bijdragebereidheid: 

Het gaat om de vraag of de baten die berekend zijn wel binnen het project gehaald kunnen 

worden (inbaarheid). Indien de baten inbaar zijn speelt nog de vraag of deze wel ingezet 

(inzetbaarheid) mogen en kunnen worden in het kader van dit project. Met andere woorden het 

gaat om de vraag of de berekende baten wel ten goede kunnen komen aan het project of 

degenen die het project bekostigen. Voor baten in het kader van de grondexploitatie bestaan 

hiervoor verschillende arrangementen, bijvoorbeeld anterieure overeenkomsten of een 

grondexploitatiemodel. 

Aan de andere kant gaat het ook om baten die niet direct geldelijk binnen komen, maar wel in de 

toekomst zorgen voor minder kosten. Hierbij gaat het om ‘life cycle benifits’ waarbij het om de 

vraag gaat welke investeringen doe je nu en welke moet je later doen. Wordt een verouderde 

structuur nog een paar keer opgelapt, of wordt een nieuwe structuur aangelegd. Door nu een 

nieuwe structuur aan te leggen, houdt men in de toekomst als het ware geld over. Ook dit kan 

een rol spelen bij het maken van afspraken tussen partijen en mogelijkheden om tot een 

overeenkomst te komen (is het bijvoorbeeld mogelijk om de besparingen in het 

onderhoudsbudget ten goede te laten komen aan het aanlegbudget).  
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Daarnaast spelen ook toekomstbaten of flexibiliteitbaten. Door nu voor een eerste stap te kiezen 

en deze zo uit te voeren dat er nog verschillende twee stappen mogelijk zijn, wordt als het ware 

beslisruimte in de toekomst “gekocht”. Deze baten worden vaak onderbelicht in het 

afwegingsproces. Zowel deze toekomst- of flexibiliteitbaten, als de ‘life cycle benifits’ gaan over 

‘vermeden investeringen’. De ervaring leert overigens dat deze zeer lastig financieel hard te 

maken zijn. 

 

4.2.3 Risico’s 

In beeld te brengen risico’s: 

Hierbij gaat het om risico’s op hogere kosten, mindere baten en langere doorlooptijden. We 

onderscheiden marktrisico’s, aanbestedingsrisico’s, uitvoeringsrisico’s en indexeringsrisico’s. 

Marktrisico’s zijn risico’s dat de markt verandert, dit kan bijvoorbeeld de vastgoedmarkt zijn, 

waardoor de inkomsten uit vastgoed zullen tegenvallen, maar dit kan ook een risico zijn op 

minder marktspanning waardoor een aanbesteding duurder uitvalt.  

Aanbestedingsrisico’s zijn risico’s op tegenvallers in de aanbestedingsfase, bijvoorbeeld door 

onvoldoende marktspanning of een incomplete uitvraag. 

Uitvoeringsrisico’s zijn risico’s die optreden tijdens de uitvoering. Bijvoorbeeld dat een onbekende 

archeologische vondst gedaan wordt waardoor het project uitgesteld wordt en / of meer kosten 

moet maken.  

Indexeringsrisico’s zijn risico’s op een sterke toename van de daadwerkelijke prijsontwikkeling 

dan de verkregen budgetindexaties. 

De risico’s kunnen per alternatief verschillen, zowel qua grootte als het qua soort risico’s. Het 

risicoprofiel kan dan ook onderscheidend zijn in de alternatievenafweging. 

 

Rol van risico’s bij het bepalen van de bijdragebereidheid: 

Hierbij gaat het om het primair om de risico’s als zodanig en de mogelijkheid om deze te 

beheersen. Een goede risico-inventarisatie en goed risicomanagement zijn conditio sine qua non. 

Secundair, maar in de besluitvorming soms net zo belangrijk gaat het om de risicoverdeling 

(tussen publieke partijen onderling en tussen publieke en private partijen), zowel voor het 

beheersen als voor het dragen van risico’s. Welk arrangement kan er tussen de verschillende 

partijen gevonden worden om de risico’s te verdelen en welke risico’s kunnen bijvoorbeeld aan 

marktpartijen worden overgedragen (zowel in een meer innovatieve aanbestedingsvorm, of in de 

vorm van verzekeringen). In de verdeling van risico’s is het over het algemeen zo dat een partij 

die risico’s draagt ze op een bepaalde manier ook zal beprijzen. Bij publieke partijen door minder 

geld in te brengen, bij marktpartijen door meer geld te vragen. Dit is wat min of meer bedoeld 

wordt met afkoopbaarheid van de risico’s. 

Hierbij speelt dat de courantheid van de beslissing van partijen een grote rol. Als een partij 

gewend is aan te besteden, zijn de risico’s bekend en is men gewend er mee om te gaan. Dit 

leidt tot een heel andere manier van inzet van afweging en onderhandelingen, dan wanneer een 

partij er niet mee vertrouwd is; en ofwel aan de haal gaat met potentiële meevallers of de angst 

voor tegenvallers. Kortom, bij risico’s en risicoverdeling gaat het dus niet alleen over de feitelijke 

inhoud van het risicodossier, maar vooral over de wijze waarop betrokken partijen hun 

verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen. 
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Bijlage 1: Beoordelingskader ZuidasDok 

 
  

Ca te g orie Crite riu m S ub crite riu m Bro n d o cu m e n t b e o o rde lin g /m e th o de
Ruim telijk e ec onom is c he s truc tuurvers terk ing B ijdrage Nederland,  Rands tad en A m s terdam R u im te li jk -e co n o m is ch  o n d e rzo e k +  K B A
Realis at ie s tedelijk  c entrum O m vang s tedelijk e ontw ik k eling In te g ra a l o n tw e rp  +  B u s in e s s  ca s e

V ariat ie in program m a (gem engd m ilieu:  voorz ieningen+  
wonen+  werk en)

In te g ra a l o n tw e rp  +  K w a lite its te a m

Levendige s traten In te g ra a l o n tw e rp  +  B u s in e s s  ca s e
V ers terk ing ru im telijk e k wal.&  leefom geving Helen van de s tad (R u im te lijk ) K w a lite its te a m

S tedelijk e inbedding (R u im te lijk ) K w a lite its te a m
V erbeteren luc htk walite it  Zuidas P la n -ME R
V erm inderen gelu ids overlas t  Zuidas P la n -ME R
V erbeteren s oc ia le veiligheid Zuidas P la n -ME R

Capac ite it  en bereik baarheid HW N en O W N Doors trom ing Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
B etrouwbaarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
B ereik baarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie

Capac ite it  en bereik baarheid s poor Capac ite it Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
K walite it /bereik baarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
B etrouwbaarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie

Capac ite it  en bereik baarheid m etro Capac ite it Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
K walite it /bereik baarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
B etrouwbaarheid Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie

Trans ferc apac ite it (Res t)c apac ite it  Reiz igers  O V -term inal Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
K walite its verhoging (NS P  k walite it) V oorz ieningenniveau (R u im te lijk ) K w a lite its te a m

Internat ionale a llure (R u im te lijk ) K w a lite its te a m
M ult im odalite it (R u im te lijk ) K w a lite its te a m

Trans ferk walite it Com pac theid (R u im te lijk ) K w a lite its te a m
A fwik k elings niveau t rans fers S tu d ie  P ro R a il?
B eleving t rans fer (R u im te lijk ) K w a lite its te a m
Lees baarheid term inal (R u im te lijk ) K w a lite its te a m

V erk eers veiligheid O p de weg, s poor, op m etro Ve rke e r- e n  ve rvo e rs tu d ie
Tunnelveiligheid S tu d ie  Tu n n e lve ilig h e id

E x terne veiligheid G roeps ris ic o P la n -ME R  e /o  E xte rn  ve il ig h e id s o n d e rzo e k
P ers oons ris ic o P la n -ME R  e /o  E xte rn  ve il ig h e id s o n d e rzo e k

B es c herm ing tegen wateroverlas t P la n -ME R  e /o  O n d e rzo e k  w a te rke rin g
K lim aat &  Leefbaarheid Luc ht  (in bredere om geving dan Zuidas ) P la n -ME R

G eluid (in bredere om geving dan Zuidas ) P la n -ME R
G ez ondheid GE S -m e th o d ie k in  P la n -ME R
K lim aat &  E nergie P la n -ME R
Duurz aam heid P la n -ME R

Natuur &  Lands c hap Lands c hap P la n -ME R
Natuur P la n -ME R
Rec reat ie P la n -ME R
A rc helogie en c ultuurhis torie P la n -ME R
B odem  en W ater P la n -ME R

E c onom is c he effec ten (bredere om geving) A rbeids m ark t  /  werk gelegenheid R u im te li jk -e co n o m is ch  o n d e rzo e k +  K B A
K antorenm ark t R u im te li jk -e co n o m is ch  o n d e rzo e k +  K B A
W oningm ark t R u im te li jk -e co n o m is ch  o n d e rzo e k +  K B A

Ha a lb a a rh e id W elvaart M aats c happelijk e k os ten en baten KB A
B us ines s  c as e K os ten SS K /P R I-ra m in g  +  B u s in e s s  C a s e

O pbrengs ten Op b re n g s te n -ra m in g  +  Bu s in e s s  C a s e
R is ic o 's  (t ijd  en geld) Ris ic o inv entar is atie+ PPI-p lanning+ Bus ines s Cas e
Tec hnis c he m aak baarheid

G overnanc e B eheers baarheid ris ic o 's R is ico -a llo ca tie d o cu m e n t 
S tuurbaarheid R is ico -a llo ca tie d o cu m e n t 
F lex ib ilite it U itg e w e rkte  a lte rn a tie ve n  e n  va ria n te n

d e ta ilp la n n in g  fa s e rin g  / e xp e rtg ro e p

A ans lu it ing toek om s t ige projec ten U itg e w e rkte  a lte rn a tie ve n  e n  va ria n te n
Draagvlak  (fe ite lijk  bes c hrijven van) P ubliek e opin ie (inc l.  m aats c happelijk e organis at ies ) Pa rtic ip a tie p ro ce s

O m wonenden (burgers  en bedrijven) Pa rtic ip a tie p ro ce s
K walite it  t ijdelijk e s tat ions voorz ieningen Trans ferk walite it (R u im te lijk ) K w a lite its te a m
B ereik baarheid W eg, S poor,  M etro U itvo e rin g s p la n
O verlas t G eluid+ Luc ht+ B arrierewerk ing U itvo e rin g s p la n

Bijd ra ge  a a n  
In te rn a tio n a le  
T o p lo ca tie

Re a lisa tie  
h o o g w a a rd ige  
O V -te rm in a l

In te g ra le  
ve il ig he id

S itu a tie  ti jd e ns 
b o u w

B e oorde lingskade r Zuidas-dok

Ha
al

ba
ar

, b
et

aa
lb

aa
r e

n 
st

uu
rb

aa
r

N
ev

en
ef

fe
ct

en
Be

oo
gd

e 
ef

fe
ct

en

M i l ie u  e n  
g e z o n dh e id

Eco n o m isch e   
e ffe cte n

Ca p a cite its 
u itb re id in g  
in fra stru ctu u r



 RAPPORTAGE FASE 1: KOSTEN, BATEN EN RISICO'S 
Afwegingskader ondergronds bouwen 

 
 

- 2.0- 02-05-2012 

 

 
16 

 
 

Bijlage 2: Beoordeling haalbaar, betaalbaar en 
stuurbaar ZuidasDok 

Om na te gaan of en in welke mate een ZuidasDok haalbaar, betaalbaar en (bij)stuurbaar is te 

realiseren, is een MKBA uitgevoerd en is onderzoek gedaan naar technische maakbaarheid, 

juridische aspecten, kosten, risico’s, betaalbaarheid, flexibiliteit en (bij)stuurbaarheid en 

draagvlak (participatie). In de onderstaande tabel zijn de bevindingen opgenomen.  
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Bijlage 3: Opbouw SSK-raming 

(Bron: ir. P.H. Markensteijn MBA)  
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Bijlage 4: Inzicht in opslagen SSK-raming 
ZuidasDok 

 

 

 
 

Opslagen Percentage Grondslag

Directe Kosten 1,0000 A
Nadere detailering 10% A 0,1000 B

1,1000 C=B+A
Indirecte Kosten

Eenmalige kosten 4% C 0,0440 D
Uitvoeringskosten 12% C 0,1320 E

1,2760 F=C+D+E
Kosten aannemer

AK 8% F 0,1021 G
Winst & Risico 5% F+G 0,0689 H

Voorziene bouwkosten 1,4470 I=F+G+H

Objectrisicoreservering bouwkosten (object onvoorzien) 10% I 0,1447 J
Totale Bouwkosten 1,5917 K=I+J

Engineering (extern ON) 5% K 0,0796 L
Engineering (intern OG) 15% K 0,2388 M
Overige bijkomende kosten 5% K 0,0796 N

Totaal voorzienen investeringskosten 1,9896 O=K+L+M+N

Objectoverstijgende risicoreservering (project onvoorzien) 10% O 0,1990 P
Totale inversteringskosten excl. BTW (T‐waarde) 2,1886 Q=O+P

Scheefte (spreiding op prijs en hoeveelheden) 5,0% Q 0,1094 R

Totale projectkosten 2,2980 S=Q+R

Levert


