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Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de Gemeenteraad, 

Het college heeft in 2015 en 2016 enkele documenten uit het dossier van de 
Sint Sebastiaansbrug op grand van artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 1 O 
lid 2 sub b van de Wet Openbaarheid van Bestuur (de economische en 
financiële belangen van de gemeente) geheim verklaard. 

De opgelegde verplichting tot geheimhouding gold tot het afronden van de 
aanbesteding van het project. Aangezien de aanbesteding van het project heeft 
plaatsgevonden is de geheimhouding op deze stukken opgeheven. 

Het betreft de volgende documenten: 

1) kostenraming nieuwe ontwerp "kosten" bijlage 1 van de op 27 nov. 2015 
ondertekende intentieovk.; 

2) kostenraming nieuwe ontwerp "kosten" bijlage 1 van de concept 
intentieovk. versie 9 nov. 2015; 

3) geheime bespreking raadscommissie RVW op 17 november 2015; 
4) bijlage "Voorstel dekking business case Sebastiaansbrug" bij raadsvoorstel 

d.d. 17 nov. 2015 
5) rapportage ingenieursbureau gemeente Rotterdam "Terugvalopties Sint 

Sebastiaansbrug Delft" d.d. 24 aprii 2015 
6) bijlage 4 (cashflowschema Sebastiaansbrug) en bijlage 5 (historische 

kosten) van de concept Samenwerkings-overeenkomst St. 
Sebastiaansbrug 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart 

, secretaris 

dr. M. Berger, l.s. 
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Bijlage 1: Kostenraming en financiele verdeling dekking 
 
 

Kosten     bedrag 
        
Investeringsraming         €      17,32  
Onvoorzien en risico   €        3,65  
Historische kosten (PZH)  €        3,96  
Kosten Rotterdam (Delft)  €      0,055  
Kosten animaties (MRDH)  €        0,01  
Reservering geluid    €              -   
        
Totaal (in miljoenen Euro)  €      25,00  

 
 

Dekking     bedrag % 
          
PZH initieel  €        7,5      
  aanvullend  €        1,9      
      €         9,4  37,6% 
MRDH initieel  €        3,6      
  aanvullend  €        2,0      
      €         5,6  22,4% 
Delft initieel  €        7,3      
  aanvullend  €        2,7      
     €       10,0  40,0% 
          
Totaal (in miljoenen Euro)   €     25,00  100,0% 
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Bijlage 1: Kostenraming en financiele verdeling dekking 

Kosten bedrag 

lnvesteringsraming € 17,32 
Onvoorzien en risico € 3,65 
Historische kosten (PZH) € 3,96 
Kosten Rotterdam (Delft) € 0,055 
Kosten animaties (MRDH) € 0,01 
Reservering geluid € - 

Totaal (in miljoenen Euro) € 25,00 

Dekking bedrag % 

PZH initieel € 7,5 
aanvullend € 1,9 

€ 9,4 37,6% 
MRDH initieel € 3,6 

aanvullend € 2,0 
€ 5,6 22,4% 

Delft initieel € 7,3 
aanvullend € 2,7 

€ 10,0 40,0% 

Totaal (in miljoenen Euro) € 25,00 100,0% 
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Besluitenlijst van de besloten Commissie Ruimte, Verkeer en Wonen, 
dinsdag 17 november 2015, aansluitend aan de openbare overlegvergadering. 

 

 
Voorzitter: J.F.M.T. van Koppen 
Griffier: P.J.M. van der Valk 
Leden: mw. Huijsmans (D66), mw. Huijpen (D66), Vogel (STIP), Bentvelsen (STIP), 

De Wit (Onafhankelijk Delft), De Koning (Onafhankelijk Delft), mw. Norbruis 
(GroenLinks), Herrema (GroenLinks), Brehm (PvdA), Zonneveld (SP),  
Bongers (SP), Bartelds (VVD), Van Dis (CDA), Platell (CDA), Meuleman  
(Stadsbelangen), Bremer (Stadsbelangen), De Graaf (CU). 

 
Overige aanwezigen: wethouder Harpe, mw. De Groot, dhr. De Vries en dhr. Crijnen 

 
1. Opening/vaststellen beslotenheid vergadering 
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij meldt dat 
door het college is verzocht om een mededeling in beslotenheid te doen en hij verzoekt 
wethouder Harpe om aan te geven over welk onderwerp het gaat en waarom beslotenheid 
vereist is. Wethouder Harpe meldt dat het gaat om ontwikkelingen met betrekking tot de 
financiën St. Sebastiaansbrug. Het college wil hier graag inzicht in geven, maar als dit in de 
openbaarheid wordt gedaan zou het een prijsopdrijvend effect kunnen hebben. Vandaar dat 
het college verzoekt om dit in beslotenheid te bespreken, op grond van artikel 10 lid 2 sub b 
en sub g van de Wet Openbaarheid van Bestuur. 
De voorzitter stelt vervolgens aan de commissie voor om de bespreking onder 
geheimhouding te doen. De commissie stemt hier mee in.  
De voorzitter vraagt hierna of alle aanwezigen zich zullen houden aan het 
meerderheidsstandpunt dat aan het eind van de vergadering zal worden ingenomen m.b.t. 
het handhaven van de geheimhouding. Alle fracties stemmen hiermee in. 
 
2. Mededeling door het college van B&W 
Wethouder Harpe geeft een toelichting op het onderhandelingsresultaat met betrekking tot 
de financiën voor de nieuwbouw St. Sebastiaansbrug. Hij geeft aan de hand van een 
getoonde sheet een toelichting op de kosten van in totaal € 25 miljoen en de kostenverdeling 
over de drie partijen, te weten provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag 
(= MRDH) en gemeente Delft. De totale kosten van € 25 miljoen zijn onderverdeeld in een 
investeringsraming van € 17,32 miljoen, een bedrag voor onvoorzien en risico van € 3,65 
miljoen en historische kosten van € 4,02 miljoen.  
Van de totale kosten van € 25 miljoen komt € 9,4 miljoen (initieel € 7,5 miljoen + aanvullend 
€ 1,9 miljoen) voor rekening van de provincie Zuid-Holland. Het aandeel van de provincie 
Zuid-Holland in de totale kosten komt daarmee op 37,6%.  
Van de totale kosten van € 25 miljoen komt voor rekening van de MRDH € 5,6 miljoen 
(initieel € 3,6 miljoen + aanvullend € 2,0 miljoen). Het aandeel van de MRDH in de totale 
kosten komt daarmee op 22,4%.  
Van de totale kosten van € 25 miljoen komt € 10,0 miljoen (initieel 7,3 miljoen + aanvullend 
€ 2,7 miljoen) voor rekening van de gemeente Delft. Het aandeel van de gemeente Delft in 
de totale kosten komt daarmee op 40%. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 
 
Het aandeel in de kosten van € 10 miljoen voor de gemeente Delft betekent dat van het 
totale addendumbedrag van € 5,0 miljoen een bedrag van € 2,7 miljoen benodigd is. Het 
restant van € 2,3 miljoen wordt teruggestort in de algemene reserve. Bedragen de totale 
kosten na realisatie van de St. Sebastiaansbrug uiteindelijk meer dan € 25 miljoen, dan 
draagt iedere partij evenredig 1/3 deel van de meerkosten. Bij lagere kosten hoeft iedere 
partij evenredig 1/3 deel minder te betalen. 
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3. Vragen en opmerkingen vanuit de commissie 
De commissie maakt opmerkingen en stelt vragen over ondermeer de volgende punten: 

-  de intentieovereenkomst voor ondertekening door het college eerst aan de raad  
 voorleggen; 

- het hogere bedrag dat de gemeente moet betalen t.o.v. het oorspronkelijk budget; 
- het positieve resultaat voor de gemeente; 
- de kostenverdeling over de drie partijen; 
- de verantwoording van de BTW; 
- het budget voor onvoorzien en risico en het aandeel van de gemeente daarin; 
- de verdeling van meer- en minderkosten; 
- het maximeren voor de gemeente Delft van de meerkosten; 
- de historische kosten van ruim € 4 miljoen; 
- de vervolgplanning van de stukken voor de raad; 
- de bestemming van het extra budget voor de basculebrug i.p.v. tafelbrug; 
- het geheim houden van de percentages kostenverdeling over de partijen. 

  
Wethouder Harpe gaat in op de gemaakte opmerkingen en de gestelde vragen. De 
wethouder bedankt de commissie voor de reacties en de complimenten. De  
complimenten geeft hij voor de grote inzet door aan mw. De Groot en dhr. De Vries.  
De intentieovereenkomst ontvangt de raad deze week als geheim stuk. De 
samenwerkingsovereenkomst wordt uitgewerkt en wordt voor het zomerreces 2016 aan de 
raad gestuurd. De bedragen zijn exclusief BTW, omdat de in rekening gebrachte BTW door 
het BTW compensatiefonds wordt gecompenseerd. De variant voor een vast risico voor Delft 
is niet uitgewerkt. De mogelijke afkoop van het risico voor Delft is besproken. De eventuele 
meerkosten voor Delft zijn niet gemaximeerd. Uiteindelijke meerkosten boven het budget van 
€ 25 miljoen worden evenredig verdeeld over de drie partijen. De historische kosten van ruim 
€ 4 miljoen betreffen de verantwoorde kosten van de drie partijen tot op dit moment. Het in 
de najaarsrapportage 2015 gemelde voor- en nadeel Sint Sebastiaansbrug en activering van 
kosten is iets anders. Wethouder Harpe zegt toe eind deze week een mail aan de 
commissie te sturen met een toelichting op de melding in de najaarsrapportage en de 
verantwoorde historische kosten van ruim € 4 miljoen. Het budget van € 25 miljoen is het 
budget waarvoor de drie partijen de nieuwe brug moeten realiseren. De percentages van de 
kostenverdeling kunnen niet openbaar gemaakt worden, want aan de hand van deze 
percentages kunnen bedragen worden herleid. De fractie Onafhankelijk Delft geeft aan tegen 
het voornemen van het college te gaan stemmen. 
 
4. Vaststelling van de geheimhouding over de informatie die is verstrekt 
De voorzitter vraagt de commissie of men kan instemmen met het handhaven van de 
geheimhouding t/m de gunning, waarbij het gaat om geheimhouding ten aanzien van alle 
bedragen (zowel relatief als absoluut). Hier wordt door alle fracties, met uitzondering van de 
fractie van Onafhankelijk Delft, mee ingestemd.  
 
5. Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering rond 
00.50 uur. 



Voorstel dekking businesscase Sebastiaansbrug 

Betreff 
Datum 

beweegbare brug met doorvaarthoogte 4,5 mtr. 
17-nov-15 Gescand archìef IL 

datum ,;;, 

O 2 HAART 2016 

Kosten bedrag 
lnvesteringsraming € 17,32 
Onvoorzien en risica € 3,65 
Historische kosten € 4,02 

Totaal € 25,00 

Dekking bedrag % 
PZH initieel € 7,5 

aanvullend € 1,9 
€ 9,4 37,6% 

MRDH initieel € 3,6 
aanvullend € 2,0 

€ 5,6 22,4% 
Delft initieel € 7,3 

aanvullend € 2,7 
€ 10,0 40,0% 

Totaal € 25,00 100,0% 

... 

Voorstel 
1: akkoord te gaan met het ter beschikking stellen van een aanvullende bijdrage ter hoogte van € 2,7 miljoen 
excl. BTW ten behoeve van de realisatie van de brug. 

2: de aanvullende bijdrage te dekking vanuit het in het krediet van tram 19 aanwezige "addendum-bedrag" dat 
een totale omvang heeft van€ 5,0 min euro. 
3: het restant van het in het krediet van tram 19 aanwezige "addendum-bedrag" ter hoogte van€ 2,3 miljoen in 
de vorm van structureel lagere kapitaallasten na 2019 te betrekken in het meerjarenperspectief bij de 
programmabegroting 2017. 

4: deze bijlage geheim te verklaren op grand van Wob artikel 10, lid 2 sub b (economische belangen) tot nahet 
afronden van de aanbesteding van het project. 

000000Datum: 11-11-15; 20:52 0000001/1 



Bezoekadres: de Rotterdam verdieping 28
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Van: J.H. Reusink
Telefoon: 0653774005

E-mail: jh.reusink@rotterdam.nl

Notitie

Ingenieursbureau

Aan : dhr. I. de Vries
Datum : 2015-04-24 Definitief
Betreft : Terugvalopties

Sint Sebastiaansbrug Delft

1. Inleiding
Op 26 maart 2015 is door de Gemeente Delft (GD) mede namens Stadsgewest Haaglanden
en Provincie Zuid Holland aan het Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam (IbR) verzocht een
onderzoek uit te voeren naar terugvalopties van drie mogelijke ontwerpvarianten binnen een
taakstellend budget voor de aannemingsom (bouwbudget) van 16,8 M€.
De grondslag voor deze besparing op de bouwkosten volgt uit onderstaande overdruk uit het
Financieel overzicht PZH- 25-2-2015. Als uitgangspunt is gesteld dat de andere, buiten de
bouwkosten, opgevoerde kostenposten in de bijstellingkolom in de tabel niet bezuinigbaar zijn
dan wel buiten het invloedgebied liggen van het uit te voeren onderzoek. Dit betekent dat er
een taakstellend bouwbudget voor de brug geldt van 16,75 Mio (16,75M€ = 21,3M€ -4,55M€).

Deze notitie doet verslag van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. Er worden een
aantal besparingmogelijkheden benoemd en geraamd. Bij elke besparingsmogelijkheid
worden de bijbehorende (verhoogde) risicoprofielen en bijkomende kosten meegenomen.
Alleen besparingen met een substantiële positieve restwaarde worden daarbij in beschouwing
genomen.
De uitgangspunten, scenario’s en kaders voor het onderzoek zijn gegeven in het memo fall
back scenario’s dat als bijlage 2 bij deze notitie is opgenomen. De in deze bijlage genoemde
vierde variant, de vlakke lage brug, maakt geen onderdeel uit van het onderzoek.
Doel van de notitie is om voldoende mate van beargumenteerd inzicht te geven in de
besparingsmogelijkheden als onderlegger voor bestuurlijke besluitvorming.

Noten:
- Voor het onderzoek is een uitgebreide lijst met projectdocumenten beschikbaar gesteld. Deze

documentenlijst is opgenomen in Bijlage 1 en bestaat uit Mapnummers en documentnummers binnen deze
mappen. Bij verwijzing naar documenten zal het Map- en documentnummer worden gegeven.

- Bij het beoordelen van de ramingen is vastgesteld dat op het niveau van ramingssystematiek en
aangehouden eenheidsprijzen er geen discussie is en er dus ook geen besparingen mogelijk zijn.
Bezuinigingen zijn alleen mogelijk door fysieke ingrepen in het ontwerp.

- In deze rapportage zijn alle genoemde bedragen exclusief BTW tenzij expliciet anders aangegeven.
- Bij afwijking van het voorliggende tafelbrugontwerp zal het Q-team en welstand mogelijk een negatief

advies geven. In dat geval zal het college bij het verstrekken van de bouwvergunning contrair moeten gaan.
Dit aspect maakt (in tijd en geld) geen deel van het onderhavige onderzoek.
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Uitgangspunt (0-variant) voor het onderzoek is het besteksontwerp van de tafelbrug met grote
overspanning, lange aanbruggen en hoge ligging.
Het onderzoek naar bezuinigingen richt zich in hoofdzaak op de volgende aspecten:

Beweegbare brug:
· Beschouwen van de verschillende typen: bascule en tafelbrug;
· reduceren doorvaartbreedte van het beweegbaar deel; *)
· wijzigen materialisatie beweegbare brug (VVK);
· geen vrijliggende HOV baan (combinatie HOV+rijbaan);
· beperking vormambitie;
· Noot: Hoge of lage ligging van de beweegbare brug zelf levert geen substantiële besparingsmaatregel.

Aanbruggen
· keuze lengte aanbrugviaducten versus aarden baan met keerwanden en zettingsvrije

plaat;
· optimalisatie van overspanningslengten van de aanbruggen;
· optimalisatie van het statisch systeem van de aanbruggen ter reductie van de

langskrachten op de onderbouw (gereduceerde bokwerking paalassen) met als
resultaat een minder zware paalfundatie **);

· versobering kelderruimte (bovengrondse plaatsing en integratie met kolompijlers van
de tafelbrug);

· Vormgeving (kwaliteit afbouw: randelement, opslagruimten);
· Noot: beperking van het vernieuwingsaandeel van de aanbruggen (bijv. hergebruik palen poeren is in het

onderzoek verder niet meegnomen omdat uit verschillende onderzoeken van Movares (2006 - 2008) volgt

dat de onderbouw als totaal van de onderdelen vele capaciteitsgebreken kent en dat versterking van de

verschillende onderdelen lastig, risicovol en kostbaar is. Laatste wordt mede ingegeven door het feit dat

door de dwangposities van de huidige poeren te handhaven er geen economische overspanning van de

bovenbouw mogelijk is.

*)
Voor de doorvaartbreedte van het beweegbare deel van de brug worden drie subvarianten
onderscheiden:

- Situatie conform bestaand (middenpijler, beweegbaar deel en vast deel voor de
passage van scheepvaart. (11,5 m doorvaart voor alle basculevarianten);

- Situatie zonder middenpijler met toekomstige rechtlegging oeverlijn (29 m
doorvaart) (besteksontwerp tafelbrug);

- Situatie zonder middenpijler met toekomstige rechtlegging oeverlijn (21,5 m
nautische doorvaart).
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In dit bovenaanzicht van de bestaande situatie is duidelijk zichtbaar dat de voorwand van de basculekelder in de vaarweg staat.
De loodrecht breedte binnen de remmingwerken is ca. 22,5 m. De afstand tussen beide oeverster plaatse van de brug is ca. 27,5
m. Bij het besteksontwerp  de lange tafelbrug staan de oeverpijlers (ruim) achter de huidige oeverlijn.

**)
In de langskrachtenberekening 28-7-2014 RHDHV wordt in H4.4 expliciet genoemd dat het
ontbreken van compensatielasssen in as S1 en S12 resulteert in een substantiële toename
van de langskrachten in de brug.  Het besteksontwerp 2014 omvat zeer zware
onderbouwconstructies met veel palen en poeren met grote afmetingen.
Bij het besteksontwerp blijken alle pijlerpoeren met een grote stijfheid uitgerust omdat op deze
punten een grote horizontaalkracht berekend is uit de opgelegde stijfheidsbehoefte.
Vanuit de spoortechniek wordt in de praktijk de horizontale krachtsafdracht geconcentreerd op
een enkel pijler (bok) waardoor de andere als lichtere pendels kunnen worden uitgevoerd.

Aanbevolen wordt om in het kader van de besparingsoptie lichtere onderbouw aanbruggen
rekenkundig onderzoek uit te voeren naar alternatieve combinaties van:

- positie compensatielassen spoor;
- statisch systeem aanbruggen (posities delingen in de doorgaande dekken
- concentratie van langsstijfheid in een of enkele pijlerassen en de overige als

lichte pendelassen uit te voeren.
Deze rekenkundige analyse is niet uitgevoerd in het kader van dit besparingsonderzoek.

Noot:
tramkosten en BLVC Op dit moment zijn de tramkosten en BLVC als vaste waarden meegenomen. Omdat de
tramkosten in de verschillende uitgewerkte varianten met een verschillende scope zijn meegenomen is op dit punt
een verdiepende analyse gemaakt waarbij de besparingen zijn gerelateerd aan de scope van het besteksontwerp.
Hierdoor is in sommige gevallen afgeweken van eerdere SSK-ramingen van de basculevarianten
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2. SSK-ramingen van de onderzoeksvarianten
1. Hooggelegen Tafelbrug variant

Voor het voorliggende besteksontwerp van de tafelbrugvariant is de raming van de
bouwkosten vastgelegd in document DB-BA6506116100-E-001.pdf d.d. 06-08-2014 (Map 2
doc 2). Deze raming sluit op een aannemingssom, omzetbelasting niet inbegrepen van €20,2
M€.

Noot:
 In het financieel overzicht van PZH februari 2015 is hiervoor een bedrag van 21,3 M€ opgenomen. De grond voor deze wijziging
is niet achterhaald maar zou kunnen worden gezocht in

· extra bouwkosten tussen 2014-7 en 2015-2)
· uitbreiding van de scope
· wijziging onvoorzien of indexering
· berekeningswijze prognose in Financieel overzicht PZH.

Voor het onderzoek is uitgegaan dat deze 1,1M€ als toeslag op de tafelbrug op gelijkwaardige wijze op de andere
onderzoeksvarianten van toepassing zijn waarmee dit aspect bij het onderzoek verder buiten beschouwing kan blijven.

Dit impliceert dat voor het vigerende tafelbrug besteksontwerp in het kader van het uit te
voeren onderzoek bezuinigingsmaatregelen ter hoogte van 4,55 miljoen Euro moeten worden
gevonden. In het vervolg worden de bouwkosten van de drie varianten onderling gerelateerd
waarbij de bouwkostenraming van de tafelbrug op 0,0 M€ wordt gesteld.

2. Hooggelegen Basculebrug met 5,5 m onderdoorvaart
Hiervoor zijn twee ontwerpen beschikbaar met bijbehorende ramingen.
2.a  Movares ontwerp 2009-2010
Dit ontwerp is opgesteld door Movares in de periode 2008-2009.
Er is een SSK-bouwkostenraming (2010-03-12) beschikbaar (Map 8) van 16,6M€
Op dit bedrag is een toeslag van toepassing van:

- Toeslagfactor 1,0 voor ontwerponvoorzien (DO-niveau)
- Toeslagfactor  1,1 voor vormgevingskosten (geen vormgeving meegenomen).
- Correctie risicoprofiel t.o.v. tafelbrug 0,97

Totaal van de bouwkostenraming (met als ambitie- en referentiekader 2015) komt daarmee
op = 17,7 M€ ( = 16,6*1,0*1,1*0,97)

2.b  DHV ontwerp 2012
Dit ontwerp is opgesteld door DHV in de periode 2011-2012.
SSK-raming VO 27 juli 2012 DP-BA6506104101-C-0001 ( met losse Excel bijlage)
Er is een SSK-bouwkostenraming (2010-03-12) beschikbaar (Map 8) van 15,6M€
Op dit bedrag is ten behoeve van dit onderzoek een corrigerende toeslag van toepassing van:

- Toeslagfactor 1,2 voor ontwerponvoorzien (VO-niveau: kosten aanbruggen
onverklaarbaar substantieel lager dan in andere ramingen)

- Toeslagfactor 1,0 voor vormgevingskosten (1,5 M€ is al als
vormgevingsreservering meegenomen).

- Correctie risicoprofiel t.o.v. tafelbrug 0,97
Totaal van de bouwkostenraming (met als ambitie- en referentiekader 2015) komt daarmee
op = 18,2 M€ ( = 15,6*1,0*1,15*0,97)

In het vervolg worden de bouwkosten van de drie varianten onderling gerelateerd waarbij de
bouwkostenraming (gemiddeld 18,0M€) van de hoge basculevariant op -2,2M€ wordt gesteld.
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3. Laaggelegen Basculebrug met 4,5 m onderdoorvaart
Dit ontwerp is opgesteld door Movares in de periode 2008-2009.
Aanbruggen (Map 3 doc 21) = 8,9 M€ bouwkostenniveau
Bascule (map3 doc 18) bouwkosten nieuwe bascule met kelder 6,0M€.
Op dit bedrag is een toeslag van toepassing gesteld van:

- Toeslagfactor 1,05 voor ontwerponvoorzien (DO-niveau: maar aantal kosten
posten van traminpassing nog niet meegenomen )

- Toeslagfactor 1,1 voor vormgevingskosten (geen vormgevingsreservering
meegenomen).

- Toeslag lange viaducten (30*25 = 750 m2 *(2000 – 500)€/m2 =  ca, 1,1M€)
- Correctie risicoprofiel t.o.v. tafelbrug 0,97

Totaal van de bouwkostenraming (met als ambitie- en referentiekader 2015)  komt daarmee
op = 17,4 M€ ( = (8,9*1,1*1,1 + 6,0*1,0+1,1)*0,97)

In het vervolg worden de bouwkosten van de drie varianten onderling gerelateerd waarbij de
bouwkostenraming van de lage basculevariant op -2,8M€ wordt gesteld.

Noot:
Voor de lage variant zijn de oorspronkelijke hellingpercentages van 1:30 aangehouden conform de bestaande brug.  en wordt
voor de lengten van de aanbruggen als uitgangspunt de versie met de lange viaducten en korte aarden baan van het
besteksontwerp 2015 aangehouden
Dit betekent dat eventuele verkorting van aanbruggen als resultaat van steilere hellingen bij de lage basculebrug als
besparingsmaatregel is voorzien. Deze is dus niet in het basisontwerp(van Hoofdstuk 2) meegenomen
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Bovenstaande kostenafleiding kan worden samengevat in onderstaande tabel:

Hoofdvariant Bascule Laag Bascule hoog Tafelbrug

bouwkosten -2,8 M€ -2,2 M€ 0,0 M€

besparingsopgave 1,8 M€ 2,4 M€ 4,6 M€

Nadere duiding van de toegepaste inperking van subvarianten:
- Een korte tafelbrug in combinatie met een vaste doorvaart kan niet worden toegepast

omdat de vooroplegpijler te groot is om als middenpijler toe te passen;
- Het huidige ontwerp van de tafelbrug kan niet worden uitgevoerd met een verlaagde

4,5 m doorvaarthoogte. Dit komt omdat de geleidewerken van het bewegingswerk
langs de hoofdligger lopen. Een grotere hefhoogte betekent dat er separate hefbalken
ten behoeve van geleiding moeten worden opgenomen en een diepere kelder nodig
is voor de hydrauliekcilinders met een langere slag. Dit vereist een totale wijziging
van het concept met aanzienlijk grotere afmetingen van kelderruimten.

- Toepassing van een lange basculebrug zonder middenpijler is niet economisch.

Noten:
- Bij de ramingen is een correctiefactor voor de technische complexiteit van bascule versus tafelbrug

toegepast. Omdat in de ramingen met gestandaardiseerde onvoorzien en risicopercentages wordt gewerkt
komt hierin het bijzondere risicoprofiel van de toepassing van de unieke tafelbrug en VVK onvoldoende tot
uitdrukking.

- Bij de verschillende ramingen blijken er verschillen in uitgangspunten te zijn aangehouden (bijvoorbeeld
kwalitatieve inbreng vormgeving). De SSK ramingen zijn inhoudelijk doorgenomen en waar er substantiële
onderlinge afwijkingen zijn geconstateerd zijn deze vastgelegd en waar nodig gecorrigeerd ten behoeve
van onderlinge vergelijkbaarheid. Het besteksontwerp 2014 vormt hierbij het referentiekader.

- De volgende onderdelen resulteren in een prijsverschil van de besteksbegroting tafelbrug met alle eerdere
ramingen;

o royale architectonische eisen en wensen van welstand verwerkt binnen scope bestek onderdelen
en hoeveelheden (uitgangspunt voorheen was sober en doelmatig),

o percentage algemene kosten 7% als gevolg van nadere detaillering engineering en testplan
beweegbare deel,

o percentage winst & risico 5% als gevolg van definiëring risicoprofiel van project door aannemers,
o tramvoorzieningen (geen onderdeel van VO-raming),
o uitbreiden verkeersmaatregelen als gevolg van nadere detaillering BLVC (geen onderdeel van

VO raming; gezamenlijke maatregelen met SGH o.a. Zuidwal en busbaan worden geheel
opgenomen in SSB),

o vergroten kelder als gevolg van nadere detaillering hydrauliek (fundering, betonconstructie en
bouwkuip),

o aanbrengen pendelplaat als gevolg van nadere detaillering aansluiting betonplaat Ezelveldslaan
- De feitelijke haalbaarheid van de voorgestelde besparingmogelijkheden zal nader technisch en qua

inpassing moeten worden onderzocht. Uitgangspunt voor mogelijke besparingen zijn gepresenteerde
ontwerpvoorstellen uit het verleden en besparingen op basis van hoeveelheden. Hiermee wordt zo dicht
mogelijk aangesloten op het PVE  waarop eerdere ontwerpen zijn gestoeld.

- In het kader van dit onderzoek zijn geen nieuwe SSK- ramingen gemaakt. Dit betekent dat er zo veel
mogelijk is aangesloten op toegeleverde ramingen en zijn hierop waarnodig correcties uitgevoerd .
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3. Resultaat besparingsopties tafelbrug

Tafelbrug  Besteksontwerp 2014 Positief Negatief Saldo
Besparingsopgave 4,6 M€ -4,6 M€
Verkorten beweegbare brug (met 7,5 m) en
uitvoering in staal
- besparing beweegbare brug
- extra aanbruggen (7,5*25*2000,-)
- herengineering
- onvoorzien
- voorzieningen aanvaring

2,4 M€
0,4 M€
0,2 M€
0,2 M€
0,2 M€

1,4 M€

Beweegbare brug WTB/AANDR/Besturing
- vervallen huidige posten 0,0 M€ 0,0 M€

0,0 M€

Aanbruggen (reductie 2*40*25 = 1760 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- zettingsvrije plaat, aarden baan
       keerwanden (€ 500,- m2)
- voorzieningen K&L
- herengineering
- onvoorzien

4,0 M€

1,0 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,5 M€

1,9 M€

Paalfundatie
-optimalisatie palenplan  (indicatief) 0,4 M€

0,4 M€

Vormgevingskwaliteit afbouw
- besparing meubilair en randprofielen
- kelder, onderbouw beweegbare brug
- overige

0,4 M€
0,3 M€
0,2 M€

0,9 M€

Resultaat 7,7 M€ 7,7 M€ 0,0 M€

Tafelbrug   Besteksontwerp 2014 Positief Negatief
Uitvoeringstijd ---
Geluidsproductie brug -
Risicoprofiel technische haalbaarheid -
Mate van aansluiting besteksontwerp -
Betrouwbaarheid financiële besparingen +
UAV-GC (snelle aanbesteding) --
EMVI -
Q-team en welstand --
Herengineering en aanpassingen bestek Ca. 6 maanden
Consolidatietijd als extra bouwtijd Ca. 12 maanden

Noten:
- Voor de aanbruggen worden aanpassingen in afmetingen verrekend op basis van een m2 eenheidsprijs

van 2000,-€/m2. Deze prijs voorziet niet in bijzonderheden zoals bijvoorbeeld herengineering, kabels en
leidingen toepassing van een vervangende constructie, sloop etc. Deze aspecten worden waar nodig
aanvullend gecorrigeerd.
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Discussie doortrekken zuidelijke oever 29 m terwijl nu nautisch 21,5 m benodigd is. Vanuit het Q-team geldt de
architectonische eis om de bestaande bascule kelder “naar achteren te schuiven” en de bestaande en/of toekomstige
oeverlijn van het kanaal te volgen. Hierdoor ontstaat een overzichtelijk en open beeld van de brug en zijn omgeving
(o.a. het Gashouderpad, Nieuwelaan, Zusterlaan en Kanaalweg). Hiervan zijn verder geen nadere kostenramingen
gemaakt.

(ref: RHDHV 2015-04-17)

Haalbaarheid van deze besparingen via maatregelen:  Complex en risicovol
1. Aanpassing van de beweegbare brug naar een stalen brug met verkorte

overspanning
a. Positief zijn: staal is in bouwsom economischer dan VVK; eenvoudiger

constructieve detaillering stalen dek op stalen liggers; lichtere profielen door
kleinere overspanning; gewichtsreductie; handhaving huidige onderbouw;

b. Negatief zijn: herengineering; aanvaarbelasting onderbouw; langere
aanbruggen met aangepaste reactiekrachten.

2. Aanpassing van de aanbruggen. Bij verkorting van de aanbruggen en vervanging
door een zettingsvrije plaat op noord en zuid is een besparing mogelijk.

a. Positief: meer optimale veldlengte;
b. Negatief: herengineering, kosten K&L; bouwtijd tbv consolidatie; gefundeerde

keerwanden .
3. aanpassing van het palenplan door loslaten absolute zettingeisen van uit de

spoorligging. Ten opzichte van voorgaande varianten zijn bij deze oplossing veel
extra palen toegevoegd ten behoeve van de horizontale stijfheid. *)

4. Aanpassing van de kwaliteit van de afbouw
a. Positief: onafhankelijk van engineering;
b. Negatief: acceptatie welstand; engineering, kosten K&L; bouwtijd tbv

consolidatie; gefundeerde keerwanden .

*)
hier dient een verdiepingsslag te worden uitgevoerd.
Mogelijk dat de gestelde eisen aangaande stijfheid en vervormingen voor de tram niet kwalitatief moeten worden
losgelaten maar misschien wel kwantitatief .
Mogelijk dat door een ander statisch systeem of doorkoppeling van de brugdelen de relatieve vervormingen beter (en
vooral goedkoper) kunnen worden gerealiseerd. Op dit moment kan slechts worden geconcludeerd dat met het
gekozen statisch systeem er grote horizontaalkrachten op de pijlers aangrijpen waardoor zowel de
kolom/poer/paalconstructie veel zwaarder zijn dan te doen gebruikelijk (Zie ook Movares ontwerp ter vergelijk)
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4. Besparingsresultaat hooggelegen bascule

Basculebrug hoog  VO 2012 Positief Negatief Saldo
Besparingsopgave 2,4 M€ -2,4 M€
Aanbruggen (reductie 2*40*25 = 1760 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- aarden baan +keerwanden (€ 500,- m2)
- voorzieningen K&L
- herengineering
- onvoorzien

4,0 M€
1,0 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,5 M€

1,9 M€

Vormgevingskwaliteit afbouw
- (deze is in par. 2.2 bijgevoegd omdat deze
eerder niet was voorzien)

1,2 M€
1,2 M€

Nieuw  bestek 0,2 M€ -0,2 M€
Resultaat 5,2 M€ 4,7 M€ 0,5 M€

Paalfundatie
-optimalisatie palenplan  (indicatief) 0,4 M€

0,4 M€

Optionele versmalling brug 2 m
Aanbruggen (reductie 160*2 = 320 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- versmallen bascule
- herengineering
- onvoorzien

0,6 M€
0,2 M€

0,2 M€
0,1 M€

0,5 M€

In rood is een optionele mogelijkheid gegeven

Basculebrug hoog  VO 2012 Positief Negatief
Uitvoeringstijd ---
Geluidsproductie brug -
Risicoprofiel technische haalbaarheid +
Mate van aansluiting besteksontwerp ---
Betrouwbaarheid financiële besparingen +
UAV-GC (snelle aanbesteding) ++
EMVI --
Q-team en welstand --
Herengineering en aanpassingen bestek Ca. 3 maanden
Consolidatietijd als extra bouwtijd Ca. 12 maanden

Basculebrug 5,5 m (DHV-2012
Haalbaarheid van deze besparing via maatregelen:  Technisch haalbaar
                 Risicovol  in  uitwerkingsniveau

1. Geen mogelijkheid tot besparen in de beweegbare brug en kelder (alleen bij
versmallen van de brug)

2. Aanpassing van de aanbruggen. verkorting van de aanbruggen en vervanging door
een zettingsvrije plaat op noord en zuid.

c. Positief: optimale veldlengte;
d. Negatief: herengineering, kosten K&L; bouwtijd tbv consolidatie; gefundeerde

keerwanden .
3. Aanpassing van de kwaliteit van de afbouw. aanpassing van de kwaliteit van de

afbouw tot minimaal functioneel Positief: onafhankelijk van engineering;
e. Negatief: acceptatie welstand; engineering, kosten K&L; bouwtijd tbv

consolidatie; gefundeerde keerwanden .
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5. Besparingsresultaat laaggelegen bascule
De besparingsopgave voor de lage basculebrug is gering maar de raming van de lage
basculebrug is minder omvangrijk dan die van de tafelbrug. Dit betreft vooral
tramvoorzieningen en K&L. Dit aspect dient in het vervolg traject nader te worden beschouwd.

Bascule laag 2009 Positief Negatief Saldo
Besparingsopgave 1,8 M€ -1,8 M€
Aanbruggen (reductie 2*40*25 = 1760 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- aarden baan +keerwanden (€ 500,- m2)
- voorzieningen K&L
- herengineering
- onvoorzien

4,0 M€
1,0 M€
0,3 M€
0,3 M€
0,5 M€

1,9 M€

Vormgevingskwaliteit afbouw
(
- Als reservering van 1,5M€ in raming

1,2 M€
1,2 M€

Nieuw bestek 0,2 M€ -0,2 M€
Resultaat 5,2 M€ 4,1 M€ 1,1 M€

Paalfundatie
-optimalisatie palenplan  (indicatief) 0,4 M€

0,4 M€

Optionele versmalling brug 2 m
Aanbruggen (reductie 160*2 = 320 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- versmallen bascule
- herengineering
- onvoorzien

0,6 M€
0,2 M€

0,2 M€
0,1 M€

0,5 M€

Steilere helling
Aanbruggen (reductie 2*10*25 = 500 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- aarden baan +keerwanden (€ 500,- m2)
- voorzieningen K&L
- herengineering
- onvoorzien

1,0 M€
0,3 M€
0,1 M€
0,1 M€
0,1 M€

0,4 M€

In rood is een optionele mogelijkheid gegeven

Basculebrug laag  VO 2009 Positief Negatief
Uitvoeringstijd -
Geluidsproductie brug -
Risicoprofiel technische haalbaarheid +
Mate van aansluiting besteksontwerp --
Betrouwbaarheid financiële besparingen +
UAV-GC (snelle aanbesteding) ++
EMVI --
Q-team en welstand --
Herengineering en aanpassingen bestek Ca. 3 maanden
Consolidatietijd als extra bouwtijd n.v.t.

Voor de motivatie wordt verwezen naar de hooggelegen bascule.
Let op dat besparingen ten aanzien van het verkorten van het aanbrugviaduct realiseerbaar
zijn omdat deze variant in basis met een flauwere helling is uitgevoerd
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6. Besparingsresultaat Tafelbrug combi HOV+rijbaan
Een bijzondere besparingsvariant voor de tafelbrug is die waarbij de vrijliggende HOV baan
komt te vervallen en deze op de brug wordt gecombineerd met verkeer. Door een aangepaste
detaillering is een enkelvoudige tafelbrug met een breedte van 12,8 m mogelijk.

Tafelbrug   Combi-variant Positief Negatief Saldo
Besparingsopgave 4,6 M€ -4,6 M€
Vervallen van een beweegbare brug
- vervallen brugdeel (50%*4,1M€)
- herengineering
- onvoorzien

2,1 M€
0,2 M€
0,2 M€

1,7 M€

Verkorten beweegbare brug (met 7,5 m) en
uitvoering in staal
- vervallen VVK brugdek
- vervallen VVK keuringen
-- extra aanbruggen (7,5*25*2000,-)
- stalen brugdek
- herengineering

1,8 M€
0,1 M€

0,4 M€
0,4 M€
0,1 M€

1,0 M€

Beweegbare brug WTB/AANDR/Besturing
- vervallen huidige posten
- nieuwe post

0,9 M€
0,5 M€

0,4 M€

Aanbruggen (reductie 160*11 = 1760 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- herengineering
- onvoorzien

3,5 M€
0,2 M€
0,2 M€

3,1 M€

Onderbouw beweegbare brug
- besparing op onderbouw (geschat)
- kelder boven maaiveld
- herengineering
- onvoorzien

0,8M€
0,5M€

0,1 M€
0,2 M€

1,0 M€

Resultaat 9,7 M€ 7,1 M€ +2,6 M€

Aanbruggen (reductie 2*40*12 = 960 m2)
- vervallen aanbruggen (€ 2000,- m2)
- zettingsvrije plaat, aarden baan
       keerwanden (€ 500,- m2)
- voorzieningen K&L
- herengineering
- onvoorzien

1,9 M€

0,5 M€
0,2 M€
0,2 M€
0,3 M€

0,7 M€

Paalfundatie
-optimalisatie palenplan  (indicatief) 0,4 M€

0,4 M€

Tafelbrug   Combi-variant Positief Negatief
Uitvoeringstijd +
Geluidsproductie brug -
Risicoprofiel technische haalbaarheid +
Mate van aansluiting besteksontwerp ++
Betrouwbaarheid financiële besparingen +++
UAV-GC (snelle aanbesteding) --
EMVI --
Q-team en welstand --
Herengineering en aanpassingen bestek Ca. 6 maanden
Consolidatietijd als extra bouwtijd Ca. 12 maanden *)

*) extra consolidatietijd is alleen aan de orde indien wordt gekozen de aanbruggen naast een
versmalling ook te verkorten ten laste van een verlengde aarden baan met keerwanden
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Uitgangspunten:
1. De lengte van de beweegbare brug is gelijk aan het besteksontwerp

tafelbrug.(inclusief toekomstige oeververlegging. Een kortere bruguitvoering is niet
noodzakelijk voor de gevraagde besparing en maakt de beheersbaarheid van de
raming lager.

2. De hier beschreven besparingsvariant geldt alleen voor een volledig stalen brugdek.
De toepassing van VVK brugdek in combinatie met consoles moet nader worden
uitgezocht op technische haalbaarheid. Dit is in dit verband verder niet relevant omdat
het vervallen van VVK een voorwaardelijke besparing is.

3. De lengte van de aanbruggen is niet aangepast. Dit betekent dat de bouwtijd niet
ongunstig wordt beïnvloed ten opzichte van het huidige besteksontwerp. Door de
beperking van de omvang van de werkzaamheden zou er zelfs een voordeel in de
uitvoeringstijd te behalen moeten zijn.

4. De hooggelegen bascule heeft een ondergelegen draagconstructie. De
constructiehoogte is groter dan die van een tafelbrug met hoofddraagconstructie
boven het dek. De extra constructiehoogte ligt in de orde van enkele decimeters en is
bij dit onderzoek verder niet meegenomen.

n.a.v. de besparing tafelbrug combi HOV+rijbaan; lijkt het noodzakelijk de AOG’s wel de keuze te kunnen laten
maken tussen deze optie, met zettingsvrije plaat (goedkoper en omwille vergelijkbaarheid met overige varianten) /
VVK (minder geluid) / kleinere overspanning (goedkoper)  ; zijn de kosten van verkeerskundig
(her)onderzoek/ontwerp en evt. verkeersmaatregelen (combi tram/verkeer) meegenomen in raming ; VVK consoles
alleen als dat wat oplevert €€ of in combinatie met VVK dek hfd rijbaan
Dit is een bespreekgevel. Den analyse volgt dat de besparingen van het combimodel dusdanig hoog zijn dat alle
andere aanpassingen facultatief worden. Indien de aanbruggen alleen worden versmald en niet worden ingekort dan
komt de consolidatietijd te vervallen
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Toelichting op de combinatie van de HOV baan met de rijbaan voor de tafelbrug
Uitgangspunt is dat spoorligging gehandhaafd blijft en dat rijbaan in het spoortracé schuift.
Uitvoering met een enkelvoudige beweegbare tafelbrug in plaats van 2 vallen

Hiermee komen de volgende breedtereserveringen van het huidige ontwerp te vervallen:
- hov baan      6500 mm
- vide en mastruimte *)   2550 mm
Totale breedtereductie  9050 mm

*) De videruimte was nodig om de hoofdligger van de beweegbare tafelbrug te kunnen
plaatsen. Doordat nu de trambrug komt te vervallen en alleen een verkeersbrug wordt
gebouwd

Nu wordt voorgesteld om de verkeersbrug anders in te richten:
- rijbaan binnen de hoofdliggers
- fiets-voetpaden op consoles buiten de hoofdliggers.

Consolebreedte 300+1800+1300+300  =    3700 mm
Binnen hoofdliggers 600+6500+600   =    7700mm
Hoofdliggers  700+700       =    1400 mm *) (hoh = 8400 mm)
Brugbreedte (buitenzijde incl. zijrand)  =  12800 mm

Principe van een combi HOV-rijbaan waarbij de fiets- en voetpaden op consoles worden geplaatst

*)In geval van een kortere bruguitvoering kunnen de hoofdliggers als plaatligger worden
uitgevoerd waardoor deze smaller kunnen worden uitgevoerd

Dit heeft grote voordelen.
- Reductie rijbaan overspanning in dwarsrichting (>> slankheid dek)
- Symmetrische brugopbouw (consoles beide zijden gelijk)
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7. EMVI
De Gemeente Delft heeft schriftelijke kanttekeningen geplaatst bij het toepassen van EMVI bij
de aanbesteding van SSB. Belangrijkste zorgpunt hierbij is het mogelijk prijsopdrijvend effect
van EMVI doordat de verstrekte fictieve korting maakt dat een niet aan de laagste inschrijver
wordt opgedragen. De bijkomende kosten kunnen maximaal gelijk zijn aan de toegekende
fictieve korting. Grondslag voor de toepassing van EMVI is daarbij dat deze fictieve kortingen
substantieel dienen te zijn in relatie tot de bouwsomraming.

DE gemeente Rotterdam kan zich op hoofdlijnen vinden in de reactie van de Gemeente Delft.
EMVI is in beginsel een methodiek waarbij de meest economische inschrijving wordt bepaald
op basis van geld en (financieel gewaardeerde) kwaliteit of risicobeperkingen.

Dit betekent dat deze methode vooral waardevol is in situaties met functionele omschrijvingen
in het contract (UAV-GC) omdat hier het voorzienbaar OG risicoprofiel  relatief groot is.

Bij RAW bestekken is dit risico door de verregaande mate van uitwerking van het ontwerp
beheerst en moet de vraag gesteld worden in welke mate financieel toegekende EMVI
waarden (als extra kosten OG) proportioneel zijn in relatie tot de verlaging van het
aanbestedingsrisico (beheersing tijd, kwaliteit en bijkomende kosten).

Bij SSB wordt dit aannemersrisico klein geacht. In de toelichting van Provincie Zuid Holland is
EMVI vooral van belang voor het beheersen van het VVK brugdek, waarvoor geen integraal
ontwerp is opgesteld.

Indien het VVK dek wordt vervangen door een stalen dek vervalt dit specifieke risico en kan
worden overgegaan op een aanbesteding op basis van laagste prijs.
Omdat het VVK dek ook op dit aspect een substantieel risico (innovatie) vormt zou in relatie
tot de besparingsopgave de toepassing van VVK in relatie tot EMVI dan ook heroverwogen te
worden.

Hiermee wordt dan tevens een eenvoudigere aanbestedingsprocedure verkregen.

Noot:
De aanbestedingsmethode maakt geen onderdeel uit van dit besparingsonderzoek. Op dit moment zijn er voor het
toepassen van EMVI geen voorzieningen opgenomen waardoor er bij wijziging ook geen besparingen mogelijk zijn.

Toelichting visie gemeente Rotterdam op  UAV-gc zonder EMVI Voor een hoge basculebrug kan op basis van de
voorliggende informatie een UAV-GC (of RAW-E&C) worden toegepast op basis van het VO. Wel moet een goede
vertaling van de spooroplossing van de tafelbrug naar de bascule worden opgesteld. Op het moment dat er geen
bijzondere OG risico's zijn kan de financiële waardering van EMVI beperkt of geheel afwezig zijn
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8. Aanbestedingsvoordeel
Voor het vaststellen van kansrijke besparingsopties is primair onderzoek gedaan naar fysieke
besparingen in de SSK raming. Er is hier echter ook nog sprake van een ongelijk risicoprofiel
ten aanzien van de drie onderzoeksvarianten.

De tafelbrug is een technische oplossing waarbij zowel bij inschrijvers als bij de
opdrachtgever weinig ervaring is. Dit heeft in het voorbereidingstraject al geresulteerd in
aanvullende onderzoeken.

Restrisico’s voor de tafelbrug zijn :
- inpassing tramrail op beweegbare brug (geleidingen rechtstand)
- gelijkloop hydrauliek
- vertaling hydrauliek tafelbrug naar SIL3 en besturingssoftware PZH.
- RIE / CE
- Etc.

Hierbij is al rekening gehouden dat in alle besparingsopties van de tafelbrug de toepassing
van VVK komt te vervallen.

Het is realistisch te verwachten dat dit risico zich vertaalt in een verschil in
aanbestedingsvoordeel tussen de verschillende varianten.
Als eerste inschatting lijkt hiervoor een bedrag van 0,5M€ ten gunste van de mechanisch
aangedreven basculevarianten realistisch.



Blad: 16/20
Datum: 2015-04-24

9. Conclusies
- Voor de drie onderzochte varianten geldt dat het mogelijk is om door middel van

(ingrijpende) besparingsopties de bouwkosten tot op of onder het taakstellend
bouwbudget terug te brengen;

- Voor de tafelbrugvariant is de besparingsopgave zwaarder dan voor de beide
basculevarianten. Daarbij kan worden opgemerkt dat ook het te verwachten
aanbestedingsvoordeel ongunstiger uitvalt voor de tafelbrugvariant. Bij de tafelbrug
zal er zwaar moeten worden ingegrepen in het huidige ontwerp;

- Voor alle besparingsingrepen geldt dat zij in mindere of meerdere mate een zware
wissel trekken op de eerder vastgestelde functionaliteit (p.v.e), vormgevingskwaliteit,
bouwtijd etc.;

- Voor sommige besparingmaatregelen geldt dat deze aanvullend moeten worden
onderzocht op technische haalbaarheid (bijv. vervanging aanbrugviaduct door aarden
baan, reductie zwaarte onderbouwconstructies door aanpassingen statisch systeem);

- Voor enkele besparingen geldt dat deze sterk afwijken van het voorliggende ontwerp
waardoor er relatief veel herengineering nodig is;

- Voor de basculevarianten geldt dat deze in uitwerking een zware achterstand hebben
op het uitwerkingsniveau van de besteksoplossing van de tafelbrug. Bij het onderzoek
is uitgegaan dat de technische besteksoplossingen voor de aanbruggen ook
toepasbaar zijn voor de basculevarianten;

-  Bij elke besparing of afwijking van het huidige besteksontwerp geldt een
haalbaarheidsrisico. Dit kan zowel technisch als procesmatig zijn. Indien een of
meerdere besparingsopties uiteindelijk niet realiseerbaar blijken komt hiermee direct
de gestelde besparingsdoelstelling in gevaar. Er zijn nauwelijks significante
besparingen achter de hand met uitzondering van de variant waarbij HOV en rijbaan
worden gecombineerd.

- De lage basculebrug heeft met 1:30 een algemeen geaccepteerd hellingspercentage.
De betrokken partijen moeten nader overleg voeren over (de acceptatie van) het
steilere hellingspercentage voor de bruggen met een doorvaarthoogte van 5,5 mtr.

- De verschillende onderzoeksvarianten hebben verschillende prestaties ten aanzien
van de geluidsafstraling. Met de aanpassing van VVK naar Staal, maar ook met de
toepassing van meer of minder compensatielassen in het spoor kunnen zich
wijzigingen voordoen op in het niveau van de geluidsafstraling. De mate waarin dit
optreedt wordt mede door de gekozen ontwerpoplossingen bepaald en is in het kader
van dit onderzoek niet meegenomen.
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Bijlage 1 documentenlijst
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Bijlage 2 Fall back scenario’s
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Bijlage 3

Dit tekort komt volledig ten laste van de beschikbare bouwkosten van 21,3 Mio
Dwz. Er resteert 16,8 Mio(ex btw) tbv de bouwsom



BIJLAGE	  4:	  CASHFLOWSCHEMA	  SEBASTIAANSBRUG

Raming Bedrag Fase	  1

Historische	  kosten	  (a) 4.381.437€	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.381.437€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Investeringsraming	  (b) 17.320.000€	  	  	  	  	  	  	  
waarvan	  voorbereidingskosten 2.065.837€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.065.837€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
waarvan	  aanneemsom 15.254.163€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Risico	  en	  onvoorzien	  (c) 3.298.563€	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Totaal	   25.000.000€	  	  	  	  	  	   6.447.274€	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bijdragen	  en	  gemaakte	  kosten PZH MRDH DelL Totaal

Bijdrage	  volgens	  contract	  (27	  nov	  2015) 9.400.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.600.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000.000€	  	  	  	  	  	  	   25.000.000€	  	  	  	  	  	  	  
38% 22% 40% 100%

Betaald	  fase	  Tafelbrug 4.276.629€	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   94.808€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.381.437€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Voorschot	  DelL	  aan	  PZH	  (2012	  en	  2013) 566.900-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   566.900€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nog	  betalen 5.690.271€	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.590.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	   9.338.292€	  	  	  	  	  	  	  	  	   20.618.563€	  	  	  	  	  	  

BehoeQe	  schema PZH MRDH DelL Totaal Kasritme

Fase	  1:	  historie	  t/m	  aanbesteding 2.424.175€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.444.189€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.578.910€	  	  	  	  	  	  	  	  	   6.447.274€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2016/2017
Fase	  2:	  start	  realisaWe	  =	  30% 1.720.670€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.025.080€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.830.500€	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.576.249€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2018
Fase	  3:	  realisaWe	  =	  20% 1.147.113€	  	  	  	  	  	  	  	  	   683.386€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.220.333€	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.050.833€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2018
Fase	  4	  :realisaWe	  =	  30% 1.720.670€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.025.080€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.830.500€	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.576.249€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2019
Fase	  5:	  eindfactuur	  aannemer	  =	  20% 1.147.113€	  	  	  	  	  	  	  	  	   683.386€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.220.333€	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.050.833€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2020
Fase	  6:	  reservering	  risico	  en	  onvoorzien 1.240.260€	  	  	  	  	  	  	  	  	   738.878€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.319.425€	  	  	  	  	  	  	  	  	   3.298.563€	  	  	  	  	  	  	  	  	   ntb

Totaal 9.400.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	   5.600.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000.000€	  	  	  	  	  	   25.000.000€	  	  	  	  	  	  

Afrekening	  Fase	  1 PZH MRDH DelL Totaal

Te	  betalen	  historische	  kosten 1.647.420€	  	  	  	  	  	  	  	  	   981.442€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.752.575€	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.381.437€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Te	  betalen	  voorbereidingskosten 776.755€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   462.748€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   826.335€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.065.837€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Totaal	  fase	  1 2.424.175€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.444.189€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.578.910€	  	  	  	  	  	  	  	  	   6.447.274€	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Reeds	  betaald	  historische	  kosten 3.709.729-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	   10.000-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   661.708-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   4.381.437-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nog	  betalen	  fase	  1	  aan	  MRDH 1.285.554-‐€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.434.189€	  	  	  	  	  	  	  	  	   1.917.201€	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.065.837€	  	  	  	  	  	  	  	  	  



bijlage 5.  Historische kosten

kosten PZH 2012 2013 2014 2015 2016 totaal
Engineering 468.468,66€         1.002.743,79€       1.721.691,60€       200.566,02€         3.393.470,07€       
Bijkomende kosten 1.544,25€             9.340,49€             901.650,69€         -30.366,88€          990,00€                883.158,55€         
totaal 470.012,91€         1.012.084,28€       2.623.342,29€       170.199,14€         990,00€                4.276.628,62€       
BTW 91.013,89€           212.436,12€         476.547,60€         61.284,30€           -€                     841.281,91€         
incl. BTW 561.026,80€         1.224.520,40€       3.099.889,89€       231.483,44€         990,00€                5.117.910,53€       

reeds gefactureerd 2012 2013 2014 2015 2016 totaal
Delft -€                     146.789,00€         420.110,96€          -€                     -€                     566.899,96€         
Delft BTW -€                     27.755,07€           88.223,30€           -€                     -€                     115.978,37€          
MRDH -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     
MRDH BTW -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     -€                     

dd. 14 juni 2016 
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