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HET WILLEMSSPOORTUNNELPROJECT

UNIEK OF TER NAVOLGING ?

1. INLEIDING

Bij de realisatie van grote infrastructurele projecten zlJn
globaal verschillende fasen te onderscheiden: om te beginnen
de bestuurlijke fase waarin het probleem wordt gesignaleerd
(oriëntatie) en het beleid wordt gevormd (definitie, voor-
ontwerp). In deze fase worden de eisen geformuleerd, wordt
de haalbaarheid onderzocht, de financiering opgetuigd, en
worden planologische en bestuurlijke afspraken gemaakt
respectievelijk vergunningen verleend. In de projectfase
worden het definitief ontwerp en bestek gemaakt, aanbesteed
en uitgevoerd. Na afsluiting van de projectfase treedt de
beheers fase in, waarin nazorg, gebruik en onderhoud de
hoofdmoot vormen.

Bij de naderende afsluiting van de projectfase van het
project Willemsspoortunnel heeft de Voorzitter van de stuur-
groep aan de Minister aangeboden de ervaringen van de afge-
lopen 10 jaar vast te doen leggen, niet als doel op zich-
zelf, doch met het uitdrukkelijk daaraan gekoppelde doel om
de managementlessen te registreren, die van nut kunnen zijn
voor toekomstige projecten van soortgelijke aard.

Het gaat daarbij in beginsel om de laatste vier jaar van de
bestuurlijke fase waarin de beslissingen zijn genomen die de
projectfase inleiden, en de projectfase zelf. De gehele
bestuurlijke fase voorafgaande aan de realisatie van de wil-
lemsspoortunnel heeft 30 jaar geduurd, als tenminste de
eerste 10-jarige periode van planvorming , die een aanvang
nam met het spoorwegplan Mouton van 1946, niet wordt meege-
rekend.

Met het aantreden van Minister Mevrouw Drs N. Kroes in 1982
verandert de bestuurlijke fase sterk van karakter. Dit heeft
een beslissende invloed op het project. In mei 1983 brengt
de Minister de Nota Willemsspoorverbinding uit, waarin zij
om financiële redenen kiest voor een twee-sporige brug. In
reactie op de afwijzing, waarvan de Kamer via een motie doet
bli jken, stelt de Minister vervolgens de Commissie Kosten-
beperking Willemsspoortunnel in, die op de bouw van de door
de Kamer gewenste tunnel besparingen tot f 118 mln mogelijk
acht. Voor de Minister is dit echter onvoldoende om haar
standpunt te wijzigen. De doorslag voor haar keuze voor de
tunnel geeft het "uniek aanbod" van de aannemerscombinatie ,
dat uiteindelijk tot de huidige Basisovereenkomst heeft
geleid.
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Het zal echter nog tot april 1986 duren voordat de onderhan-
delingen tussen NS, het Rijk en Rotterdam worden afgesloten
met de ondertekening van de Drie-partijen-overeenkomst,
waarmee het einde van de bestuurlijk dominante fase gemar-
keerd wordt, en de projectfase begint. Tegelijkertijd wordt
de overeenkomst tussen NS en de aannemingscombinatie KWT
getekend. De uitvoering startte in 1987 en het werk zal naar
verwachting in 1994 worden opgeleverd.
Voor een goed begrip van het voortraject is het nodig geble-
ken om in hoofdstuk 2 een beeld te schetsen sinds 1979. De
gebeurtenissen in het jaar 1983 zijn cruciaal voor het
project en worden daarom in een afzonderlijk hoofdstuk 3
behandeld. Daarna wordt in hoofdstuk 4 aandacht besteed aan
het tot stand komen van de drie-partijen-overeenkomst,
respectievelijk de aannemingsovereenkomst, in de periode van
1984 tot 1986. In hoofdstuk 5 zijn de ervaringen, opgedaan
met de in 1987 gestarte uitvoering van deze overeenkomsten
beschreven en geanalyseerd. Tenslotte worden conclusies en
managementlessen samengevat in hoofdstuk 6.
Bij het opstellen van dit rapport heeft de auteur, Ir A.J.
Woestenenk, op basis van openbare en vertrouwelijke stukken
een 25-tal interviews afgenomen van de direct betrokkenen.
Van deze interviews zijn besprekingsverslagen gemaakt, die
aan de geïnterviewden voor commentaar zijn toegezonden. In
deze verslagen, die op zichzelf vertrouwelijk blijven, is
tevens aangegeven welke status de gegeven informatie heeft:
mag wel/niet in rapport worden geciteerd, met/zonder bron-
vermelding. Het concept-rapport is vervolgens in de SGS
besproken. Zoals verwacht kon worden in een complex project,
waarin diverse instanties met hun specifieke culturen samen-
werken, gaf het concept aanleiding tot tamelijk ingrijpende
opmerkingen. Aansluitend is nader onderzoek uitgevoerd, en
vervolgens is het concept-rapport aan de hand van dit onder-
zoek en de eerder gemaakte opmerkingen in twee fasen aange-
past.
opvallend is de openheid waarmee de auteur in de interviews
is geconfronteerd, waarvoor hij dank is verschuldigd. Zonder
anderen daarmee te kort te willen doen een speciaal woord
van dank aan Ir F.F.M. de Graaf van de Bouwdienst RWS voor
zijn hulp bij het uitpluizen van dossiers, en aan de heer
M.J. Kramer, projectsecretaris namens NS, voor de logistieke
steun.

2. VOORTRAJECT 1979 TOT DE JAARWISSELING 1982/1983
2.1 Bestuurlijke besluitvorming
Voor het doel van deze evaluatie is het van belang een beeld
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te schetsen van de situatie waarin de bestuurlijke besluit-
vo'rmfnq' verkeerde toen Mevrouw Kroes haar voorganger Zee-
valking als Minister van Verkeer en Waterstaat, opvolgde.

In Nederland is de NV Nederlandse Spoorwegen voor haar
investeringen in infrastructuur geheel afhankelijk van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, en wel van het Direc-
toraat Generaal van het Vervoer (DGV, destijds geheten
Directoraat van het Verkeer)2. Vanaf 1966 heeft het Ministe-
rie steun gegeven aan het plan voor de aanleg van een tun-
nel. Zowel het openbaar vervoer (belangenbehartiger NS) als
de scheepvaart (belangenbehartiger CEBOSINE) waren hierbi j
immers het meest gebaat. Het probleem was echter het bijbe-
horende budget bij het Ministerie van Financiën los te
kri jgen, in de tijd dat het WST-project van start ging was
er (nog) niet veel geld voor OV-projecten beschikbaar.
Rijksbijdragen konden wél worden verleend voor voorinveste-
ringen voor de tunnel, zowel bij de aanleg van de metro
Oost-West-lijn als bij de Willemsbrug. De tijdgeest is
inmiddels 180 graden gedraaid, ook de bestuurlijke verhou-
dingen zijn inmiddels gewijzigd: het Rijk is thans verant-
woordelijk voor de spoorweg-infrastructuur, en NS voor het
vervoersproduct.

Over de uitvoering van het project waren al afspraken ge-
maakt: vanwege de ervaringen met de metro had DGV voorge-
steld de Dienst Gemeentewerken van Rotterdam (GW) daarmee te
belasten. Vanwege de deskundigheid van GW en haar verwe-
venheid met de stad Rotterdam was de toenmalige DG van
Rijkswaterstaat Ir J. Tops in een gesprek met de directeur
GW, Ir A.B.M. van der Plas3 ermee accoord gegaan dat GW
zowel de voorbereiding als het toezicht op de uitvoering van
dit gecompliceerde project zou verzorgen. Ook de Nederlandse
Spoorwegen waren accoord dat GW het project zou voorberei-
den, aanbesteden en uitvoeren. De N.V. Nederlandse Spoorwe-
gen (NS) zou als opdrachtgever fungeren.

De eerste NS-projectmanager Ir G.M.F.J. Hammer4 werd met tal
van deelbelangen geconfronteerd, waarmee hij in dialoog naar
een zowel voor NS als voor het deelbelang, voordelige oplos-
sing streefde. Voorbeelden: De Bewonersorganisatie Feije-
noord (BOF) verzette zich tegen de bouw van de tunnel o.m.
vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen door de wijk.
Hammer heeft TNO een risico-analyse laten maken, en als
gevolg daarvan het Programma van Eisen voor de tunnel aange-
past, om zo de kans op het optreden van calamiteiten te
verminderen. Zo leidde de discussie met het Waterschap
Ijsselmonde tot verschillende varianten. Het waterschap had
aanvankeli jk geëist dat de spoorbaan verhoogd zou worden,
waarbi j het zich op het standpunt stelde dat NS totnogtoe
eigenli jk zonder vergunning "ter bede" op de di jk had gere-
den. Gedreigd werd zelfs de aanwezig geachte vergunning in

Evaluatie Willemsspoortunnel Project, juni 1994 - pag. 3 -

i
/. '.



ingenieursbureau WOESTENENK
bureau voor management in de bouw

te trekken. Door het optreden van NS is ook dit probleem in
harmonie tot een oplossing gekomen.

2.2 De Beleidsgroep Spoortunnel

Nadat Minister Tuijnman op 4 december 1979 in de Tweede
Kamer het besluit tot aanleg van een 4-sporige tunnel in
Rotterdam bekend heeft gemaakt, hebben" NS en GWonmiddel-
lijk overleg gevoerd, in het kader van de voorbereidingsac-
tiviteiten t.b.v. dit project over de taakverdeling tussen
NS en GWinzake ontwerp en uitvoering van de tunnel en de
voor dit project noodzakelijke organisatie.

Bovendien werd voorgesteld tripartite overleg te openen
tussen DGV, de gemeente Rotterdam en NS, waarin ook de
principe-voorwaarden, die van de zi jde van het Gemeentebe-
stuur zijn verbonden aan de medewerking van de Gemeente bij
de realisering van de spoortunnel, aan de orde zouden moeten
komen. De betreffende voorwaarden zi jn uitgesproken in de
Raadsvergadering van 29 november 1979, waarin de Gemeente-
raad zich uitspreekt "voor de aanleg van een viersporige
tunnel ter vervanging van de huidige Willemsspoorbrug onder
de hieronder te noemen voorwaarden die er toe dienen te
leiden dat de nadelige effecten van (de bouw van de) spoor-
tunnel voor de stad worden voorkomen c .q. zoveel mogeli jk
worden beperkt."

Onder leiding van DGV, Afdeling Voorzieningen Openbaar
Vervoer Drs D.J. Leij6 werd een voorstel tot invulling van
de voorgestelde projectorganisatie uitgewerkt. Rotterdam
claimde het voorzitterschap van de Beleidsgroep, door wet-
houder Mr J. Mentink te vervullen. Die claim werd door de
Minister gehonoreerd. Op 10 november 1981 stelde Minister
Zeevalking7 de Beleidsgroep Spoortunnel (BGS) in, waarin het
Ministerie werd vertegenwoordigd door Drs D.J. Lei j namens
DGVen Ir H. Wegner, Hoofdingenieur-Directeur van Rijkswa-
terstaat, Directie Zuid-Holland. Men kan zich afvragen of
het juist was dat Rotterdam, als partij in hoge mate belang-
hebbende t.a.v. de voorwaarden waaronder de bouw kan plaats
vinden, de voorzitter van de BGSleverde.

Wellicht is dit ook de reden dat in de BGSgeen overeenstem-
ming over de Rotterdamse voorwaarden kon worden bereikt. Op
18 november 1982 stelt de BGS een not.a" vast, waarin de
geschilpunten duidelijk naar voren komen. Deze hadden o.m.
betrekking op het al of niet in rekening brengen van het
voordeel "nieuw voor oud" van de panden wijnhaven, de door
Rotterdam geëiste reserveringsvergoeding van het spoortun-
neltracé, de kosten van de voorzieningen om op de tunnel te
kunnen bouwen, en de vergoeding van schade voor bedri jven.
De discussie korte/lange tunnel wacht op een standpuntbepa-
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ling van de gemeente, die nog in een discussie met de Bewo-
nersorganisatie Feijenoord (BOF) is.

2.3 Het tunnelplan eind 1982

Aan het eind van 1982 waren bij het project Willemsspoor-
tunnel veel civieltechnische en andere zaken aan de orde.

Een samenvatting van de civieltechnische problemen:

- de problematiek van de diepe bouwput in relatie tot de
Laurenskerk,

- de bouwsnelheid,
- de overlast van de bouw van de Willemsspoortunnel voor het

stadsleven in Rotterdam, er werd in die periode nog uitge-
gaan van 8 à 10 jaar bouwtijd,

- de wijze van uitvoering van de Willemsspoortunnel, prac-
tisch ter plaatse van het toenmalige viaduct, terwijl dit
viaduct in gebruik moest blijven,

- de ondergrondse kruising van de Willemsspoortunnel met de
oost-west metrobuis,

- de gefaseerde uitvoering van het viaduct over de Schiekade
en de problematiek van de uitvoering in het Pompenburg,

- de technische problemen van het bouwen van de riviertunnel
naast de oude fundaties van de bruggen in de rivier.

Dan speelden een aantal overige technische zaken een rol:

- het verkeersplan binnen Rotterdam tijdens de bouw,
- de problematiek van de trillingen als gevolg van zwaar

treinverkeer in de tunnel,
- de problematiek van het transport van gevaarlijke stoffen,
- de handhaving van de historische panden aan de Wijnhaven,
- de technische mogelijkheid om later op de tunnel te kunnen

bouwen.

Voorts vroegen een aantal stedebouwkundige zaken om aan-
dacht, zoals de ti jdeli jke verplaatsing van de markt in de
stad, en (heel belangrijk) het stedebouwkundige plan van de
invulling van de ruimte die vrij zou komen op de toekomstige
Willemsspoortunnel.

Vanuit de Rotterdamse bevolking dienen de volgende reacties
te worden vermeld:

- De BOF (Bewonersorganisatie Feijenoord) was zeer actief en
was tegen de plannen van de spoortunnel door Feijenoord in
Rotterdam Zuid, omdat de wi jk dan door de tunnelbak zou
worden doorsneden. zij eisten óf een lange tunnel die
onder de wijk door zou gaan, óf een viaduct.
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- Vervolgens was daar de Kamer van Koophandel van Rotterdam
en de stichting eity Rotterdam, een combinatie van cultu-
rele en zakelijke organisaties in Rotterdam, die waar-
schuwden tegen de overlast, en meenden dat een brug gecom-
bineerd met een viaduct veel minder overlast zou geven.
Bovendien pleitten zij voor goede schadevergoedingsrege-
lingen.

- Tot slot Waldex Kooyman die, overigens in opdracht van de
Stichting City Rotterdam, een ontwerp maakte voor een
brug/viaduct-combinatie voor vier sporen.

Deze reacties in Rotterdam hielden gedurende deze periode de
gemoederen hevig in beroering en leidden tot uitgebreide
discussies in de pers en in de Rotterdamse gemeenteraad. GW
en NS spanden zich in om alle plannen en ideeën te beoorde-
len en om een goede voorlichting te geven.

De journalist Moscovi ter9 beschri jft in het hoofdstuk "De
totale verwarring" van "Sporen onder de stad" de publieke
discussie die op dat moment in Rotterdam pas goed is begon-
nen, inclusief de opnieuw opduikende plannen voor een spoor-
brug, "het koekoeksei in het tunnelnest".

B & W houden echter voet bij stuk. Vrij Nederland10: "Eind
1982 informeerde de Rotterdamse verkeerswethouder Jan Laan
bij Verkeer en Waterstaat naar de stand van zaken rond het
tunnelproject. De nieuwe Minister Smit-Kroes vroeg hem om
enige bedenkt ijd. Haar Ministerie, als een van de belang-
rijkste "spending departments", had al jaar op jaar belang-
rijke veren moeten laten in allerlei bezuinigingsrondes en
bovendien werd zij geconfronteerd met aanhoudende reusachti-
ge begrotingsoverschri jdingen van het oosterseheldeproject .
Haar voorgangers Tui jnman en Zeevalking hadden wel lippen-
dienst bewezen aan de Willemsspoortunnel maar er practisch
geen cent voor gereserveerd." GW-directeur Van der Plas was
bij dit gesprek aanwezig. Tot hun verrassing zei de nieuwe
Minister dat zij problemen had om de viersporige tunnel op
te nemen in haar begroting, en dat zij een en ander nog eens
wilde heroverwegen. Zij vroeg aan GW om in samenwerking met
NS de mogeli jkheden nog eens naast elkaar te zetten: een
tweesporige brug, een viersporige brug, een tweesporige
tunnel of een viersporige tunnel. Door Hammer (NS), Leij
(DGV) en van der Plas (GW) werd tijdens de kerstperiode een
ruppor t " opgesteld, dat in januari aan de Minister werd
aangeboden. Het rapport meldde als belangri jkste argumenten
waarom een tunnel de voorkeur verdiende boven een brug:

- het openingsrégime van een brug zou een ontoelaatbare
verstoring van de dienstregeling met zich meebrengen
(zwaarste argument NS),

- een 4-sporige brug was in stedebouwkundig opzicht onmoge-
lijk (o.m. sociale veiligheid) in de stad in te passen,
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- de scheepvaartbelangen van de bovenstrooms gelegen werven
verzetten zich tegen een brug.

De Minister overzag het gebodene en nam een besluit. Zij
schreef op 24 januari 1983 een kort briefje aan de Neder-
landse Spoorwegen, waarin zij aangaf dat "haar voorkeur,
tegen de achtergrond van de financiële situatie, thans
uitgaat naar een brug. Commentaar van Vrij Nederland: "het
werd het begin van de heilige oorlog met Rotterdam".

3. HETJAAR1983

3.1 Nota Willemsspoorverbinding

De commotie die ontstaat als gevolg van het ministeriële
briefje wordt beeldend beschreven in het reeds genoemde boek
van Moscoviter. NS schri jft de Nota "Visie gevraagd voor de
spoortunnel in Rotterdam", en stelt voor de meerkosten deels
via opcenten op het treinkaartje te financieren. De Rotter-
damse Raad spreekt zich nogmaals uit voor een viersporige
tunnel. Vrij Nederland: "Tijdens een gesprek op het Ministe-
rie over een verbreding van de van Brienenoordbrug - het
grootste knelpunt van Nederland, waar dagelijks honderddui-
zend automobilisten passeren - betoogde wethouder Laan dat
hi j door een raadsmotie met handen en voeten gebonden was
waardoor hij dus niet kon meewerken aan de verbreding van de
brug - en daarmee trapte hij de Minister recht op haar voor
het wegverkeer zo kloppende hart." Sindsdien12 wil ze niet
meer met de wethouder spreken en loopt het gesprek via de
Burgemeester. Op zichzelf heeft de koppeling van het WST-
project met de Brienenoordbrug geen belangrijke rol ge-
speeld. Bij de aanbieding van het boek van Moscoviter heeft
Mevrouw Kroes over deze episode opgemerkt: "met een Burge-
meester zijn geen definitieve afspraken te maken (omdat die
steeds terug moet naar de verantwoordelijk Wethouder)" en
verder over de daarop volgende periode: "ik besef dat ik de
mensen vaak in verwarring heb gebracht".

De eerste insteek van Minister Kroes is geweest een vierspo-
rige brug: "Een brug is 66k mooi". z i j dacht daarmee de
voorwaarden van Rotterdam, die op f 140 mln waren begroot,
en die zij en NS onterecht vonden, te kunnen omzeilen. De
Minister wenste zich niet te laten ringeloren door Rotterdam
en koos om budgettaire redenen uiteindelijk voor een twee-
sporige brug op basis van (bijna) identieke vervanging.
"Bijna", omdat de brug, in tegenstelling tot de bestaande
spoorbrug, op Ri jnvaarthoogte zou worden aangelegd. Ambte-
lijk is de Minister unaniem en bij herhaling geadviseerd
toch voor een tunnel te kiezen, maar de Minister liet zich
niet vermurwen.
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Er zijn geen andere dan budgettaire redenen te vinden voor
het besluit van de Minister om een twee-sporige brug te
bouwen. Zij ging daarbij voorbij aan het feit dat deze
oplossing sowieso onaanvaardbaar was; immers, de (Rijn-
vaart)hoge ligging van de brug leidt tot lagere snelheden en
dus capaciteitsvermindering van goederentreinen, zodat een
nieuwe twee-sporige brug een lagere capaci teit zou hebben
dan de bestaande verbinding. De Minister was gedreven om om
te buigen, het was de tijd van "no-nonsense" politiek.
Hoewel B & W vóór een tunnel waren, had de Minister mede-
standers in de Raad. De scheidslijnen liepen door alle
fracties heen.

Op 2 mei 1982 biedt de Minister de Nota Willemsspoorverbin-
ding13 aan de Vaste commissie V & Waan, waarin zij tot de
conclusie komt dat "vervanging door een twee-sporige brug-
jviaduct verantwoord is". zij baseert haar conclusie voorna-
melijk op financiële gronden: de kosten voor een viersporige
tunnel zijn haar te hoog.

In de nota staat de volgende vergelijkende staat: (kosten in
mln guldens prijspeil 1982)

Aard project Kosten Index
2-sporige brug 430 100
3-sporige brug 570 133
4-sporige brug 630 147

2 sporige tunnel 600 140
3-sporige tunnel 670 156
4-sporige tunnel 760 177

Inmiddels heeft Rotterdam druk overleg met de drie grote
fracties van de Tweede Kamer, een overleg waarin de direc-
teur GW persoonlijk een rol heeft gespeeld door aan de frac-
ties en individuele Kamerleden uit te leggen waarom alleen
een tunnel voor Rotterdam aanvaardbaar was en hoe de plannen
er dan uitzagen. Deze discussies eindigden in een hoorzi t-
ting van de Kamercommissie voor V & W op 8 juni 1983. Op 22
juni 1983 nam de UCV kamerbreed een motie aan waarin de
Minister werd uitgenodigd zo spoedig mogelijk met de aanleg
van een viersporige tunnel te starten. Van der Plas: "Zowel
bij de voorbereiding van de hoorzitting als bij het formule-
ren van de motie heb ik als directeur GW overleg gevoerd met
individuele Kamerleden. De gemeente Rotterdam beschouwde
deze Kamerbrede motie als een overwinning van de Gemeente
Rotterdam samen met de Nederlandse Spoorwegen. Het gevecht
met de Minister was gewonnen."
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3.2 Commissie Kostenbeperking Willemsspoortunnel (Commissie
De Groot)

De Minister zat aldus met een dilemma, enerzijds haar be-
sluit van januari, anderzijds de Kamerbrede motie. Zij
stelde een commissie in onder leiding van de DG Vervoer Ir
H.A. de Groot waar ook de Rijkswaterstaat (zowel de Directie
Zuid Holland als de Directie Sluizen & Stuwen), de gemeente
Rotterdam en de Nederlandse Spoorwegen in waren vertegen-
woordigd. De op 21 juli 1983 ingestelde commissie ging
voortvarend te werk en bracht op 4. october 1983 haar rap-
por-t." uit.

De Commissie ging uit van de kostenraming van f 758 mln.
Rijkswaterstaat had deze raming eerder bestudeerd en gecon-
stateerd dat de kosten aan de gedegen hoge kant waren be-
groot. Mede op grond van deze bevindingen stelde de commis-
sie de volgende besparingen voor:

- het laten vervallen van de tussenhal tussen
metro en trein in station Blaak

- minder diepe ligging van de tunnel onder de
Koningshaven (N.A.P. -8m i.p.v. -9m)

- reductie perronbreedte station Blaak
- driesporig uitrusten als eerste gebruiksfase
- technische besparingen (wapening etc)
- weglaten ti jdeli jke voorzieningen om direct

bij ingebruikstelling van de tunnel reeds een
gedeelte met 4 sporen te exploiteren

- stelpost bestrijding luchtgeluid niet t.l.v.
project WST

subtotaal

- beperking tijdelijke tramvoorzieningen
- versobering tijdelijke markt

subtotaal

- beperking algemene kosten NS
- beperking engineeringskosten GW

- invloed bouwmarkt

Totaal mogelijke besparingen:

f 20 mln

f 7 mln
f 5 mln
f 5 mln
f 15 mln

f 10 mln

f 8 mln

f 70 mln

f 5 mln
f 4 mln

f 9 mln

f 7 mln
f 7 mln

f 25 mln

f 118 mln

Naast deze besparingsmogelijkheden, die de tunnelkosten tot
f 640 mln reduceren, vergelijkbaar dus met de kosten van een
viersporige brug, worden de "Rotterdamse voorwaarden" in het
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rapport besproken. Ten opzichte van de nota BGS is hier een
verharding van standpunten waar te nemen: zo is de Gemeente
met het oog op o.m. de betekenis van de Damstraatverbinding
voor de herstructurering op stadsniveau ("De Kop van Zuid")
van oordeel dat het in de rede ligt dat de tunnel met 300 m
verlengd wordt op kosten van het project. NS en het Rijk
zijn het daarmee niet eens.

3.3 Een "uniek aanbod"
De besparingen aangedragen door de Commissie De Groot waren
voor de Minister nog onvoldoende. De unanieme Kamermotie tot
aanleg van de spoortunnel was voor Minister Kroes een duide-
lijke politieke nederlaag. Minister Kroes had een groot ver-
trouwen in de deskundigheid van Ir J.C. Slagter, Hoofddirec-
teur Infrastructuur van de Hoofddirectie Rijkswaterstaat en
voormalig HID Sluizen en Stuwen, en stelde hem als haar
persoonlijk adviseur aan. Met zijn hulp nodigde zij het
bedrijfsleven uit het "unieke aanbod" te doen, waarvoor
medewerkers van de Directie Sluizen en Stuwen van RWS het
basismateriaal leverden. Ir Slagter werd op initiatief van
DGV in de nieuwe situatie in de Beleidsgroep Spoortunnel
opgenomen.
Ir R. Arnoldy15, destijds Voorzitter van de Raad van Bestuur
van Ballast Nedam Groep N.V. weet zich het volgende te
herinneren: "Mevrouw Kroes heeft tweemaal de Bahrain Cause-
way bezocht, en was erg onder de indruk van dit werk: tegen
zeer scherpe prijs aangenomen, niettemin in technisch,
organisatorisch en ook financieel opzicht goed lopend. Ze
waardeerde bijzonder dat Ballast Nedam veel Nederlandse
bedrijven had meegenomen (was ook nodig om voldoende Neder-
landse content te krijgen i.v.m. NCM-dekking). Haar kwalifi-
catie van het Bahrain Causeway Project: "Groot in geld,
groot in risico, goed lopend". Met de gedachte aan de Bah-
rain Causeway heeft ze Slagter gevraagd Arnoldy te bellen
voor een drie-gesprek in een Schevenings restaurant.
Het gesprek begon met de algemene vraag van de Minister
waarom projecten als de Bahrain Causeway wél in het buiten-
land lukken, maar niet in Nederland. In de daarop volgende
discussie heeft Arnoldy zijn filosofie ontvouwd dat als een
Opdrachtgever een vraag in deze richting stelt, je het
project in een ruim bemeten kring moet vatten, en turnkey
aanbieden en uitvoeren. "Liever de problemen en conflicten
aan mijn tafel, dan elders, zö blijft het project beheers-
baar". Voor deze grote projecten moet intern dan een task
force worden ingesteld, onder eenhoofdige leiding. Het
product van deze task force is een, uiteraard door de top-
leiding goed te keuren lump sum aanbieding op basis van
Design and Construct. Ook de Bahrain Causeway is zo op basis
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van een eigen (alternatief) ontwerp aangenomen.

In Nederland, met zijn goed geëquipeerde overheidsdiensten,
ieder met hun eigen bouwcultuur ligt dat moeilijker. Sommige
technieken zijn samen met een overheid ontwikkeld, bijvoor-
beeld de techniek van de gezonken tunnels.

Na deze algemene filosofieën stelde de Minister de vraag of
Arnoldy bereid was naar buitenlands model een aanbieding
voor de WST te maken, en zo ja, hoeveel tijd hi j daarvoor
nodig achtte. Arnoldy antwoordde: Ja, graag, zoiets kost 1 à
2 maanden. De Minister: 11Ik moet over 1 maand in de Kamer
aantreden, er is dus niet meer ti jd beschikbaar. Kan de
tunnel voor de prijs van een brug ?" Afgesproken werd dat
Arnoldy vier weken de tijd kreeg voor het maken van een
aanbieding naar eigen ontwerp. Arnoldy kondigde aan met een
combinatie te komen. Reactie van de Minister: IIKun je het
niet, of durf je het niet alleen ?IIArnoldy: IIWe kunnen het
en we durven het ook nog, maar met een combinatie lijkt de
zaak politiek meer haalbaar". Met dit argument ging de
Minister accoord.

Toen er in de vergadering van diegenen die belast waren met
de behandeling van de aanbieding onrust ontstond omdat de
aanbiedingsbrief er 5 minuten vóór de afgesproken tijd nog
niet was, moet volgens de overlevering de Minister het
gezelschap gerust gesteld hebben met de opmerking: "Aanne-
mershouden zich aan hun woordlI, en dat deden ze.

Het drie-gesprek vond plaats op 29 september 1983. In zijn
aanbiedingsbriee6 van 28 october 1983 stelt Arnoldy de vol-
gende Combinatie (RWT) voor:

- Ballast Nedam Groep N.V. (Ballast Nedam Beton en Waterbouw
B.V. )

- Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Dirk Verstoep B.V.)
- Hollandsche Beton Groep N.V. (Hollandsche Beton- en Water-

bouw B.V. )
- Koninkli jke Volker stevin N.V. (Van Hattum en Blankevoort

B.V. )
- N.V. Struktongroep (B.V. Strukton Bouw).

De aanbieding heeft betrekking op de korte tunnel, volgens
ontwerp van GW en NS, doch rekening houdend met de bespa-
ringen zoals voorgesteld door de Commissie de Groot. Aange-
boden wordt de tunnelwerken te maken voor een bedrag groot
f 540 mln, bestaande uit een vaste prijs van f 395 mln, te
vermeerderen met een stelpost groot f 145 mln voor wegen-
bouwwerken c.a ,, afbouw stations, electrotechnische werken
en tunnelinrichting. Deze stelpost was noodzakelijk vanwege
de in de korte voorbereidingstijd onvolledig ter beschikking
staande informatie. In de vaste prijs van f 395 mln is
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bovendien om dezelfde reden een "negatieve stelpost" ad f 20
mln begrepen vanwege het weglaten van de tussenhal in het
station Blaak, waarbij de door de Commissie de Groot bere-
kende waarde van deze besparing als uitgangspunt is genomen.

Na de aanbieding heeft de Minister Arnoldy gebeld dat er nog
een bedrag af moest. Met verwijzing naar de in verhouding
tot de omzetten bescheiden winsten van aannemers, zoals die
uit de jaarverslagen blijken, heeft hij de Minister medege-
deeld namens de groep nog f 15 mln prijsreductie te kunnen
geven, op voorwaarde dat de stelpost f 25 mln zou zakken.
Bovendien zouden de aannemers inspraak moeten hebben in het
ontwerp. De Minister vond beide voorwaarden redeli jk. zij
besefte blijkbaar niet dat het verlagen van een stelpost de
aannemer tot niets verplicht. De tot f 500 mln gereduceerde
aanbieding is op 1 november 1983 schriftelijk bevestigd17•

Op 17 november 1983 doet de Minister de Kamer verslaif8 van
de ontwikkelingen rond de Willemsspoorverbinding. Zij meldt
dat de Commissie De Groot de kosten van het tunnelproject
tot f 640 mln heeft kunnen beperken, doch herinnert aan de
op f 430 mln begrote kosten van de twee-sporige brug, die
nog altijd f 200 mln goedkoper is.

Bovendien meldt zij de op haar uitnodiging gedane aanbieding
van KWT ad f 500 mln. Samen met de engineeringskosten ad f
86 mln bedragen de projectkosten aldus f 586 mln, dus f 54
mln lager dan de Commissie Kostenbeperking Willemsspoortun-
nel had begroot. Ze gaat ervan uit dat de Ri jkswaterstaat
namens de opdrachtgever NS de projectcoördinatie voor zijn
rekening neemt. Zij acht de f 586 mln, hoewel nog f 150 mln
meer dan de bouw van de brug, verantwoord. Bovendien stelt
zij voor Rijkswaterstaat het ontwerp van de tunnel onder de
rivier te laten overnemen, of zoveel meer als nodig om
daarmee middelen vrij te maken voor andere wensen. (De sala-
riskosten van Rijkswaterstaat worden immers door Binnenland-
se Zaken betaald). Die middelen zijn zeker nodig omdat zij
geen overeenstemming met Rotterdam kan krijgen over de
bi jdrage aan de Rotterdamse voorwaarden. Haar uiterste bod
ad f 60 mln, inclusief de engineeringskosten van GW, is, zo
meldt de Minister, niet acceptabel voor B & W.

De reactie19 van de Vaste Commissie blijft niet lang uit. De
Minister wordt daarin uitgenodigd vóór het einde van het
kerstreces te rapporteren over het door haar met B & W
gevoerde overleg om de impasse te doorbreken. Bovendien
vraagt de commissie te worden geïnformeerd over de rol van
Ri jkswaterstaat in dezen, "waarbi j het haar voorkomt dat
daarmee wordt afgeweken van aanvankelijk met het gemeentebe-
stuur van Rotterdam gemaakte afspraken."

Op haar, naar verluidt telefonisch verzoek, bevestigt20
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Arnoldy de door Rotterdam gewenste extra 300 m gesloten
tunnel op de Linker Maasoever voor f 20 mln meer te willen
maken, waarmee het "unieke aanbod" op f 520 mln komt. In de
brief van 17 november noemt de Minister voor dit meerwerk
een geraamd bedrag van f 30 mln.

zij deel t21 op 16 januari 1984 aan de Kamer mee thans tot
overeenstemming met B & W te zijn gekomen over een bedrag
van f 50 mln voor de Rotterdamse voorwaarden inclusief de
engineeringskosten, en een verlenging van de gesloten tunnel
met 300 m tot aan de Damstraat in Rotterdam-Zuid. KWT heeft
voor de verlengde tunnel een aanbieding gemaakt ad f 520
mln.

Zoals al bi j de reactie van de Vaste Kamercommissie bleek,
was voor Rotterdam het feit dat de Minister meende dat
Ri jkswaterstaat bij de bouw van de tunnel een belangri jke
rol zou moeten spelen een zeer gevoelig punt. De volgende
deal werd gemaakt: RWS zou de riviertunnel ontwerpen en de
directie voeren, NS zou de zuidelijke oever voor zijn reke-
ning nemen en GW zou het moeilijkste, en voor de stad meest
ingrijpende deel van de bouw van de tunnel voor zijn reke-
ning nemen, namelijk het tunneldeel op de noordelijke Maas-
oever.

De Minister gaf als reden op dat het nu eenmaal de plicht
van de centrale overheid was om goed toezicht te houden op
de besteding van de gelden. Een belangrijke reden was dat de
Rijksoverheid geen kosten in rekening zou brengen ! Van der
Plas heeft dit punt ook persoonlijk besproken in het college
van B & W, waarbij overwogen is of dit door het college
geaccepteerd kon worden of niet. Hij pleitte er in het
College voor om dit, gezien de voorgeschiedenis en gezien de
afspraak met de vorige Directeur-Generaal van RWS, niet over
haar kant te laten gaan. Het college meende echter dat dit
punt van veel minder belang was dan het feit dat Rotterdam
zijn zin had gekregen met de viersporige tunnel. Voorts werd
bepaald dat als GW capaciteitsgebrek zou hebben bij het
voorbereiden van de Willemsspoortunnel op de rechter Maasoe-
ver zij dan steun zou kunnen krijgen van RWS. Ook hierbij
werd het argument gebruikt dat hiervoor geen kosten in
rekening zouden worden gebracht.

3.4 Wat hield het "uniek aanbod" in ?
De Minister heeft gezien de bijzondere politieke omstandig-
heden bewust gekozen voor het laten uitbrengen van een
aanbieding zonder competitie. Zij wilde immers op korte
termijn een vaste, scherpe prijs, voor een "normale" aanbe-
stedingsprocedure was geen ti jd, Voor een adequate beeld-
vorming is het dan een eerste vereiste de hoogte van het
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aanbod te kunnen beoordelen, met andere woorden: hoe uniek
is het aanbod. Zoals in de voorgaande paragraaf reeds aange-
geven, is het antwoord op deze vraag in de briefwisseling
met de Kamer uitermate summier: uit de genoemde bedragen is
slechts af te leiden dat de aanbieding van KWT tot een f 54
mln goedkopere tunnel leidt dan het rapport van de Commissie
de Groot aangeeft.

Ook de direct betrokkenen Zl)n slecht geïnformeerd. Eerst op
7 maart 198422 worden de brieven inzake het aanbod van KWT
aan NS en GW ter beschikking gesteld. Niet verwonderlijk
dus, dat er door de lange tijd een sfeer van geheimzinnig-
heid over het bod ontstond; noch GW, noch NS wisten er het
fijne van. Die geheimzinnigheid is eigenlijk altijd geble-
ven.

Toen in december 1986 het Willemsspoortunnel-project als één
van de eerste werd aangewezen voor toepassing van de zo
juist geïntroduceerde procedure "Grote Projecten", achtte de
Minister een onderzoek van de fase van voorbereiding en be-
sluitvorming niet meer zinvol, omdat daarover reeds uitge-
breid verantwoording aan de Kamer was afgelegd, met Kamermo-
ties en al. Om die reden heeft de Accountantsdienst van
Verkeer en Waterstaat de destijds aan de Kamer gepresenteer-
de ramingen niet nader onderzocht. Volledigheidshalve heeft
de Accountantsdienst niettemin in haar rappore3 van 1990
een poging gedaan om antwoord te krijgen op de vraag: "Hoe
kon KWT een tunnel aanbieden voor f 500 mln, terwijl daar-
voor aanvankelijk f 760 mln was geraamd ?" De onderzoeker/-
auteur, Drs R. Bakker24 presenteert daarvoor de volgende
opstelling:

Aanvankelijke raming
waarin: - alle engineering (GW+NS)

- onvoorzien

f 760 mln
f 100 mln
f 60 mln

+ ---------
f 160 mln

later aangebrachte bezuinigingen
f 600 mln
f 118 mln

f 482 mln

Hoewel Bakker dit niet met zoveel woorden schrijft, kan de
conclusie uit deze opstelling niet anders zijn, dan dat de
aanbieding van KWT dus nog f 500 mln - f 482 mln = f 18 mln
boven de raming lag; deze conclusie spoort dus niet met de
ministeriële brief.

De verwarring over de hoogte van het bod van KWT is duide-
lijk van invloed geweest op de perceptie van de deelnemers
gedurende de loopti jd van het project. Daarom is in dit
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onderzoek veel belang gehecht aan de reconstructie van de
beoordeling van de aanbieding van KWTversus de vigerende
raming van de opdrachtgever. Uit het ingestelde onderzoek is
gebleken, zoals nader zal worden toegelicht, dat er in de
opdrachtgevers raming nimmer expliciet een bedrag voor On-
voorzien is opgenomen. Voorzover er impliciet in de cijfers
van de oorspronkelijke door GW opgestelde begroting een
bedrag voor Onvoorzien is opgenomen, is dit in het rapport
van de Commissie de Groot gecorrigeerd onder het hoofd:
"Overige besparingen". Hierin wordt er aan herinnerd dat de
eerdere toetsing van RWSal uitgewezen had dat de kosten
"aan de gedegen, hoge kant waren begroot. In het kader van
dit onderzoek zijn de oorspronkelijke globale uitgangspunten
voor de begroting nader gedetailleerd, hetgeen heeft geleid
tot de volgende besparingen, die overigens de kwaliteit van
het werk niet aantasten." Er volgen dan bedragen voor bespa-
ring op wapeningsstaal (f 10 mln), vereenvoudiging zinksleuf
(f 2 mln) en efficiënter gebruik van bouwdokken (f 3 mln).
In de opstelling van Bakker dient de aftrek voor Onvoorzien
van f 60 mln dan ook te vervallen. Voorts is in de "Raming
Commissie De Groot" ad f 640 mln een markteffect van f 46
mln opgenomen. De opstelling van Bakker dient nog met dit
bedrag te worden gecorrigeerd. Invoering van deze correcties
zou tot de conclusie leiden dat de aanbieding van KWTf 88
mln beneden de raming was, i.p.v. f 18 mln daarboven. Ook na
deze aanpassing is echter nog gedeeltelijk sprake van een
vergelijking tussen appels en peren. Een meer fundamentele
benadering volgt hierna.

Als uitgangspunt voor het onderzoek is genomen een in augus-
tus 1983 door S & S van GWontvangen begrotingssamenvatting
volgens bijlage 1.

Bi j nader onder aoek'" bli jkt dat de begroting is gemaakt
door GWvoor wat betreft het civiele gedeelte, en door NS
voor wat betreft het NS-gedeelte. De bedragen in de laatste
kolom "Totaal excl. BTWrtzijn opgebouwd uit de bouwsom (BWS)
en de engineering (HON). Voor de vergelijking met de aanbie-
ding van KWTis uiteraard alleen de bouwsom relevant: deze
is alleen voor het door GWbegrote deel expliciet gegeven.
Voor de overige onderdelen wordt de bouwsom verkregen door
de totale kosten met de engineeringskosten te verminderen.
Deze bedragen volgens opgaaf van GWjNSop prijsbasis 1982:

civiel
wegenbouw
NS

Totaal

f 49,0 mln
f 16,3 mln
f 38,6 mln
f 103,9 mln

Over de engineeringspost van NS bestaat enige onduideli jk-
heid, althans over de vraag welk bedrag daarvoor in de
begroting was opgenomen. Uit aantekeningen van GWen RWS
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blijkt een bedrag van f 31,5 mln, volgens NS was dit f 38,6
mln, waarin f 1,8 mln begrepen voor voorinvesteringen. Dit
laatste komt overeen met latere documenten, waarin uitgegaan
wordt van een oorspronkelijk budget voor engineering NS van
f 37 mln. Veiligheidshalve is in deze beschouwing dan ook
van een bedrag van f 38,6 mln uitgegaan.

De begrotingscijfers die in het door GW begrote deel in de
samenvatting zijn opgenomen zijn ontleend aan door de auteur
ingeziene gedetailleerde begrotingen van de verschillende
onderdelen. Deze begrotingen zijn qua mate van detaillering
te vergelijken met de thans gebruikelijke resultaatsbe-
schrijvingen volgens RAW-systematiek. Er blijkt onomstote-
lijk uit dat geen post Onvoorzien is opgenomen, ook niet
impliciet in de hoogte van de bedragen.

Om tot de opdrachtgeversraming te komen is in bijlage 2 de
bouwsom bepaald, verdeeld over de delen I en 11. De in de
KWT-aanbieding genoemde stelposten NS ad f 55 mln zijn daar-
toe van het NS-deel afgetrokken en aan deel 11 toegevoegd.
Aan de bouwkosten voor deel I is bovendien toegevoegd een
bedrag van f 25 mln als extra kosten voor de verlenging van
het gesloten tunnelgedeelte op LMO (Damstraatvariant);
veiligheidshalve is aangenomen dat in het bedrag van f 30
mln, dat in de ministeriële brief van 17 november 1983 daar-
voor wordt genoemd, engineeringskosten ad f 5 mln zijn
begrepen. Vervolgens zijn de besparingen van de Commissie de
Groot aan de hand van de aanbiedingsbrieven van KWT zo goed
mogelijk verwerkt, waarbij aan de "veilige" kant is gebleven
m.b.t. de verdeling tussen vaste som en stelpost. Controle-
tellingen van de kolommen 1, 4 en 5 geven de bekende waarden
voor de oorspronkelijke begroting ad f 758 mln, de door de
Commissie de Groot aangegeven besparingen ad f 118 mln, en,
na correctie voor voorinvesteringen ad f 12 mln en verlen-
ging tunnel ad f 25 mln, de totaalkosten na besparing ad f
640 mln. De aldus bewerkte "Eindbegrotingen ", waarui t de
voorinvesteringen zijn weggelaten, zijn in de kolommen A en
B op het prijsniveau 1983 gebracht. Als indexeringspercenta-
ge is 2 % aangehouden.

De opdrachtgeversramingen voor en na besparingen Commissie
De Groot (kolommen A en B) zijn overgenomen in bijlage 3.
Deze bi jlage is ingericht volgens het model, opgenomen op
blz 10 van het Accountantsrapport 1990. Ter vergelijking is
de laatste aanbieding van KWT, waaraan wordt gerefereerd in
de ministeriële brief van 16 januari 1984, in kolom C opge-
nomen. Duidelijk is dat KWT zijn nek alleen uitstak voor de
"vaste som", inhoudende de ruwbouw van de tunnel. Zaken als
inrichting van de tunnel, en bijkomende werken, zoals wegen-
bouw, kabels en leidingen, waren in dit stadium niet bekend,
en zeker niet in vier weken te begroten. Het lag dus voor de
hand daar een stelpost voor op te nemen. De door de Commis-
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sie de Groot aangegeven besparing wegens het vervallen van
de tussenhal in het station Blaak had een zodanige invloed
op het ontwerp, dat ook dit niet in de beschikbare tijd kon
worden begroot, welk probleem creatief werd opgelost door
een "negatieve stelpost" in te voeren.

De aanbieding van KWT van f 400 mln voor het vaste som
gedeelte dient te worden vergeleken met de door de opdracht-
gever daarvoor geraamde kosten, zijnde minimaal f 478,7 mln.
De conclusie luidt dat KWT zeker f 78,7 mln beneden de
opdrachtgeversraming heeft aangeboden, derhalve ca 16 %
lager. Ter vergelijking: in de opdrachtgeversraming was een
markteffect opgenomen van f 46 mln, zijnde 7 % van de op-
drachtgeversraming, en: het ramingsvoordeel voor de openbare
aanbestedingen voor geheel GW bedroeg in de jaren 1982, 1983
en 1984 respectievelijk 15 %, 17 %, en 12 %.
Over welke basisstukken beschikte KWT bij het opstellen van
haar prijsaanbieding ?26: De door NS en RWS (niet door GW)
ter beschikking gestelde basisstukken bestonden uit enkele
dwarsprofielen, een lengteprofiel, een rapport over ver-
keerssituaties, het besparingsrapport van de "Commissie de
Groot" en de gedetailleerde begroting van GW, die hierboven
reeds aan de orde kwam, doch zonder prijzen. Bovendien
beschikten de deelnemende bedri jven over de bestaande info
m.b.t. het metro-project. Verder werden als referentiebe-
stekken de Hemwegtunnel, de Schipholtunnel en de metrotunnel
Rotterdam gebruikt.

Er zijn 5 onafhankelijke begrotingen gemaakt door de cal-
culatiechefs van de betrokken bedrijven. Zij maakten uiter-
aard gebruik van de kentallen uit de genoemde bestekken,
waarbij alle bedrijven wel eens betrokken waren geweest. Het
railgedeel te werd door Strukton geraamd. Het resultaat lag
verrassend op één lijn: afwijkingen binnen 5 %.

Na de eerste aanbieding (28-10-83) is een korting aangebo-
den, waarbij de prijs zakt van f 395 mln vast + f 145 mln
stelpost tot f 380 mln vast + f 120 mln stelpost. (In beide
gevallen is in het "vaste" bedrag de "negatieve stelpost" ad
f 20 mln begrepen). De tot f 380 mln gereduceerde vaste som
is later weer tot f 400 mln verhoogd vanwege de verlenging
van het gesloten tunnelgedeelte (Damstraatvariant). De vraag
om korting was puur handel van de zijde van de Minister. De
korting van f 15 mln was echter wel gebaseerd op reële
besparingsmogelijkheden. Bedacht moet daarbij worden dat de
helft van de bouwkosten uit de post hulpconstructies be-
staat. Hierbij waren bijvoorbeeld in het ontwerp van de
kuipconstructies, en de spoorverschuiving belangrijke opti-
malisatie mogelijkheden. In feite lag er een moreel commit-
ment om gezamenlijk naar besparingen te zoeken.
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Dat de gegeven pri jsreductie vergezeld ging van een belang-
rijke reductie van f 25 mln op de stelpost heeft veel kwaad
bloed gezet bij de ontwerpende bureau's.

4. VIA HOEKSTENENNOTA NAAR TWEE OVEREENKOMSTEN

4.1 Hoekstenennota

Na het "unieke aanbod" werd de HID Sluizen & Stuwen, Ir W.
Stevelink27 door Minister Kroes aangezocht om de Stuurgroep
Spoortunnel (SGS) te trekken, en de aanbieding van KWT om te
werken in een overeenkomst. "Een bijna onmogelijke opdracht,
het ontwerp lag nog volledig open, maar er was wél een vaste
prijs". Inderdaad een zeer ongebruikelijke situatie: in
Nederland wordt normaliter pas aanbesteed als het definitief
ontwerp gereed is, in de RAW-systematiek wordt dan bovendien
aanbevolen de hoeveelheden verrekenbaar te houden. In sommi-
ge gevallen wordt de aannemer bij zijn inschrijving gevraagd
de hoeveelheden te controleren, en het risico daarvoor over
te nemen. Het bestek is dan echter wél gebaseerd op een
definitief ontwerp. In uitzonderingsgevallen wordt een vaste
prijs, dus zonder verrekening van hoeveelheden, gevraagd op
basis van een voorontwerp. Het is dan wél zaak over goed om-
schreven specificaties te beschikken. Die waren hier niet
beschikbaar, omdat het ontwerp nog niet in de fase van
afgerond voorontwerp verkeerde.

Tegelijkertijd met de officiële benoemingsbriees stelt de
Minister de nieuwe projectorganisatie in, waarbi j de be-
staande Beleidsgroep Spoortunnel (BGSl weliswaar niet wordt
opgeheven, doch een nieuwe taak kri jgt toebedeeld als be-
stuurli jk platform voor aangelegenheden betreffende de
inpassing van het project in de stad en het toezicht op de
goede afwikkeling van gemaakte afspraken.

Aan het hoofd van de projectorganisatie staat de Stuurgroep
Spoortunnel (SGS), onder voorzitterschap van de HID S&S van
RWS. Hij heeft de persoonlijk van de Minister ontvangen
opdracht er op toe te zien dat de tunnel sober maar degelijk
wordt.

De Coördinatiegroep Spoortunnel (CGS) heeft de projectmana-
ger (van NS) als voorzitter en zorgt voor de totstandkoming
en onderlinge afstemming van deelactiviteiten. Een belang-
rijk onderdeel is de toetsing van de ontwerpen door de
Dienst stadsontwikkeling/Verkeersdienst.

De Kerngroep Spoortunnel (KGS)
onderlinge coördinatie van de
onder voorzitterschap van het
KGS stelt normen en eisen vast

is verantwoorde Iijk voor de
ingenieursbureau' s, en staat
ingenieursbureau van NS. De
en ziet erop toe dat de met
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de aannemer te sluiten (deel)overeenkomsten voldoen aan het
programma van eisen.

De Hoekstenennota29 kan gezien worden als een achteraf opge-
steld Programma van Eisen, en diende niet alleen als onder-
legger voor de met de aannemer te sluiten overeenkomst van
aanneming van werk, doch tevens voor het opstellen van de
Drie-Partijen-overeenkomst. Hoewel het aanvankelijk voor de
hand leek te liggen direct met de aannemer over een concept
basisovereenkomst te onderhandelen, bleek de Hoekstenennota
achteraf een noodzakelijke tussenstap.

Stevelink stond tussen twee vuren: aan de ene kant de Minis-
ter, die hi j er tevergeefs van probeerde te overtuigen dat
de vaste som niet zo vast was, zeker voorzover het de stel-
posten betrof. Anderz ijds had hi j de opdracht leiding te
geven aan het proces om tot overeenstemming met de aannemer
te komen, zonder dat hij bij de voorgeschiedenis was betrok-
ken, zodat hi j zich niet gecommi tteerd voelde. Als gevolg
daarvan verliepen de onderhandelingen dan ook zeer taai. Het
was de kunst om de aannemer geen onbehoorlijke risico's aan
te smeren, terwijl aan de andere kant NS maar vooral Rotter-
dam iets moois op kosten van het Ministerie wilden hebben.
De verlangens stapelden zich Op30 en er kwamen steeds meer
punten bij, die óók in de vaste prijs zouden moeten zitten.

Om een oplossing te forceren werd een Ronde Tafel gesprek
gearrangeerd om de ontstane moeilijkheden uit de weg te
ruimen. Alle plussen en minnen sloten op een tekort van f 32
mln. Slagter sprak bij deze gelegenheid: "Daar moeten we uit
komen." Voor KWT werd de doorslag om toch tot ondertekening
van de overeenkomst over te gaan gegeven door een wijziging
in betalingscondities, die een aanzienlijke rentewinst zou
opleveren. Toen de rente later evenwel bleek te dalen was
dat risico KWT.

4.2 Basisovereenkomst

Na een jaar hard onderhandelen is er op 19 maart 1985 over-
eenstemming met KWT over de Hoekstenennota. Op 3 april 1985
deel t de Minister31 dit aan de Kamer mee. De "negatieve
stelpost" als gevolg van een minder diepe ligging van de
tunnel als gevolg van het weglaten van het tussenniveau in
het ondergrondse station Blaak, blijkt in plaats van f 20
mln, f 14,2 mln te bedragen, zodat de vaste som thans een
bedrag van f 405,8 mln beloopt. De Minister geeft tevens een
overzicht van de projectkosten, (zie ook de betreffende
kolom in bijlage 3) waarbij voor het eerst een Post Onvoor-
zien verschijnt, groot f 10 mln. Met de symbolische hoogte
van dit bedrag lijkt de Minister aan te willen geven dat ze
geen post Onvoorzien nodig acht. Inderdaad wees zij ambte-
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lijke voorstellen om een "echte" post Onvoorzien op te nemen
van de hand. Op 11 november 1985 wordt overeenstemming
bereikt over de tekst van de Basi.eover-eenkoms t;" met bijla-
gen; de feitelijke ondertekening wordt in afwachting van
overeenstemming over de Drie-partijen-overeenkomst uitge-
steld tot 28 april 1986.

In de Basisovereenkomst, waarin NS opdrachtgever is en KWT
aannemer, wordt een 20-tal deelovereenkomsten Deel I genoemd
met bi jbehorende vaste deelsom (en ontwerpbureau), tesamen
een bedrag van f 405,8 mln belopend. Daarnaast een 6-tal
deelovereenkomsten Deel 11, voor een totaal geschat bedrag
van f 120 mln. De prijs van de Deel 11 werken zal via raam-
condities worden vastgesteld.

Als tijdsbepaling is opgenomen: twee-sporige indienststel-
ling binnen acht jaar, alle werken gereed binnen tien jaar,
vergezeld van boetebepalingen bij overschrijding.

In de deelovereenkomsten deel I worden geen verrekenbare
hoeveelheden opgenomen. Wél zullen de ontwerpbureau's op
basis van gelijkwaardigheid gezamenlijk overleg voeren met
KWTover de voorgenomen ontwerpen en bouwmethoden. Achter-
eenvolgens dienen voorontwerp, definitief ontwerp en deel-
overeenkomst aan KWTvoor accoord te worden aangeboden. Het
is KWTtoegestaan alternatieve ontwerpen in te dienen. In de
overeenkomst wordt een aantal referentiebestekken genoemd
van Hemspoortunnel , Metro Rotterdam, Onderdoorgangen Ri j s-
wijk en Hengelo en Schiphol tunnel-Zuid.

Voor de deelovereenkomsten deel 11 geldt de uit de vroegere
Raamovereenkomsten bekende methode van het vergelijken van
de KWT"pri jsaanbieding" met de ontwerpers "begroting", met
dien verstande, dat geen overschri jding van de begroting
toegestaan is. In geval van ui tbli jven van overeenstemming
kan NS aan derden opdragen.

Bij de door KWTte sluiten CAR-verzekering moet met verzeke-
raars worden overeengekomen dat deze de uitspraken van de
door de Minister te benoemen "neutrale schadecommissie"
inzake het causale verband tussen grondmechanische aspecten
van de werkzaamheden en schade aan derden als bindend erken-
nen.

In afwi jking van de ABWzullen geschillen worden beslecht
door een door NS in overleg met KWTin te stellen Geschil-
lencommissie.

4.3 Drie-partijen-overeenkomst

De overeenstemming op 19 maart 1985 over de Hoekstenennota
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is niet alleen de basis voor de overeenkomst met de aanne-
mer, maar ook voor die tussen het Rijk, NS en de gemeente
Rotterdam. Toch is de strijd nog niet gestreden. Tussen NS
en Rotterdam vindt nog overleg plaats over de grondruil-
transactie en het daarmee samenhangende recht van opstal.
Hoewel de Minister in haar brief van 3 april 1985 nog steeds
uitgaat van een transactie met gesloten beurzen, is de
werkelijkheid daar ver van verwijderd.
Over de qrondrud I" die nodig was voor het WST-project is
lange tijd gesproken als zou die met gesloten beurzen afge-
wikkeld kunnen worden. NS heeft het rentmeesterskantoor
"Houdringe" een rapport laten opstellen, waarin een toebeta-
ling door NS aan de gemeente van ca f 2,5 mln verantwoord
werd geacht. De gemeente claimde echter een bedrag van f 43
mln, opgebouwd uiteen groot aantal percelen die sinds ca
1930 binnen het tracé waren aangekocht t.b.v. een nieuwe
gecombineerde wegjspoorwegtunnel, en verhoogd met rente-
bijschrijving. Gedeeltelijk waren deze kosten reeds vergoed
door het Rijk op andere werken.
In langdurig overleg tussen NS en gemeente, o.m. vertegen-
woordigd door wethouder Laan, werd de opstelling van de
claim gezuiverd van alle oneigenlijke posten, en werd rente-
bijschrijving gerekend vanaf de definitieve vaststelling van
het tracé. Dit resulteerde in een compromis van f 16 mln
toebetaling door NS aan de gemeente. In de officiële bijeen-
komst waarin een en ander bekrachtigd zou worden, en waarbij
de heren Ploeger en Peper aanwezig waren, nam wethouder van
Financiën Linthorst, gesteund door burgemeester Peper onver-
wacht afstand van het bereikte compromis door een toebeta-
ling van NS ad f 30 mln te eisen. Reactie van Ploeger: "Met
wie hebben we eigenlijk onderhandeld ?". De onderlinge
verhoudingen tussen NS en de gemeente waren door dit voorval
danig bekoeld. Na een nieuwe onderhandelingsronde bleef
Rotterdam op een bedrag van f 23 mln steken.
Het geschil is uiteindelijk in de kamer van de toenmalige
Secretaris Generaal van V&W Drs R. den Besten, die als
bemiddelaar optrad, bijgelegd: overeengekomen werd dat NS
aan de gemeente een bedrag van f 19,5 mln, halverwege f 16
en f 23 mln, zou toebetalen. Naast de grondruil bereikte NS
verbeterde mogelijkheden op de bouwlocaties Blaak en Hof-
plein, en de gemeente verwierf gronden ter plaatse van het
emplacement Feijenoord, die zij nodig zou hebben bij de
ontwikkeling van het plan "Kop van Zuid". Dit laatste is
overigens niet in deze overeenkomst vastgelegd, maar in een
aparte briefwisseling met Den Besten. Voor de Wijnhavenpan-
den werd alleen rekening gehouden met sloop. De later aan de
orde gekomen herbouw van deze panden als gevolg van een
uitspraak van de Raad van state werd additioneel ten laste
van het project gebracht voor een vooraf gefixeerd bedrag.
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NS heeft het eindresultaat van de grondtransactie voor eigen
rekening moeten nemen; het Ri jk had al eerder aangegeven
buiten de f 50 mln voor de Rotterdamse voorwaarden geen
middelen voor grondtransacties of vergeli jkbare kosten
beschikbaar te zullen stellen.

Ondanks de vertraging van bijna een jaar door de grondtrans-
actie wil toenmalig Projectmanager Hammer hierover nog kwijt
dat je met Rotterdam uiteindelijk wél tot zaken kunt komen,
Rotterdammers blijven niet steken in een afwijzing, zoals
elders vaak wordt ondervonden.

De op 17 april 1986 getekende Driepartijenovereenkomse4 is
afkomstig van NS. De overeenkomst bevat globaal een om-
schrijving van het project, de engineering (taakverdeling),
uitvoering en financiële opzet van het project, algemene
afspraken voor de realisering van het project, zoals schade-
compensatieregelingen, projectvoorlichting, vergunningen,
etc; eigendomsoverdracht van gronden, vestiging opstalrecht,
beheer en instandhouding, en slotbepalingen, waaronder
beslechting van geschillen. De schaderegelingen voor bedrij-
ven en marktkooplieden zijn opgezet door het Ministerie
(RWS). NS had aanvankelijk bezwaar uit vrees voor een onbe-
heersbare precedentwerking.

5. DE UITVOERING VAN DE BEIDE OVEREENKOMSTEN

5.1 Drie-partijen-overeenkomst

Enkele opmerkingen over de Drie-partijen-overeenkomst:

art. 1.1 "De lange bouwperiode en de gecompliceerdheid van
het spoortunnelproject gebieden partijen rekening te houden
met bijstellingen in de toekomst •.••.etc". Deze passage is
bewust opgenomen omdat voorzien kon worden dat de bereikte
overeenkomst in het licht van de bestaande maatschappelijke
verhoudingen en technische inzichten tot stand was gekomen,
en in de toekomst zeker bijstelling zou behoeven. Bij de
uitvoering van deze intentie hing uiteraard veel af van de
personele inbreng van de leden van de SGS. In de practijk is
hier goed invulling aan gegeven. Te denken valt aan de in
etappes verantwoorde budgettering van de natuurlijk toch
noodzakelijk gebleken post Onvoorzien, de behandeling van de
claims van KWT en Rotterdam, de vertraging in de planning
die door het EBS ontstond, e.d.

art 2.1 RWS heeft een toezichthoudende taak. In de loop van
het project is deze taak goed uit de verf gekomen.

art 2.2 Het gevaar bestond dat de aparte publiekrechtelijke
verantwoordeli jkheid van Rotterdam in stri jd zou komen met
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haar taak als - onafhankelijk - ingenieursbureau. Binnen de
KGS was GW vaak dominant in het stellen van voorwaarden bij
de uitvoering, ingegeven door haar ervaring met het bouwen
in een stedelijke omgeving. GW stelde bijvoorbeeld zware
eisen op het gebied van de beperking van het heigeluid en
het frequent meten van grondwaterstanden. Zij baseerde zich
daarbij op de relevante bepalingen in Drie-partijen-overeen-
komst en Basisovereenkomst. GW balanceerde daar tussen haar
rol als engineer, en die van verdediger van stadsbelangen :
"Het bouwen in hartje stad is een heel aparte tak van
sport". In de practijk werd hier in twee etappes een (kos-
ten)tegenwicht tegen gevormd: in eerste instantie via de in
5.2 te bespreken inspraak van KWT, in tweede instantie via
de scheiding van rollen in de Projectorganisatie: de rol van
ingenieursbureau in KGS-verband, die van opdrachtgever jf i-
nancierjtoezichthouderjvergunningverlener in SGS-verband. In
beide gremia hebben de drie partijen hun vertegenwoordigers,
die uiteindelijk met elkaar tot overeenstemming moeten
komen. Met name voor de acceptatie door de omgeving en de
vergunningverlener, het opbouwen van commitment, heeft deze
rolverdeling goede vruchten afgeworpen.

art 3.7 De Beleidsgroep, een overblijfsel uit de voorafgaan-
de projectorganisatie, stond in feite buiten de projectorga-
nisatie, en heeft een teruggetrokken bestaan geleid. De nog
overgebleven bestuurlijke "vuiltjes" (claims Rotterdam) aan
het eind van het project zijn in dit gremium niet opgelost.

art 5.1 In de aannemingsovereenkomsten zullen degelijke
garanties worden opgenomen t.b.v. een zo kort mogelijke
bouwperiode en minimale bouwhinder. Hierop heeft de gemeente
streng toegezien. (zie ook commentaar bij 2.2)

art 7.1 In dit artikel wordt de rol van NS als opdrachtgever
bevestigd. NS draagt het bouwrisico, voorzover dat niet door
het Ministerie wordt overgenomen, door betaling van de
ingediende declaraties.

art 7.3 Merkwaardig is dat, indien Gemeentewerken tekort
komt aan het haar toegekende engineeringsbudget , GW recht-
streeks met RWS overlegt, buiten de projectmanager, i.c. NS
om, die in de SGS eerst-verantwoordelijke is voor kwaliteit,
tijd en budget. In de practijk zijn hier geen problemen door
ontstaan.

art. 11.2 De Gemeente heeft zich door veranderende plannen
niet kunnen houden aan de in het voortraject afgesproken
bestemmingen voor de vrijkomende specie uit het spoortunnel-
project. Dit heeft tot een aanzienlijke claim van KWT ge-
Le.id?", Volgens de letter van de Drie-parti jen-overeenkomst
heeft de Gemeente het recht, niet de plicht, om stortplaat-
sen aan te wijzen. In de onderhandelingsfase wilde de Ge-
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meente de vrijkomende grond graag benutten (voornamelijk
voor het dempen van de Spoorweghaven ), tegen de wens van
KWT, die de grond graag wilde verkopen. In de uitvoeringsfa-
se bleek enerzijds dat de gemeentelijke plannen waren gewij-
zigd, anderzijds dat de grond onverkoopbaar was vanwege de
angst voor vervuiling bij potentiële afnemers. KWT heeft op
basis van billijkheid bijbetaling ontvangen. Overwogen is
dit bi j de Gemeente terug te claimen, maar daar is van af
gezien omdat dat op bestuurlijk niveau had moeten gebeuren,
met het gevaar van heronderhandeling van alle Rotterdamse
voorwaarden.

5.2 De Basisovereenkomst

De voor-qeach.Ledeni.s " had alle parti jen maximaal onder druk
gezet, dat wil zeggen dat er op alle betrokken partijen een
fikse hypotheek was gelegd.

De Basisovereenkomst vertoonde een belangri jk manco, en wel
dat weliswaar in de onderhandelingen steeds sprake is ge-
weest van een sobere, uitgeklede tunnel, maar dat dit ui t-
gangs punt niet met zoveel woorden is vastgelegd in de over-
eenkomst. Weliswaar zijn referentiebestekken genoemd, maar
op zijn minst had aangegeven kunnen worden welke normen
hieruit aangehouden zouden worden, zoals bijvoorbeeld de
afwerking van in het zicht komende beton. Nu de detaillering
niet vooraf was overeengekomen, ontstonden er veel discus-
sies, waarbi j KWT in de positie verkeerde niet meer verder
af te kunnen schuiven.

De drie samenwerkende bureau's hebben in KGS-verband vooraf
over-eens t.emmi.nq" bereikt over normen, voorschriften en
kwaliteitseisen, die als uitgangspunt zouden dienen voor de
deelontwerpen . Op basis van de gezamenli jk overeengekomen
uitgangspunten prepareerde ieder bureau vervolgens de haar
toekomende werkonderdelen. De Voorlopige en Definitieve Ont-
werpen en Deelovereenkomsten werden in de KGS besproken. Via
de procedure voor accordering van de trits VOjDOjDeelover-
eenkomst kon KWT op basis van gelijkwaardigheid invloed
uitoefenen op de voorgenomen ontwerpen en bouwmethoden. Bij
het vervolgtraject, t.w. de detailed engineering fase (werk-
tekeningen en berekeningen) waren alleen het individuele
bureau en KWT betrokken, tenzi j er sprake was van een ge-
schil en de KGS-Ieden gevraagd werd een IIsecond op.i.n.i on" te
geven.

Wellicht zou het de voorkeur hebben verdiend ook de werkte-
keningen en berekeningen kruiselings tussen de bureau's uit
te wisselen om aansluitend aan de kwaliteitsborging in eigen
huis nog een onafhankelijke check uit te voeren op het
voldoen aan de gezamenli jk vastgestelde uitgangspunten. Nu
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vond die check in eerste instantie plaats door de aannemer.

De inspraak van KWT heeft zeker effect gehad. Met name ten
aanzien van het aspect "soberheid" bestond er bij KWT een
ander beeld dan bij de ontwerpende bureau's. Het was bij het
doorlopen van de accorderingsprocedure niet te voorkomen dat
er bijvoorbeeld over het afwerkingsniveau (soberheid !)
interpretatieverschillen bleven bestaan. uit vrees voor
precedentwerking greep KWT al vroeg in de loop van het pro-
ject naar het arbitragewapen • Het eerste geschil voor de
Geschillencommissie had dan ook betrekking op soberheid: het
betrof de tegels bij het Schiekadeviaductjkeermuur Molenwa-
terweg. De uitkomst was dat de opdrachtgever de tegels en de
lijm zou betalen, en de aannemer die op zijn kosten zou aan-
brengen.

Vanwege de opzet van de Basisovereenkomst had KWT alleen
direct financieel belang bij soberheid voorzover het over-
eenkomsten behorend tot deel I betrof. Discussies ontstonden
dus over wat al of niet tot de verplichtingen van KWT onder
deze overeenkomsten gerekend diende te worden. Een voorbeeld
daarvan is de architectonische vormgeving van het station
Blaak. In de Projectorganisatie is het aspect soberheid, ook
wat betreft de architectonische aspecten van de spoortunnel
ruimschoots aan de orde geweest. De Voorzitter van de SGS
heeft zich zelfs extern laten adviseren door de voormalige
Ri jksbouwmeester, die concludeerde dat de architectuur van
het tunnelproject overeenkwam met wat in een stadsmilieu
verwacht mag worden. Zo vertoonde het def initief ontwerp
voor station Blaak een zeker kwaliteitsniveau, dat uiteraard
niet alleen zijn doorwerking had op de afbouw die via de
daarvoor bestemde stelpost werd verrekend, maar tevens op de
ruwbouw, die niet verrekenbaar was. Volgens KWT waren de
complexe betonconstructies (o.a. trappartijen, ronde vormen
etc.) niet in overeenstemming met de soberheid, waarop KWT
had mogen rekenen; de opdrachtgever oordeelde dat KWT de
ingewikkelde vormen voor het merendeel uit de gegevens had
kunnen afleiden, die bij het sluiten van de Basisovereen-
komst bekend waren. De desbetreffende claim werd voor een
gering deel erkend.

Bedacht moet worden dat in de periode dat deze overeenkomst
tot stand kwam nog geleefd werd vanuit de cultuur: "het
wordt wel geregeld". Het politieke klimaat verzette zich
echter daartegen. Er was geen enkele vri jheid van handelen
voor de opdrachtgever. Het WST-project was immers één van de
eerste projecten die werd onderworpen aan de "Grote Projec-
ten Procedure". Bovendien was er budgettair aanvankelijk
geen echte post Onvoorzien, wat ondenkbaar is bi j een pro-
ject van een dergelijk formaat.

via de reeds genoemde accorderingsprocedure VOjDOjDeelover-
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eenkomst kwam de door KWT bij haar aanbieding bedongen opti-
malisatie op het gebied van bouwwijze , betonhoeveelheden ,
hoeveelheden wapening etc. werkelijk tot zijn recht. Op
diverse punten van het ontwerp en de uitvoeringsmethodezijn
inderdaad optimalisaties uitgevoerd. De belangri jkste daar-
van zijn:

- de toepassing van onderwaterbeton,
- de reductie van de dikte van de tussenwanden van de tun-

nel, waardoor bovendien bijkomende voordelen zoals vermin-
dering grondwerk,
het gebruik van combiwanden voor bouwputwanden, i.p.v. de
oorspronkelijk voorgeschreven Peinerwanden i.v.m. eis
gelimiteerde doorbuiging,

- de verdere optimalisatie van de combiwand,
- het heien van Vibrocompalen vanaf maaiveld, waardoor geen

last van (en vertraging door) bouwputstempeling,
- vermindering van het aantal Tubexpalen onder station Blaak

i.v.m. aangetoonde hogere toe te laten trekbelasting,
- de vermindering van dwarskrachtwapening,
- de lengte van de zinksleufjelementen,
- het hulpviaduct en de hulpbaan LMO,
- het verschuiven van het viaduct Binnenrotte.
- hydraulische i.p.v. mechanische bewegingswerken Hoogwater-

schuiven.

De optimalisatie leidde niet in alle gevallen tot voordeel
voor de aannemer, bijvoorbeeld in het geval schermwandcon-
structie Laurenskerk, nodig om de grondwaterstand ter plaat-
se van de kerk niet te verlagen. Met het oog op het vermij-
den van trillingen in de kerk ontwierp GW een diepwand ,
i.p.v. de door KWT gewenste combiwand. Met een beroep op de
Geschillencommissie wist KWT het pleit te winnen, de Commis-
sie adviseerde onder voorwaarde van uitgebreide monitoring
hogere trillingniveau's toe te staan, die met het heien van
de combi wand gepaard zouden gaan. Tegen de vervolgens door
GW ontworpen combiwand met verticaal aansluitende klei-ce-
mentwand maakte KWT opnieuw bezwaar. KWT stelde voor de
klei-cementwand door het jet-grout systeem te vervangen.
Hoewel GW niet overtuigd was van de gelijkwaardigheid van
deze oplossing, werd aan KWT het voordeel van de twi jfel
gegeven. Na uitvoering bleek de jetgroutwand echter lek te
zijn. Dit is opgeheven door een horizontale chemische injec-
tie, zodat een "badkuip" ontstond. Dit onderdeel heeft niet
tot bijbetaling geleid, tegen de zin van KWT.

Ondanks de mogelijkheid tot inspraak meent KWT38 dat er een
duideli jk verschil is tussen de drie ontwerpende bureau' s.
Als voorbeeld wordt o.m. genoemd de gehanteerde wapenings-
percentages. Volgens KWT heeft de tijd ontbroken om het
wapeningspercentage in de werkonderdelen Jacobsplaats en
Binnenrotte te optimaliseren, hetgeen door de directie wordt
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bestreden. Op het verzoek van de auteur hun stelling te
substantiëren produceert KWTeen overzicht, waaruit inder-
daad bij de door GW ontworpen werkonderdelen een hoger
percentage zou bI ijken. Daarmee geconfronteerd reageert GW
met de verklaring dat het hogere percentage toe te schrijven
is aan de extra wapening die in het door GWontworpen ge-
deel te nodig is i. v •m. de aldaar geplande bebouwing, en de
in het kader van de optimalisatie, in overleg met KWT,
gekozen betonafmetingen. Voorts stelt GWdat vergelijking
met de door RWSontworpen zinktunnel mank gaat, omdat de
hoeveelheid beton hier veel groter (en daarmee het wape-
ningspercentage lager) is i. v .m. het vereiste grote eigen
gewicht. Het valt buiten het kader van deze evaluatie om
over dit soort discussies een uitspraak te doen. Zoals te
doen gebruikelijk is, zijn deze en andere mogelijke claims
verzameld in een not.a " die tegen het eind van het project
is uitonderhandeld.

De inspraak van de aannemer werd door de ingenieursbureau's
niet altijd even positief gezien: "Wij stoppen er een hoop
energie en kosten in, alleen om de portemonnaie van de
aannemer te spekken". Die kosten werden, als ze een plafond
overschreden, ook niet meer vergoed. De uitweg om het dan
maar aan RWSte geven bleek in de practi jk nauweli jks een
effectieve oplossing, met uitzondering van het sloopbestek,
dat van NS naar RWSis gegaan.

De ingenieursbureau' s hebben hun rol in het optimalisatie-
traject loyaal gespeeld, niettemin zou het voor hun motiva-
tie gunstig zijn geweest als de daaruit voortvloeiende
kostenbesparingen ook aan opdrachtgeverszijde ten goede
waren gekomen. Voor volgende projecten zou hier creatief op
ingespeeld kunnen worden, bijvoorbeeld door gebruik te maken
van de in de U.S.A. toegepaste "Value engineering", waarbij
het voordeel tussen opdrachtgever en aannemer wordt gedeeld.
Hoewel door sommigen betwist, was het ook in de WST-situatie
mogelijk geweest een sleutel te vinden voor de verdeling van
het voordeel naar de deelnemende parti jen, zowel aan op-
drachtgevers- als aan aannemerszijde. Het voert te ver om in
het bestek van deze evaluatie een regeling uit te werken.
Een suggestie is dat het via een voorgeschreven procedure
vast te stellen voordeel, dat in het WST-project voor 100 %
aan de aannemer ten goede komt, voor de aannemer tot bi j-
voorbeeld 60 % wordt gereduceerd, en de overige 40 % gelijk
verdeeld tussen ontwerpend bureau en financier (in de U.S.A.
zijn verdelingen van 60/40 tot 70/30 gebruikelijk).

Zoals wel vaker gebeurt lopen de gemoederen in de confronta-
tie tussen directie en aannemer ook op het moment van
schrijven nog wel eens warm. Nadat de twee grote claims van
KWT, over de Grondenproblematiek en de nota Gri j ze Gebied
zi jn afgewerkt, vindt de directie40

, dat na het bereikte
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accoord de aannemer daar niet meer op terug moet komen,
zoals nog steeds gebeurt, met een beroep op de overeengeko-
men voorwaarden dat verrekening op deelovereenkomsten beho-
rend bij Deel I alleen nog mogelijk is als gevolg van mi-
lieuproblemen, EBS en wijziging Programma van Eisen. KWT
meent dat zij hiertoe wordt gedwongen omdat bij de uitwer-
king van de laatste deelovereenkomsten regelmatig nog de
duurste oplossing wordt gekozen.
De prijs is op een dieptepunt van de markt tot stand geko-
men. Dat de dochters de verliezen van KWT goedgemaakt zouden
hebben?", zoals in "Sporen onder de stad" van Moscoviter
wordt gesuggereerd, is een fabel. KWT is een geïntegreerde
Joint Venture, waarin de partners ieder 20 % hebben. Inhuur
van materieel van en uitbesteding van specialistische onder-
delen aan partners geschiedt uiteraard tegen marktprijzen,
de partners houden elkaar daarvoor te goed in de gaten.
uit bovenstaande opmerkingen zou wellicht de indruk kunnen
ontstaan dat het project onder veel wrijving tussen Aannemer
en Directie evenals tussen de Drie Partijen onderling heeft
geleden. Niets is minder waar. Er was bij alle betrokken
partijen een positieve, professionele instelling. Eerste
prioriteit waren tijdschema en techniek, daarna werd pas
over geld gesproken. De volgorde van de elkaar opvolgende
KWT-directeuren vanuit de onderhandelingsfase in de uitvoe-
ringsfase was qua persoonlijke benadering in dit opzicht
ideaal te noemen. Ondanks op onderdelen opgelopen vertra-
gingen, bijvoorbeeld bij het hierboven besproken aanbrengen
van de schermwand Laurenskerk, werd door extra inspanningen
en materieelinzet elders de achterstand weer ingelopen. In
dit verband dient de aanleg van de zinksleuf Koningshaven
niet onvermeld te blijven.
Het te baggeren tracé liep vlak langs de "Hef". Omdat de
hefbrug goed moest blijven functioneren, werden hoge eisen
gesteld aan de toe te laten vervormingen van de heftorens en
haar fundaties. Na afwegen van een aantal varianten werd
door S&S, in consultatie met "Geotechniek Rotterdam" en het
ingenieursbureau NS gekozen voor begrenzing van de sleuf
door een rechte damwand voorzien van een speciale veranke-
ringsconstructie, waarvan het functioneren vooraf in een
proefopstelling zou moeten worden aangetoond. KWT had daar-
bij haar contractueel vastgelegde inspraak. Ondanks alle
voorbereidingen kon niet voorkomen worden dat schade ont-
stond door uit het slot gelopen damplanken. De meerkosten
zijn gedeeltelijk aan KWT vergoed, gedeeltelijk geclaimd bij
de CAR-verzekering. De opgelopen vertraging is elders gecom-
penseerd.
In april 1987 is met de bouw van de Willemsspoortunnel ge-
start op een tijdschema van 9 jaar, één jaar korter dan de

Evaluatie Willemsspoortunnel Project, juni 1994 - pag. 28 -



..;,{ ingenieursbureau WOESTENENK
~Iii!:.~ bureau voor management in de bouw

Basisovereenkomst als maximumaangeeft. Op verzoek van de
opdrachtgever is in 1990 een additionele verkorting van de
bouwtijd met nog eens een jaar overeengekomen: de 2-sporige
tunnel zou op 1 juni 1993 in dienst worden gesteld, de 4-
sporige tunnel een jaar later. Door vertraging bij de inbe-
drijfstelling van het nieuwe EBS-beveiligingssysteem heeft
de 2-sporige indienststelling door H.M. Koningin Beatrix
plaats gevonden op 15 september 1993.

De Basisovereenkomst met één aannemer heeft veel voordelen
gehad:

een degelijke voorbereiding,
een bouwtijd die van 10 jaar tot 8 jaar verkort kon
worden,
een positieve invloed op de bouwsomals gevolg van de
niet aflatende druk op het budget gedurende de looptijd
van het project, normaal zou sneller verrekend worden,
flexibiliteit in het opvangen van verstoringen (zink-
sleuf/Laurenskerk),
optimalisatie ontwerp/uitvoering en beperking schade,
mede door professionele inzet ook aan aannemerszijde,

Daartegenover was een nadeel van de B.O. de gedwongen nering
voor deel 11 bestekken (niet altijd het goedkoopst).

In de politieke motivatie voor het sluiten van de Basis-
overeenkomst met één aannemer speelde het argument van de
vaste pri js een belangri jke rol. Dat die prijs in werke-
lijkheid minder vast bleek, door onvoorziene omstandigheden
(regelgeving grond/milieu) en een onvolledig Programma van
Eisen bij het sluiten van de overeenkomst, werd ten onrechte
aan de Basisovereenkomst met één aannemer toegeschreven. In
werkelijkheid werd de politieke fictie van de vaste prijs
doorgeprikt.

Balans: Positief voor B.O., met als belangri jke voorwaarde
professionaliteit aan beide zi jden, die in het WST-project
ruimschoots aanwezig was. Ondanks twi jfels vooraf heeft de
B.O. gewerkt, dankzij professionele aanpak, integrale aanpak
door één aannemer, en teamgeest bij aannemer en directie.

5.3 De Projectorganisatie

Het schema van de Projectorganisatie is weergegeven in
bijlage 4. Aan het hoofd staat de stuurgroep Spoortunnel
(SGS), waarin de drie participanten van de Drie-parti jen-
overeenkomst als volgt zijn vertegenwoordigd: NS als Op-
drachtgever, tevens belast met het Projectmanagement, het
Ministerie via DGVals Beleids- en Budgetverantwoordeli jke
en RWSals Toezichthouder inzake ontwerp en kosten, Rotter-
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dam als Vergunningverlener. De Voorzitter, de Hoofdinge-
nieur-Directeur van de Bouwdienst Rijkswaterstaat, thans Ir
Tj. Visser, is persoonlijk als zodanig door de Minister
aangewezen. Samen met DGVheeft hi j rechtstreeks acces tot
de Minister, een kortsluitprocedure waar hij, terecht,
slechts spaarzaam gebruik van gemaakt heeft. Door zijn
samenstelling en gezag wordt de SGS als voorportaal van de
politiek gezien. Het projectmanagement heeft vrijheid binnen
het goedgekeurde budget, elke afwijking van het budget komt
in de SGS. Het succes van het WST-project is mede toe te
schrijven aan het goede functioneren van de SGS, die in de
practijk werkelijk als stuurgroep ervaren wordt.

Functioneert de SGS op het niveau van Opdrachtgever jFinan-
cierjVergunningverlener, de Directievoerende taak wordt
ingevuld door de Kerngroep Spoortunnel (KGS). Samen met de
KWT-directie vormen de gemachtigden in de KGS de Bouwverga-
dering (BVG), die onder leiding staat van de Gemachtigde van
het Ingenieursbureau van NS. In de BVGstaat dus tegenover
de duidelijk als geïntegreerde Joint Venture optredende
aannemers combinatie KWTeen drietal samenwerkende bureau' s ,
die ieder met behoud van hun eigen cultuur, en ook duidelijk
als zodanig herkenbaar, in het project als directie optre-
den. Voordat een BVG wordt gehouden komen de KGS-Ieden
daarvan eerst bi j elkaar om voor onderlinge eenstemmigheid
tegenover KWTin de BVGzorg te dragen. In de eerste jaren
van het project woonde de Projectmanager zowel de vergade-
ringen van de KGS als de Bouwvergaderingen bij. Conflict-
stof, die in deze vergaderingen niet kon worden opgelost
besprak hi j met de voorzitter van de SGS. Een intermediaire
rol dus, afwi jkend van de bi j NS gebruikeli jke rol, waarin
de prm rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur NS.
Thans woont de Projectmanager de vergaderingen van KGS en
BVG niet meer bi j , wél vervult hi j nog zij n functie van
intermediair tussen KGSen SGS.

De aldus optredende KGS geeft aanleiding tot vergelijkbaar
commentaar vanuit verschillende gezichtspunten. Van aanne-
merszijde wordt geklaagd over lange beslislijnen bij de
Directie, waardoor beslissingen langer uitblijven dan nodig
is, als gevolg waarvan vertraging optreedt. De KWT-Ieiding
zou een eenhoofdig leiding van KGS wensen, waarmee recht-
streeks zaken kunnen worden gedaan. Op verzoek van de auteur
heeft KWTde volgende voorbeelden aangegeven om haar stel-
ling te substantiëren: ( 1) vertraging bi j het maken van de
doorbraak tussen Zuidhal en metrostation Blaak leidde tot
werken in de bouwvakvacantie . ( 2) Bi j het maken van de
noodui tgang Maasboulevard ontstond eveneens vertraging,
vanwege discussies met brandweer en welstand. uiteindeli jk
was er geen bestek beschikbaar, alleen tekeningen. (3) Een-
zelfde situatie dreigt thans te ontstaan m.b. t. tegelwerk,
waarvoor nog geen bestek is. Kernprobleem volgens KWT: er
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was niet één aanspreekbare vertegenwoordiger om problemen op
te lossen.
De door KWT genoemde incidenten waarbij de besluitvorming te
wensen overliet, liggen bepaald niet op het kritieke pad. Ze
zijn bovendien geen overtuigend bewijs voor de stelling van
KWT, dat de oorzaak van de vertraging aan de KGS-procedures
moet worden geweten. Ook zonder KGS, bij één enkel optredend
bureau was naar alle waarschijnlijkheid hetzelfde gebeurd.
Ook de voorzitter SGS42 zou liever een meer geprononceerde
leidinggevende, initiatiefnemende rol van de als Directie
optredende KGS zien, begrijpelijk vanuit zijn ervaring in
het oosterscheldeproject. In dit contract is de coördinatie
echter bewust bij de Aannemer gelegd. Deze dient ervoor zorg
te dragen dat de overeengekomen kwaliteit en tijdschema
worden gehaald. Het is de taak van de Directie er actief op
toe te zien dat hij dat ook werkelijk doet. Het initiatief
ligt natuurlijk zeker bij de Aannemer als hij wil claimen.
Een alternatief voor het optreden van de KGS zou zijn ge-
weest het bijeenbrengen van personeelsleden van de drie
ingenieursbureau's in één ontwerpende organisatie. De een-
heid van optreden zou daar wellicht meer mee zijn gediend.
Daarvoor komen echter andere problemen in de plaats, zoals
continuïteitsproblemen inzake personeelsbezetting, coördina-
tie met de hoofdkantoren van de deelnemende bureau's. Gecon-
stateerd moet worden dat in KGS-verband veel aandacht is
besteed aan eenheid van optreden richting aannemer. Om dit
nog te verbeteren wordt verwezen naar de reeds eerder ge-
noemde suggestie van het inbouwen van checks op het voldoen
aan de uitgangspunten van de uitgegeven documenten in de
detailed engineeringsfase kruiselings tussen de bureau's.

5.4 Kostenbeheersing en Rapportage
Zoals uit de bespreking van het voortraject al gebleken is,
heeft vanuit politiek gezichtspunt het kosten- en kostenbe-
heersingsaspect een doorslaggevende rol gespeeld in het WST-
project. Voor het opbouwen van krediet naar de politiek toe
is het niet alleen van belang die kostenbeheersing conse-
quent uitte voeren, doch hier ook door externe rapportage
verantwoording voor af te leggen. Sinds de instelling van de
SGS rapporteert haar Voorzitter ca éénmaal per kwartaal
rechtstreeks aan de Minister via de zg. voortgangsrapporta-
ge. Een belangrijke rol bij de politieke acceptatie speelt
de rapportage uit hoofde van de Procedure "Controle Grote
Projecten", die op het WST-project van toepassing verklaard
is toen dit al van start was gegaan. Met deze procedure
wordt enerzijds beooqd'" dat de Tweede Kamer over grote
projecten beter onderbouwde voorstellen krijgt, anderzijds
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dat de financiële uitvoering van zulke projecten beter
beheerst wordt.

Op basis van o.m. de voortgangsrapportages van de Voorzitter
SGSaan de Minister en overzichten van NSover prijspeilont-
wikkeling , de verrichte en te verwachten betalingen stelt
DGVvolgens een vastgesteld GP-rapportagepatroon een con-
cept-rapportage op, die in een projectgroep met vertegen-
woordigers van V&Wen NS wordt becommentarieerd. Nadat de
nodige aanpassingen zi jn verwerkt wordt het voorstel voor
een finale check voorgelegd aan de SGS. Daarbij krijgt met
name de vertegenwoordiger van de GemeenteRotterdam gelegen-
heid tot commentaar. Eventuele opmerkingen van de andere
leden van de SGS zi jn door interne terugkoppeling via het
projectgroeplid doorgaans reeds in een eerder stadium ver-
werkt. Onder verantwoordelijkheid van DGVwordt vervolgens
de GP-rapportage bi j de Minister ingediend. Na accoord van
de Minister volgt toezending aan de Voorzitter van de Vaste
Kamercommissievoor V &W.

Voor een goede beeldvorming inzake de kostenbeheersing is de
invoering van de Procedure Grote Projecten een duideli jke
verbetering gebleken. Dit was met name het gevolg van de
scheiding in de financiële rapportage tussen kostenstijgin-
gen als gevolg van wijzigingen in het prijspeil, en als
gevolg van budgettaire aanpassingen; bovendien werden de
bestemmingen van de post onvoorzien expliciet vermeld. Bij
sommige grote werken in het verleden, bi jvoorbeeld bi j de
Oosterscheldewerken, werd op basis van lopende prijzen
gerapporteerd, waarin de indexering niet als zodanig werd
aangegeven. Hierdoor ontstond een onjuist beeld.

In het verlengde van het "unieke aanbod" stelde Minister Drs
N. Kroes het budget op een, naar later bleek, te laag ni-
veau, en duldde vervolgens geen enkele verhoging. De noodza-
kelijke budgetverhoging vanwege onvoorziene zaken die onver-
mijdelijk toch opdoemden werd pas gerealiseerd toen de
nieuwe Minister MevrouwJ.R.H. Maij-Weggen een maand in
functie was. De definitieve ambtelijke overeenstemming werd
verkregen tijdens de afscheidsreceptie van MevrouwKroes.

De Procedure "Controle Grote Projecten" gaat uit van kwar-
taalsgewijze rapportages. In de practijk zou dit neer komen
op continu rapporteren; de bi j de procedure betrokken in-
stanties (Vaste KamercommissieV&W,Commissievoor de Rijks-
uitgaven, Algemene Rekenkamer) toonden hier begrip voor en
gingen derhalve accoord met een halfjaarlijkse rapportage.

Met de hete adem van deze
budgetwijzigingen tijdig te
gedocumenteerd. Dat gebeurde
van tussentijdse toetsen op

rapportage in de rug dienden
worden aangekondigd, en goed
ook, inclusief het uitvoeren
soberheid, met medenemenvan

Evaluatie Willemsspoortunnel Project, juni 1994 - pag. 32 -



ingenieursbureau WOESTENENK
bureau voor management in de bouw

alle mogelijke alternatieven. Bovendien werd ook extern
advies ("second opinion") ingewonnen, bijvoorbeeld van de in
1988 ingestelde Commissie Kostendoorlichting44

, de voormali-
ge Rijksbouwmeester inzake de "soberheid" van architectuur
van de stations (o.a. Blaak en Hofplein) en het afwerkings-
niveau van de bovengrondse delen van de tunnel (opritten),
en de door DGV ingeschakelde Landsadvocaat inzake de Rotter-
damse claims. stapsgewijs werd de post Onvoorzien in de loop
van het project zo op goed gemotiveerde wijze op een niveau
van ca 10 % gebracht.
In de reeds eerder genoemde bijlage 3 is een poging gedaan
een overzicht van de kostenontwikkeling te geven van op-
drachtgeversraming tot de meest recente gepubliceerde raming
van juni 1993. Ten opzichte van deze raming is de belang-
rijkste afwijking in de SGS-rapportage van januari 1994 de
toekenning van de claims van de gemeente Rotterdam tot een
bedrag van ca f 3,5 mln. De eindsituatie zal daarom naar
verwachting niet veel afwijken van de situatie in juni 1993.
Wat is nu de kostenontwikkeling geweest afgezet tegen de
opdrachtgeversraming, gecorrigeerd met de besparingen die
door de Commissie De Groot zijn voorgesteld ? In de laatste
kolom van bijlage 3 is dit in beeld gebracht. Zoals bij de
reconstructie van de raming reeds is vermeld, worden de ge-
noemde getallen onder voorbehoud gegeven, er is naar ge-
streefd ze aan de "veilige" kant te houden. Het blijkt dan
dat de kosten van deel I (vaste som) ca f 17 mln beneden het
geraamde bedrag zijn gebleven. Dit ondanks het feit dat de
aangeboden f 400 mln gedurende de loop van het project zijn
verhoogd, enerzijds omdat de "negatieve stelpost" kleiner
bleek dan begroot, en anderzijds omdat de verkorting van de
bouwtijd, wijzigingen van het Programma van Eisen, de inter-
pretatie van "soberheid", de bestemming van de uitkomende
grond, opkomende milieuwetgeving, etc geleid hebben tot het
toekennen van meerwerk en claims aan de aannemer. Intussen
zijn de kosten van deel 11 (stelpost) met ca f 33 mln over-
schreden.
Dat de directe bouwkosten niettemin t.o.v. de begroting na
besparingen de Groot met ca f 62 mln zijn overschreden ligt
aan het feit dat in de opdrachtgeversraming rekening is
gehouden met een markteffect; ditmarkteffect is weliswaar
verdubbeld gerealiseerd (te waarderen op f 79 mln), doch
meer dan te niet gedaan door kostenstijgingen. Bruto is
slechts sprake van een overschrijding van de directe bouw-
kosten met f 16 mln.
Per saldo zijn de totale projectkosten, afgezien van de
aanpassing van het prijspeil, niet boven het oorspronkelijk
in 1982 geraamde bedrag gestegen, zeker als rekening gehou-
den wordt met het feit dat een aantal posten in deze begro-
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ting p.m. waren opgenomen.
De conclusie kan dus zijn dat het WST-project een voorbeeld-
project is qua kostenbeheersing. Door het bewust weglaten
van een echte post Onvoorzien in het begin van het project
is ten onrechte wel eens een tegengestelde indruk naar
buiten ontstaan.

5.5 De projectbegeleiding en Schaderegelingen
Voor het welslagen van het WST-project z1Jn twee zaken
essentieel geweest (ook voor volgende projecten van belang):
- De projectbegeleiding, die uitgebreider was dan alleen
Voorlichting, die op zichzelf een belangrijk onderdeel is.
Het gaat hierbij om het overleg met belanghebbenden, zoals
bewoners, bedrijven, organisaties.

Bij het realiseren van grootschalige civiele projecten in
een stedelijke omgeving45 is het onvermijdelijk dat overlast
wordt veroorzaakt voor de projectomgeving• Als daar niet
adequaat op ingespeeld wordt, kunnen de reacties van de
projectomgeving tot hoge kosten en vertraging van het pro-
ject leiden. Op het ogenblik dat de projectorganisatie
start, dienen de leden van deze organisatie zich dan ook te
realiseren dat door strategische communicatie met de projec-
tomgeving de hinder geminimaliseerd kan worden en de accep-
tatie gemaximaliseerd.
Ruim voor er effectief gebouwd wordt, vangt de Onderzoeksfa-
se aan, die zo'n 3 tot 5 jaar duurt. In deze fase wordt
vastgesteld welke belanghebbenden welke overlast zullen
krijgen en in welke mate. Onderzocht wordt met welke organi-
saties daarover kan worden gecommuniceerd, waarbij de grote
lijn is om eerst in overleg te treden met de overkoepelende
organisaties. In de Rotterdamse situatie waren dit de Kamer
van Koophandel, de Stichting City Rotterdam en de vervoer-
dersorganisatie EVO. In deze fase ligt het initiatief bij de
Projectleiders, die worden gesouffleerd door de projectbege-
leiders. De uitkomsten van dit overleg beïnvloeden de be-
stuurlijke besluitvorming. In het WST-project zijn de deel-
overleggen LMO en RMO in 1983 gestart. De Onderzoeksfase
wordt afgesloten met een Communicatieplan. Van belang is dat
in een vroeg stadium het communicatiebudget wordt vastge-
legd, bij het WST-project is dat bij de aanvang voor de duur
van het project gebeurd.
In de Uitvoeringsfase wordt het Communicatieplan uitgevoerd.
Doel is overleg te voeren over de mate van overlast, in
welke periode die plaats vindt, en wie het betreft. In het
WST-project wordt het overleg gestructureerd via twee bege-
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leidingscommissies: één voor LMO en één voor RMO, die op
dezelfde dag in een frequentie van eens in de 6 weken verga-
deren. In de commissies hebben zitting de Kamer van Koophan-
del, de marktkooplieden, de stichting city Rotterdam, en van
de ambtelijke diensten de politie, brandweer, verkeersdienst
en de directievoerenden van het Project. Voorzitter is de
Projectleider (Ir van Herk, thans Ir Smeele), secretaris de
Projectbegeleider (Ing. Kok). De taakverdeling kan ook zijn
dat de projectbegeleider het voorzitterschap bekleedt, zoals
bij de Erasmusbrug.
Van groot belang is dat in de Begeleidingscommissies open
communicatie optreedt: het is de taak van de projectbegelei-
der daartoe op te voeden, vooral ook binnen de Projectorga-
nisatie. Bij GW was men dit reeds gewend, bij RWS en NS
niet. Vertegenwoordigers van de laatstgenoemde bureau's
reageerden aanvankelijk dan ook agressief op klachten van
bewoners: gedurende de leerfase werd ingezien dat met open
communicatie en het serieus nemen van klachten krediet in de
projectomgeving wordt opgebouwd.
De Projectbegeleiding is projectmatig, en dus geen onderdeel
van de GW Dienst Voorlichting. De Projectbegeleiding is voor
het gehele WST-project gecentraliseerd, onder verantwoorde-
lijkheid van GW. De Projectbegeleiding communiceert derhalve
intern met de ontwerpbureau's van GW/RWS/NS. Motieven om de
Projectbegeleiding bij GW te centraliseren zijn de herken-
baarheid van het project naar buiten, de ervaring van GW met
het metro-project, en de kennis van de stad, haar cultuur,
en haar (on)mogelijkheden.
Bij de Projectbegeleiding is een botsing van culturen waar
te nemen tussen technici en belangenvertegenwoordigers.
Technici hebben weinig respect voor voorlichters, zij commu-
niceren het liefst met collega-technici. Projectbegeleiders
dienen dan ook te worden gezocht onder technici met een
communicatie-opleiding. Het opbouwen van krediet bij de
projectomgeving gaat niet vanzelf. Hier geldt het adagium:
"Be good and teIl it". Eventuele schade kan zo minimaal
worden gehouden, zoals in het WST-project gebeurd is.
Een voorbeeld van geslaagde projectbegeleiding is het be-
reikbaar houden van winkels. Door goed overleg is bijvoor-
beeld de bereikbaarheid van een aantal speelgoedwinkels in
december, in welke maand de top-omzet plaats vindt, via een
wijziging in de werkplanning gehandhaafd. Verder is ook een
slagvaardig omgaan met calamiteiten van groot belang. Zo is
na een dodelijk ongeluk onmiddellijk een extra vergadering
van de Begeleidingscommissie bijeengeroepen, waarin in het
bijzijn van pers maatregelen werden aangekondigd om herha-
ling te voorkomen.
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- Schaderegelingen (2x); dankzij het bestaan van beide rege-
lingen is de Opdrachtgever bij de RvSt-beroepen nooit in
het ongelijk gesteld. Toch bleven de kosten beperkt tot ca
f 3 mln.

Dit project kenmerkt zich als het eerste Rijksproject waar-
voor bestuurscompensatieregelingen, t.w. Schadecompensa-
tieregeling Willemsspoortunnel en Collectieve Schadecompen-
satieregeling Marktkooplieden Centrummarkt Rotterdam, in het
leven zijn geroepen, waarmee de rechtszekerheid van de
belanghebbenden is gewaarborgd. De- regelingen waren een
absolute voorwaarde van de Gemeente Rotterdam om haar mede-
werking aan het project te verlenen. Voor de aanvang van de
werkzaamheden is met alle belanghebbenden overlegd om tot de
vaststelling van deze regelingen te komen.
Naast de werkzaamheden voortvloeiend uit bovengenoemde
regelingen handelde het Schadebureau de binnenkomende claims
af van derden m.b.t. bouwschade die eventueel tot een claim
op de CAR-verzekering zou leiden.
Op voorstel van de neutrale schadecommissie (zie ook Basis-
overeenkomst) heeft vóór de start van het werk een uitge-
breide opname van panden in de omgeving van het werk plaats
gevonden, om latere discussies te voorkomen. Voor bijzondere
gebouwen, zoals de Laurenskerk en het witte Huis, werd een
specifiek toegesneden bewakingsprogramma ontwikkeld.
Ook het intensieve monitoring-programma van de grondwater-
standen is op instigatie van de commissie in het bestek
gekomen, met als voordeel dat er bij eventueel onraad snel
gewaarschuwd werd, en er meteen preventief maatregelen
konden worden genomen. Aan bouwschade van derden die door
derden werd geclaimd, behoefde mede als gevolg daarvan
slechts een bedrag van ca f 100.000,-- te worden uitgekeerd.
Op de bestuurscompensatieregeling voor de marktkooplieden is
slechts in een zeer beperkt aantal gevallen een beroep
gedaan, op de schadecompensatieregeling zo'n 120 maal. In
enkele zaken hebben belanghebbenden tot aan de Raad van
State doorgeprocedeerd. In totaal is ca f 3 mln aan schade-
penningen uitgekeerd, aanzienlijk minder dan eerdere schat-
tingen welke opliepen tot f 50 mln.
Met de kritiek van Mr de Planque"6 dat de schadevergoeding
te laag is, is Schademanager Jansen47 het niet eens: bij
vestiging van een bedrijf in een stad is er altijd een maat-
schappelijk risico dat van de ondernemer initiatieven vraagt
om zijn zaak te optimaliseren; door 100 % te compenseren
wordt dit initiatief weggenomen. Wél verdient voor in de
toekomst op te stellen regelingen de filiaal-problematiek
extra aandacht. In de bestaande regeling wordt de winst van
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het gehele bedrijf als uitgangspunt gehanteerd voor de
vaststelling van de voor vergoeding in aanmerking komende
schade.
Het Infocentrum en het Schadebureau zijn van wezenlijk
belang gebleken bij het opbouwen van commitment in de omge-
ving.

5.6 Geschillenregeling
In de Drie-partijen-overeenkomst is een arbitrageregeling
alleen voor technische geschillen overeengekomen. Voor
bestuurlijke geschillen wordt een eventueel geschil steeds
aan hogere niveau's voorgelegd, tot aan B&W, de Minister van
V&W en de Hoofddirectie van NS. Bij het tot stand komen van
de Drie-partijen-overeenkomst is veel vertraging ondervonden
door steeds weer opduikende geschillen tussen de partijen.
Het duidelijkste voorbeeld in het WST-project is de grond-
transactie. Een arbitrageregeling die ook bestuurlijke
geschillen omvat en in het begin van het onderhandelingspro-
ces, prae-contractueel wordt overeengekomen, zou daarvoor
een oplossing kunnen zijn. Onderzocht is of daar een draag-
vlak voor bestaat.
Op Rijksniveau wijst de Minister een bestuurlijke geschil-
lenregeling via een vorm van arbitrage, welke dan ook, af
omdat ditstri jdig is met haar politieke verantwoordings-
plicht in de Kamer. In het WST-project is het Rijk budget-
verantwoordelijk, en heeft in geval van bestuurlijke con-
flicten gekozen voor het inschakelen van externe deskundi-
gen. Voorbeelden zijn in paragraaf 5.4 gegeven. In deze
consultaties is specifiek gevraagd wat nu in redelijkheid
geëist zou kunnen worden. De Geschillencommissie is niet
alleen bij opgetreden conflicten geraadpleegd, .maar ook
preventief, v66rdat een conflict was ontstaan, bijvoorbeeld
inzake het trekken van palen.
Ook op gemeentelijk niveau heerst de mening dat een regeling
voor bestuurlijke geschillen in dit land door geen bestuur-
der die zichzelf respecteert, zou worden geaccepteerd. Het
Nederlandse Bestuursstelsel is verre van gecentraliseerd,
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.
De conclusie is dat een bestuurlijke geschillenregeling,
zowel prae-contractueel als contractueel geen draagvlak
heeft. De bij het WST-project toegepaste practijk om ge-
schillen op te lossen via het inroepen van een externe
second opinion, is een werkbaar alternatief gebleken.
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5.7 Aanbestedingsvormen
Aan de geïnterviewden is de vraag voorgelegd wat hun voor-
keur is bij het aanbesteden van grote civiele projecten
zoals HSL en Betuwelijn. Zoals valt te verwachten valt lopen
de meningen hierover ver uiteen.
Er bestaat enige spraakverwarring op dit gebied, daarom
eerst een begripsbepaling: bij een Design and Construct
contract is de aannemer niet alleen verantwoordelijk voor de
uitvoering, maar ook voor het ontwerp, al of niet in house
of uitbesteed; meestal wordt bij een Design and Construct
contract een vaste prijs (lump sum) overeengekomen. Bij een
lump sum contract ligt, afhankelijk van de overeengekomen
condities, het risico van de hoeveelheden en vaak ook de
grondgesteldheid bij de aannemer, het ontwerprisico kan bij
de ontwerper en/of opdrachtgever liggen.
GW blijft een voorstander van uitsluitend openbare aanbeste-
ding op basis van gedetailleerd uitgewerkt bestekken, die
lopende het project voorbereid en aanbesteed worden. Zo zou
het WST-project in hun visie het best in een tiental opvol-
gende bestekken zijn geknipt. De Wijs: " De argumentatie
voor een "vast bedrag" zou liggen in een "Perfecte Beschrij-
ving", die de post Onvoorzien laag zou houden. In de loop
van het project is gebleken dat deze post gaandeweg tot
gebruikelijke proporties is gegroeid. Het is en blijft de
overtuiging van GW dat het ook voor grote en complexe pro-
jecten de beste methode is die in hapklare brokken te knip-
pen en op de (openbare) markt te brengen, om maximale markt-
werking te genereren. Eventueel is te denken aan beperking
tot gecertificeerde aannemers, en het onderbrengen van de
detailed engineering bij de aannemer; ten tijde van het WST-
project speelde dat nog niet."
Tegen dit standpunt is het een en ander in te brengen: zoals
reeds eerder betoogd zijn lump sum contracten geen garantie
voor een lage post onvoorzien, wél voor een optimale disci-
pline zowel voor aannemer als voor opdrachtgever, die zich
voor langere tijd vastleggen op een Voorlopig Ontwerp, een
overeengekomen risicoverdeling, en een vaste prijs. Dit
wordt qua tijdsbeslag mogelijk gemaakt omdat niet meteen
alle onderdelen van het project tot op detailniveau uitge-
werkt behoeven te worden. In het algemeen verdient als
aanbestedingsmethode die met voorafgaande selectie (prequa-
lificatie) de voorkeur. Bij het systeem van openbare aanbe-
steding van een groot aantal achtereenvolgende deelbestekken
maakt de opdrachtgever zich afhankelijk van het prijsverloop
in de markt, hetgeen de beheersbaarheid van de totale pro-
jectkosten, zeker bij lang lopende projecten negatief beïn-
vloedt. Volgens eigen opgaven bedroeg het ramingsvoordeel
van door GW aanbestede werken bij openbare aanbestedingen
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over de periode 1980 - 1993 gemiddeld 15,5 %, doch met
uitschieters van + 32,6 % (in 1986) tot - 4 % (in 1989) !
Het in stukken knippen legt bovendien het risico van claims
err/of tijdverlies op de demarcaties tussen de bestekken bij
de opdrachtgever.
Verder moet worden bedacht dat de kosten van grote civiele
werken globaal voor de helft worden bepaald door de hulpcon-
structies en de wijze van uitvoering. Een te ver uitgede-
tailleerd bestek beperkt de mogelijkheden tot innovatieve
uitvoeringsmethoden. Er vindt weliswaar marktwerking plaats,
maar alleen op de inschrijfsom (prijsvechten), het aanbieden
van alternatieven biedt daartoe maar beperkt (tijdsdruk !)
tegenwicht. Geen garantie bestaat dat de voorgeschreven
uitvoeringswijze ook de goedkoopste is, op dat gebied is de
marktwerking immers uitgeschakeld. Op den duur is dit boven-
dien ongunstig voor de ontwikkeling van de bedrijfstak, en
bijgevolg voor de bouwkosten op langere termijn.
In "Ondergronds Overwegen,,48wordt voor het beslissingspro-
ces inzake grote bouwprojecten de aanbeveling gedaan een
integrale afweging van verschillende alternatieven te maken
door deze tot het stadium van Voorontwerp volledig uitte
werken, alvorens tot een keuze te komen. Aanslu1ten an het
gekozen oorontwerp op sum aS1S worden aanbesteed,
zonder dat het eerst tot Definitief Ontwerp wordt uitge-
werkt. Het merendeel van de geïnterviewden is deze mening
toegedaan, waarbij echter wel enkele kanttekeningen worden
gemaakt:
- Geografisch uitgebreide projecten als HSL en Betuwelijn
behoeven in deze denkwijze niet in zijn geheel te worden
aanbesteed, doch zouden het best in geografisch bepaalde
stukken geknipt kunnen worden, maar wel zo groot dat moge-
lijke schaalvoordelen niet verloren gaan.

- Deze aanbeveling geldt voor bekende technieken. Bij de
introductie van nieuwe technieken verdient het de voorkeur
eerst proefprojecten uit te voeren alvorens tot de aanbe-
steding van grote lump sum contracten over te gaan. De
Europese Regelgeving geeft hier de mogelijkheid van de
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking,
waarin gegadigden hun creativiteit onder optimale bescher-
ming kunnen tonen.
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6. CONCLUSIES EN MANAGEMENTLESSEN

6.1 Het reeds in 1979 genomen kabinetsbesluit om de Wil-
lemsspoortunnel te bouwen was krachteloos omdat ver-
zuimd is tegelijkertijd de benodigde middelen op de
Ri jksbegroting te reserveren. Minister Kroes heeft in
1983 getracht de impasse te doorbreken door de beslis-
sing te nemen het bestaande "luchtspoor" door de goed-
koopste oplossing te vervangen. Op basis van identieke
vervanging viel haar keuze daarom op een twee-sporige
spoorbrug/viaduct-combinatie. Dankzij het gezamenlijk
offensief van NS en Rotterdam hiertegen, dwong de Twee-
de Kamer haar op deze beslissing terug te komen.

6.2 Om haar nederlaag in de Kamer toe te dekken heeft de
Minister eerst de weg gekozen om een Commissie Kosten-
beperking Willemsspoortunnel in te stellen, die inder-
daad met besparingen kwam, in de ogen van de Minister
echter onvoldoende. Ze liet het daar niet bij en ver-
raste vriend en vijand met het "unieke aanbod" van de
aannemerscombinatie KWT.

6.3 Het unieke van het aanbod was enerzijds de vaste pr1JS
voor de hoofdconstructie van een nog in het conceptuele
stadium verkerend tunnelontwerp, waarvoor de combinatie
haar nek uitstak, anderzijds het prijsniveau daarvoor
van f 400 mln, dat ca f 80 mln onder de opdrachtgevers-
begroting lag. De belangrijkste voorwaarde waaronder
deze prijs was afgegeven was eveneens uniek: KWT claim-
de het recht op basis van gelijkwaardigheid met de ont-
werpbureau's overleg te kunnen voeren over de voorgeno-
men ontwerpen en bouwmethoden.
"De strategische meesterzet" van de Minister was poli-
tiek bepaald en zal uniek blijven, zeker onder het
huidige EU-regime. Elementen eruit zouden echter in de
toekomst wel weer hun nut kunnen bewijzen.

6.4 Na een jaar hard onderhandelen werd met KWT overeen-
stemming bereikt over wat voor het "uniek aanbod" gele-
verd zou worden. Daarna leverde de grondtransactie
tussen NS en Rotterdam echter nog een jaar vertraging
op v66rdat zowel Basisovereenkomst als Drie-parti jen-
overeenkomst getekend konden worden. Uiteindelijk leid-
de de bemiddeling van de toenmalige Secretaris Generaal
Den Besten tot f 19,5 mln bijbetaling door NS aan Rot-
terdam, die volgens de gemaakte afspraken geheel voor
rekening van NS kwam. De Minister was in haar bericht-
geving naar de Kamer steeds uitgegaan van een grondruil
met gesloten beurzen.

6.5 In haar streven om tot zo laag mogelijke en beheersbare
projectkosten te komen, stelde de Minister het project-
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budget op een te laag niveau, met een symbolisch bedrag
voor de post Onvoorzien, en tolereerde geen overschrij-
dingen. Blijkbaar meende zij dat er bij een vaste som
("lump sum") contract geen of een lage post Onvoorzien
nodig is. Bij de uitvoering van dit acht jaar lopende
project bleek echter dat de gewijzigde omstandigheden,
zowel in fysiek opzicht als op het gebied van Programma
van Eisen en regelgeving, onvermijdelijk tot verhoging
van het budget moesten leiden.
Managementles: Zorg voor een goed onderbouwd budget,
inclusief een post Onvoorzien. Dit geldt ook bij een
lump sum contract.

6.6 uitgaande van de opdrachtgeversraming na de door de
Commissie De Groot aangebrachte besparingen, zi jn de
kosten van deel I (vaste som) f 17 mln beneden de ra-
ming gebleven, en de kosten van deel 11 (stelpost) f 33
mln daarboven. Dat de directe bouwkosten niettemin met
ca f 62 mln zijn overschreden ligt aan het feit dat in
de raming rekening is gehouden met een markteffect van
f 46 mln. Bruto is slechts sprake van een overschrij-
ding van de directe bouwkosten met f 16 mln.
De totale projectkosten zijn binnen het in 1982 geraam-
de bedrag gebleven, inclusief enkele later toch weer
aangebrachte projectonderdelen, die aanvankelijk door
de Commissie De Groot als besparing waren ingeboekt.
Aan het eind van het project kan worden geconcludeerd
dat sprake is van een strakke kostenbeheersing. De roep
van "voorbeeld-project" is dan ook verdiend.

6.7 De beheersbaarheid van de directe bouwkosten is posi-
tief beïnvloed door de met de aannemer overeengekomen
vaste som en diens invloed op voorontwerp respectieve-
Iijk definitief ontwerp en deelovereenkomst. Problemen
ontstonden enerzijds doordat het begrip soberheid on-
voldoende was gedefinieerd, en anderzijds door wijzi-
ging van omstandigheden en regelgeving. Voor toekom-
stige projecten verdient het aanbeveling een "win-win"
situatie te creëren, bijvoorbeeld volgens het in de USA
gebruikelijke value engineering systeem. Opdrachtgever
en aannemer delen in dat geval het voordeel van goedko-
pere varianten, die door de aannemer worden voor-
gesteld.
Managementles: Overweeg voor grote, complexe civiele
projecten of grootschalige onderdelen daarvan een aan-
besteding met voorafgaande selectie, waarbij de aanne-
mer gevraagd wordt op basis van een tot in het stadium
van Voorontwerp uitgewerkt project een vaste prijs
("lump sum") aan te bieden, met als een van de condi-
ties de inspraakprocedure op het Definitief Ontwerp en
bestek, zoals die in het WST-project is gehanteerd.
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Managementles: Leg in een prestatiebestek het presta-
tieniveau duidelijk vast.
Managementles: Zorg dat zowel opdrachtgever als aanne-
mer belang hebben bij goedkopere uitvoeringsvarianten.

6.8 Het hoogste orgaan in de projectorganisatie is de
stuurgroep Spoortunnel (SGS), die ook werkelijk als
stuurgroep heeft gefunctioneerd. In de SGS zijn de
volgende parti jen vertegenwoordigd: NS als Opdrachtge-
ver, tevens belast met het Projectmanagement, het Mi-
nisterie van V&Wvia DGVals Budgetverantwoordelijke en
RWSals Toezichthouder inzake ontwerp en kosten, Rot-
terdam als toetser van de Rotterdamse voorwaarden. De
Voorzitt er , de Hoofdingenieur-Directeur van de Bouw-
dienst Rijkswaterstaat, is persoonlijk als zodanig door
de Minister aangewezen. Samenmet DGVheeft hij recht-
streeks acces tot de Minister, een kortsluitprocedure
waar hij terecht, slechts spaarzaam gebruik van gemaakt
heeft. Door zijn samenstelling en gezag wordt de SGS
als voorportaal van de politiek gezien. consequenties
voor het budget zijn tijdig aangekondigd en goed gedo-
cumenteerd.

6.9 De drie samenwerkendebureau' s oefenden in KGS-verband
afzonderlijk de directiefunctie uit voor de hun toebe-
deelde projectonderdelen . Veel aandacht is besteed aan
de eenheid van optreden richting aannemer, die als een
geïntegreerde Joint Venture optrad. Zo werd vooraf
overeenstemming bereikt over normen, voorschriften en
kwaliteitseisen, die als uitgangspunt zouden dienen
voor de deelontwerpen . Omde eenheid van optreden nog
te verhogen zou het aanbeveling hebben verdiend ook de
in de detailed engineeringsfase geproduceerde documen-
ten kruiselings tussen de bureau's uit te wisselen om
aansluitend aan de kwaliteitsborging in eigen huis nog
een onafhankelijk uitgevoerde check uit te voeren op
het voldoen aan de gezamenlijk vastgestelde ui tgangs-
punten. Nu vond die check in eerste instantie plaats
door de aannemer.
Managementles: Bij het WST-project wordt de Directie
gevoerd door een niet-geïntegreerde combinatie van ont-
werpbureau' s . In die situatie dient uiterste aandacht
te worden besteed aan eenheid van optreden. Check krui-
selings tussen de bureau' s alle uitgaande documenten,
inclusief werktekeningen en berekeningen, op het vol-
doen aan de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten.

6.10 Voor het oplossen van geschillen die niet in de SGS
konden worden opgelost en voor geschillen met de aanne-
mer is een Technische Geschillencommissie ingesteld. Op
de diensten van deze commissie is in enkele gevallen
een beroep gedaan. Daarnaast is regelmatig en met suc-

Evaluatie Willemsspoortunnel project, juni 1994 - pag. 42 -



ingenieursbureau WOESTENENK
bureau voor management in de bouw

r
ces gebruik gemaakt van het instrument van het vragen
van een second opinion.
Managementles : Maak voor het oplossen van geschillen
goed gebruik van het instrument van second opinion.

6.11 Ook in het WST-project is het grote belang gebleken van
zowel Projectbegeleiding als een set operationele Scha-
decompensatieregelingen voor het opbouwen van locaal
commitment. Er kon worden voortgebouwd op de metro-
ervaring van Rotterdam. Projectbegeleiding is uitge-
breider dan alleen Voorlichting, dat op zichzelf een
belangrijk onderdeel is. Het gaat om het overleg met
belanghebbenden, zoals bewoners, bedrijven, organisa-
ties. Het WST-project was het eerste Rijksproject waar-
voor bestuurscompensatieregelingen zijn getroffen, t.w.
een tweetal Schaderegelingen.
Managementles: Besteed voldoende tijd en aandacht aan
het opbouwen van commitment; bouw vanaf het prille
begin daar een projectorganisatie voor op.

(6.12J De bouwtijdverkorting, gevolg van integratie van ont-
~/ werp en uitvoering, is gedeeltelijk verloren gegaan

door de vertraging bij de invoering van EBS. Dit onder-
deel behoorde niet tot de verantwoordelijkheid van de
projectorganisatie. In mega-projecten komen altijd

r innoverende zaken voor. Stuur op een beheerste invoe-
ring daarvan, en betrek ze in het project.
Managementles: Cruciale software bijdragen behoren tot
het project en dienen van daaruit te worden aange-
stuurd. Bij grote afwijkingen dient het hogere manage-
ment tijdig keuzes te maken.

Evaluatie Willemsspoortunnel Project, juni 1994 - pag. 43 -



Bi jlage 1.: Begroting spoortunnel 1982.
BE~/loTINtir SPOO~TIINNEL sxc«, BTW

suc PROJECTE.N kn- /.ENtiTE ()I1SC/{Il'iVIH~ I3ws HON Tor. iXCL. BTW ON1,
IfH/(INVE~TtIiI"~ HET~" ~.ODo.DOD 3/(EIDS
IJ 'tZAKL'" 1111tfEH RJ10 'f. DoD. ,IJD UITÇEI'D~~D

NE If. DDo.DoD_.
/t/A/)/I'T SCIIII!.éIlD~ IN«. ItJl1I'EH 611 6'130.00/1 I. DJo.OOD a. DDP.0()()

(~" h.l. + i:.oltU'nmcn) PEI:'UIIJINt; ,.IW
HEH6/. WATIUl.

oM" "Ho-<j_,•..•.. 6.'\ 'f8'ftD -t8125 INC~.NII/.PMII(t tJ2.",;J - /,.nnd J35m'l,._1 sr; JAU4.S"L"tJi rs ".3&.~0 J.62o.ooo If. Of)(). 000
lj"'f4'"'' Mi.ltle,. - DI""" ÓIJ.Y

I'!J UI •.' 1':'1uJ 12.tJ30.000 2.D7D.DPO 15. 00(). G\'.t7 v'mitl.Je.,- lIi_tl••c.t

TUJlN6l fJlNNENRoTTE '18115'-'q6'1s INCL. St.1ID/'IWJD1lIIIJt
bs.8}p.DOo ~/(hteIJ.oJt: d,,1t + tol."""..,) 'I~O Irt'

1illl.1'~1W".IIhE."T 7.110. IJIJO 7~·lJOo.P()O
k.4UL 6Il1/~eN

TtllfNEI. JT1.TION 6tJ1A.t: 'fJ6f5-lflU'f /NCL. I IUlCIIT4AII6 73.1/0. DoP I). 010. OllD ItJtj. PIJIJ.DOP V'Kiltr~I'E""'Z UFTEI/
'f2o m' I HIIll'al. +1 ~mu.~.

I TAAHU.,.Z 'EItKU~aIC.
5u»I'/ltEeT'l leAD,,,,,,,.,.,
ST.~C1I"'" tvA1Et!tK.(Pl4
eNEI'I. INJ6CT,AllITelf IWI~

BUFFE~ STPk. "lUS - '111'18 INU. ST. SeN"I/' I4ATEIt!allMl4 a·7Jo·()(I() 1.2JO.oPO 10. 000.1100 1/~.,,.,.
KOSTE/{BoIt/liOPICHAD~'~L /Na ~//lWlMtEil DAlf

190.NP. IJ"IJQ O'SUtAt( ~ T/lNN'lSt'llWA 12.J3D. PD() 1. f 'JO. IJ,,, V
:tlll &IA", 10 TIINN~I.~TII""~/tl ~.D 1/101('"lIlK It1ZI1iUJ1
11.1 •••

~~ HEIElI r 8Itf,'~IlEN ~i.EuF ,,},I- Ift/l~ 'Vu. S'INLI'MklUEl/
~~ SJ.NittINUSr~t ~oeN

/~II.I
AFZINkEJI 10 TVf'/NU.$11i"C~ I 'LIICll7tfAII~ 3#. {)()O. ()()O ;. ()(Jt1.()C() ~i.OOIJ.DOOI\::Q

~~ U~SlI: 19QI'I'TIIIINCI. ",. i.110
~ Ic"T/JIlHI1EII

~
'f"/lij - 'f~1.1~ 1W~It/<LIIII/li4E/{ 18. 'fZI1.DDO 1.5&.00(1 ),1.#00.000

("'tu..;~ PI" o.«. 'ciP"'> (If#swJu,It.,. M.tsLJc)

SL()(Jp !'ANOEI! RHD- W!lNIfAYfl<l 1.~,aJO
lHO- x-.,..I'.,mEI'PST I. ~oo.Q;)o.

-,,,~ J'I

Sl.i8TOTItA I. 4,.,. I-! 176 ooo, 000 '19.000 0«1 ~1(O.""o.()tJO SuS-- ..
P6U Kl10 k+-l!> - lu'\ /' lS.lDt1. tJt)t1

~ IIIEt;Ii/{ ~.'DO.DOD

~ HAIl/C.T 12.OX'. POO

~ SA:JoIlW+ ~6T II(.P«J.PIJP
lil GIlDIi'" • 2.. IJIJO.Q;)O
\!I DEt/. J.HO Ie+B a. 000. 1100
~ WéCr~" 11.300.000

Stl6TOTAAL (KW j-I. -1- 112.1»0. 0110 Sua
VIADucT SCHIE"AP~-HoFPI.61J./ • 3. soa. &»D
oeetr J.hO • 1(,. OIO. 11t1l1
HIIJ"VlAlJHer /.110 INCi..Si.lJDPA.DSTEli • 12,OI1D.IJDO
()NOEIlf){)'Il(;AN~ hsE .spr)()ItSTItAll T • J.OOP.r>DO
Sioo,. 8ESTIlAJiDE IIYFIlII SrNlf~Tku~ , "," "\I- so. 0011.0()0
STAT/Dil HOFPI.EIAI

'ÓNDt~STATION2uIO
e( 'I.DOO.ODIJ

srAnON 6MA.IC (AFl!JOUW) i ,
«
,

i 'Wo 7·0b0.1J()0
ST1ITlo/tl 'ZluD TELI';CO"'''UNI&IrTIE. ~ l..'ooo.OOIJ

~G/l'N()-SI/ S/'tJOKHElV, cs- i."to 8E"lIU,;tHt;~ VOEJlINt'r ~ • SS;{)()(1.1J110~ .3.'" . -
ElEJcTlloT~C"" ISCNE wEIlJr:,EI,/ ~ 1<A6~lS+ 61"EIf/.Ero,,,c,. G' ia l - 't . (J(JQ .000
7VNNEtf1(~/CIlTINe;. POHP~1f#- "E4ICNTlKt; -4 1- 5". ·000.000
rA Se/'Vllt; 8tAltlt: 1i()DJ)"ULI~NTI"'f I/). 000.11110
tiELuIDS jl(}()ltZlE.NINC Eli ~ENTILATIE.,.II1DkDéTEcTIE - ,. IQ.. 0(70. ()IlO - STE/.pgsT

DIl()(,E /J!.IIStEIPIII'; -=:.
SuBTOTAAL /0/5 -/ ~2f. G\?O.()OfJ SuB

TOTAAL 71'l'000. ClOO

CORRECTIE nARJ(TeFFE:CT - _(!i.~'oDO.OOO CRE()I7'

TOTAAL 7SS::"F .000

----."

._. --/

[;XCL.-- IIOOI(2IENINtiE!'I OVERtJlJIl#I/IAlt'r
HEK80kW PANDEN hl ':INHA rEN .
flE1è60i-<1V PANOEN "-110 "" S~tt'OlJ-

J70tlT/El"p$T
ANTI- TIlIt.LIN~S VPO/?ZIENI/JrrE# 7Jt"NE i..
PT r -8INN5NRDTTE..- cf 8.000.000)
GRONDKOS7EN e"tc.
kO&TEN OVERIISf!. ~EMB:NrEl!lKE VOOIi'\,JAAf?DEN

8 AUG. 1983



ingenieursbureau WOESTENENK
bureau voor management in de bouw

Bijlage 2: Vertaling Begroting Spoortunnel in Raming
opdrachtgever vóór en na besparingen

< Begroting 1982 > < na indexering >

kolom A koloJl B
OHSCHRIJVIlfG TOT •EXCL.BTW BON BWS BESPARING RAHING O.G. RAJlIlfGO.G. RAJlING O.G.

bedragen in I1n guldens ex BTW Engin BoUWSOl Cie de Groot na bespar "1982" na bespar

Prijsbasis 1982 1983 1982 1983
Voorinvesteringen 12,0 p ••• buiten "Eindbegroting"

Deel I, vaste SOD:
Nieuwbouw RKO + rivierkr gedeelte 428,0 49,0 379,0 379,0 386,6 386,6
Nieuwbouw LKO + overige NS 227,0 38,6 188,4 188,4 192,2 192,2

Af: stelposten NS -55,0 -55,0 -55,0
Afbouw stations -15,0
Electrotechnische werken -35,0
Tunnelinrichting -5,0

Besparingen Cie De Groot (vaste SOl) -70,0 -70,0
vervallen tussenhal Blaak (neg stpst) -20,0
Koningshaven HAP-81 ipv NAP-911 -7,0
reductie perronbreedte Blaak -5,0
weglaten fasering Blaak -10,0
3-sporig als 1ste gebruiksfase -5,0
technische besparingen (wapening e.d.) -15,0
bestrijding luchtgeluid niet tlv WST -8,0

Verlenging tunnel Damstraat p.m. 25,0 25,0 25,0 25,0
------------------------------------------------------------

Totaal deel I 537,4 -70,0 467,4 548,7 478,7

Deel 11, stelpost
stelposten NS 55,0 55,0 55,0 55,0
Wegenbouw RKO + LKO 112,0 16,3 95,7 95,7 97,6 97,6
Besparingen Cie De Groot (stelpost) -9,0 -9,0

beperking tijdelijke tralvoorz -5,0
versobering tijdelijke markt -4,0

------------------------------------------------------------
Totaal deel 11 150,7 -9,0 141,7 152,6 143,6

------------------------------------------------------------
Directe bouwkosten, bruto 688,1 609,1 701,4 622,4

markteffect -21,0 -21,0 -25,0 -46,0 -21,0 -46,0
Directe bouwkosten, netto 667,1 563,1 680,4 576,4
Deel 111, overige
Engineering
Besparingen cie De Groot (overige)

beperking alg kst lfS
beperking engin kst GW

103,9 106,0 106,0
-14,0

-7,0
-7,0

Totaal deel 111 103,9 -14,0 89,9 106,0 92,0

"Eindbegroting"
correctie voorinvestjDamstraat

758,0 103,9 -118,0 653,0
-13,0

786,3 668,3

640,0
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Bijlage 3: Kostenontwikkeling Willemsspoortunnel

OHSCHRIJVING RAHIHG O.G. RAHIHG O.G. BRIEF KIN BRIEF HIN BRIEF KIN VOORTG RAP VERSCHIL
bedragen in IIn guldens ex BTW na bespar 16 jan 84 3 apr 85 16 apr 87 juni 93 t.o.v.RAHING

kolol A kolol B kolol C kolom D kolollD - B
Prijsbasis 1983
Deel I, vaste SOli 548,7 498,7 420,0 405,8 405,8 405,8

verv. tussenhal Blaak (neg stpst) -20,0 -20,0
claillKWT/aanpass Blaak/uitk verz 23,9
uit onvoorzien 32,2

------------------------------------------------------------------------
totaal deel I 548,7 478,7 400,0 405,8 405,8 461,9 -16,8
Deel II, stelpost

wegenbouw/NS 152,6 143,6 120,0 135,0 159,8 159,8
brandveiligheid/invaliden 6,5 6,5
uit onvoorzien 10,1

------------------------------------------------------------------------
totaal deel II 152,6 143,6 120,0 135,0 166,3 176,4 32,8

------------------------------------------------------------------------------------
Directe bouwkosten, bruto 701,4 622,4 520,0 540,8 572,1 638,3 15,9

lIarkteffect -21,0 -46,0 46,0
------------------------------------------------------------------------------------

Directe bouwkosten, netto 680,4 576,4 520,0 540,8 572,1 638,3 61,9
Deel 111, overige

Engineering civiel 66,6 59,6 35,0 35,0 35,0 35,0
Rotterdamse voorwaarden 15,0 15,0 15,0 15,0
Engineering NS 39,4 32,4 20,0 20,0 20,0 30,0
Diversen 28,7 28,7
Voorlichting 5,0 5,0
uit onvoorzien 13,0

totaal deel III 106,0 92,0 70,0 70,0 103,7 126,7 34,7
Nog beschikbaar Post Onvoorzien 0,0 ,0 ,0 10,0 25,0 2,7 2,7

subtotaal
dijkverhoging t.l.v. "Deltawerken"

786,3 668,3 590,0 620,8
-12,0

700,8
-12,0

767,7
-12,0 -12,0

"Eindbegroting" 786,3 668,3 590,0 608,8 688,8 755,7
Aanpassing prijspeil 31,2 138,3 138,3

aansluiting acc rapport feb 1990:
lIeerwerk 3,0 3,0 3,0 3,0
investeringen voor 1.1.84 17,1 17,1 17,1 17,1 17,1 17,5 0,4
Engineering RWS p.m. p.lI. 15,0 15,0 15,0
aanleg 4de spoor + trap station Blaak 12,7 12,7
schadeeompensaties p.m. p.m. p.lI. 2,6 2,6

------------------------------------------------------------------------------------
Totaal-generaal vlgs ace rapport 803,4 685,4 607,1 628,9 755,1 944,8 259,4
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31. Brief d.d. 3 april 1985 van de Minister van Verkeer en
Waterstaat aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der
staten-Generaal.

32. Basisovereenkomst betreffende de uitvoering van werken
ter realisering van de Willemsspoortunnel met bijkomen-
de voorzieningen in de gemeente Rotterdam. Datum: 20
november 1985, aangepast d.d. 28 april 1986.

33. Interview met Drs H. van de Ruit. Van de Ruit was laat-
stelijk (van 1990 tot medio '92) hoofd Projectencentrum
van de Dienst Infrabeheer van NS, en was als zodanig
betrokken bij vele NS-projecten waarbij hij de rol van
NS als opdrachtgever vervulde. Daarvoor was hij hoofd
Afdeling Algemeen Beheer van dezelfde Dienst. Zijn
taken betroffen toen het grondbeheer en de contractuele
begeleiding van de projecten. M.b.t. het WST-project
heeft hij Ir Hammer en diens opvolger Ir Bruinsma in
deze functie ondersteund, zowel wat de grondtransactie
betreft als de drie-partijenovereenkomst, die onder
zijn verantwoordelijkheid is geconcipieerd.

34. Overeenkomst tussen de N.V. Nederlandse Spoorwegen, de
staat der Nederlanden en de Gemeente Rotterdam, d.d. 17
april 1986 inzake de realisering, het beheer en de
instandhouding van de willemsspoortunnel met bijkomende
werken te Rotterdam.

35. Interview met Ir F.F.M. de Graaf, Hoofd Afdeling Tun-
nelbouw, Bouwdienst Rijkswaterstaat. Hij is sinds 1983
bij het WST-project betrokken, thans als lid KGS en
SGS.
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36. Interviews met Ir S.Bruinsma, Dienst Infrabeheer NS. In
het najaar van 1986 heeft hij de positie van projectma-
nager overgenomen van Ir G.M.F.J. Hammer.

37. Interview met Ing. J.H. Jonker (Ingenieursbureau NS)
Hij is sinds het begin bij het WST-project betrokken,
en wel als technisch secretaris van de KGS en BVG, die
desti jds door Ir W. de steur werd voorgezeten. Thans
heeft hij ook als projectleider zitting in de KGS.

38. Interviews met Ing. M. van straten, huidig directeur
KWT en Ing. H.K. Racké, bedrijfsleider KWT.

39. Door KWT is in maart 1992 de nota "Algemene Problema-
tiek Spoortunnel Rotterdam, "Grijze Gebied" ingediend,
waarin bijbetaling wordt gevraagd voor een groot aantal
posten, gerubriceerd volgens de categorieën Soberheid,
Onvoldoende optimalisatie, Verzwaring eisen, Tegenval-
Iers, Onvoorziene omstandigheden, Verschuivingen deel
11 naar I, opslagen deel 11. Samen met de nota "Grond-
problematiek Willemsspoortunnel Rotterdam" van juni
1991 is de nota onderwerp van onderhandeling met KWT
geweest, waarop overeenstemming over de afhandeling van
beide nota's is bereikt.

40. Interviews met Ir B.M.M. Sarlemijn. Hij is sinds 1989
bi j het WST-project betrokken, aanvankeli jk als pro-
jectleider, belast met Baan- en Spoorwegbouw en de uit-
voeringscoördinatie. Sinds 1990 is hij gemachtigde van
NS en uit dien hoofde Voorzitter van de Kerngroep en de
Bouwvergadering. Hij vervangt bovendien de Projectma-
nager Ir S. Bruinsma, die op het moment dat het eerste
interview plaats vindt ziek is.

41. Interview met Ing. B. Nagtegaal, huidig voorzitter van
de Raad van Bestuur van KWT. Als vertegenwoordiger van
HBG in de Raad van Bestuur KWT is hij Ir J.F.W. BalIer
opgevolgd.

42. Interview met Ir Tj. Visser. Hi j is medio 1986 Ir W.
Stevelink opgevolgd als HID S&S (thans Bouwdienst RWS).
Visser volgde Stevelink tevens op in de functie van
Voorzitter van de SGS.

43. Drs R. Bakker, Procedure "Controle Grote Projecten",
"Beleidsanalyse" 1991, nr 3, Driemaandeli jkse publica-
tie van het Ministerie van Financiën.

44. Rapport kommissie kostendoorlichting spoortunnel alsme-
de het commentaar daarop van de stuurgroep spoortunnel,
bijlage 3 bij de Derde Rapportage Spoortunnel Rotter-
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dam, d.d. 24 juli 1989.
45. Interview met Ing. J.J.C. Kok. Hij is van het begin af

bij het WST-project betrokken als Hoofd Communicatie.
Er is daarbij voortgebouwd op de goede ervaringen, die
bij de bouw van de metro oost-Westlijn door GW zijn
opgedaan.

46. Kr J.H.W. de Planque, Schadecompensatieregeling wil-
lemsspoortunnel, Bouwrecht nr 10 october 1990•

47. Interview met Ing. P. Jansen. Sinds september 1988 is
Jansen bij het WST-project betrokken als schademanager
als opvolger van van Doeselaar.

48. "Ondergronds Overwegen", Eindrapport van de Stuurgroep
Ondergrondse Vervoers-Infrastructuur (SOVI), CUR, de-
cember 1993.
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