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1. Inleiding 
 

Achtergrond 

Zuidas ontwikkelt zich tot een internationale toplocatie. In het project ZuidasDok werken Rijk en Regio samen 

aan de ontwikkelingsmogelijkheden van de Zuidas door een aantal huidige en toekomstige knelpunten op te 

lossen. Zo staat de doorstroming van de A10 onder druk en is de capaciteit van station Amsterdam-Zuid 

onvoldoende om de verwachte groei op spoor en metro aan te kunnen. ZuidasDok wordt gekenmerkt door 

een combinatie van stedelijke ontwikkeling en de vergroting en inpassing van de capaciteit van de A10-Zuid 

en het openbaar vervoer. Het project heeft de volgende doelstellingen: 

1. Verdere realisatie van een internationale toplocatie als integraal onderdeel van de regio en de stad 

Amsterdam; 

2. Een optimaal functionerend hoogwaardig verkeer- en vervoersnetwerk; 

3. Een kwalitatief hoogwaardig OV-knooppunt van internationale allure; 

4. Duurzame inpassing van de infrastructuur teneinde de barrièrewerking te verminderen en de kwaliteit 

van de leefomgeving te verbeteren. 

Bij bovenstaande doelstellingen is een belangrijk aandachtspunt: een complete stad in elke fase van 

ontwikkeling. 

 

Voorkeursbeslissing ZuidasDok 

Op 9 juli 2012 is de Voorkeursbeslissing ZuidasDok genomen door de bestuurders van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, de gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie Noord-Holland. 

De Voorkeursbeslissing markeert het einde van de Verkenningsfase van het MIRT. In de door rijk en 

regio ondertekende bestuursovereenkomst en in de door het Rijk vastgestelde structuurvisie is 

aangegeven welk voorkeursalternatief verder uitgewerkt gaat worden in de volgende fase (planuitwerking 

en voorbereiding realisatie). De voorkeursbeslissing is tevens de basis voor het vrijmaken van financiële 

middelen uit het MIRT (rijksinvesteringsbeslissing MIRT 2) en de begrotingen van de regionale partners 

gemeente Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en provincie Noord-Holland.  

 

Bij de ondertekening van de bestuursovereenkomst hebben partijen ingestemd met een gecombineerde 

aanpak van planvorming en realisatie van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel met het project 

ZuidasDok. De voorbereiding van planvorming en realisatie van de knooppunten zijn daarom onderdeel van 

het werkpakket van de projectorganisatie ZuidasDok. Dit betekent ook dat de projecten knooppunten en 

ZuidasDok integraal worden besproken. De aanpak van de knooppunten komt voor rekening en risico van het 

Rijk. Derhalve ligt de besluitvorming over de aanpak van de knooppunten alleen bij het Rijk. In het kader van 

de projectbeheersing wordt nagedacht over een exacte wijze van integratie van de 2 projecten zodat qua 

kosten en risico’s het onderscheid inzichtelijk blijft. 

 

Hoofdlijnen Plan van Aanpak 2012-2015 

Jaarlijks zal de projectorganisatie ZuidasDok een uitgebreid Plan van Aanpak opstellen / updaten waarmee de 

budgettaire kaders per jaar worden vastgesteld. Dit document is een beknopte versie en geeft op hoofdlijnen 

inzicht in de uit te voeren taken en producten in de planuitwerkingsfase, beschrijft de rol verdeling tussen de 

samenwerkende partijen en definieert de financiële kaders.  

 

2. Opdracht  
 

a. Projectopdracht  

Dit document heeft betrekking op de periode Q2 2012 (met terugwerkende kracht) tot en met 2015. Het 

beschrijft de beoogde activiteiten en producten van de afronding van de verkenningsfase (met terugwerkende 

kracht), de uitvoering van de planuitwerkingsfase en de realisatiefase van het project ZuidasDok en de 

knooppunten Nieuwe Meer en Amstel. Net als de verkenning, zal ook de planuitwerkingsfase worden 

vormgegeven volgens de principes van de commissie “Sneller en Beter” en het spelregelkader MIRT.  
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b. Focus en missie ZuidasDok 

De projectorganisatie ZuidasDok hanteert de volgende missie als leidmotief bij de inrichting van de 

projectorganisatie, de voorbereiding van de besluitvorming en het uitvoeren van de werkzaamheden door 

de projectmedewerkers:  

 

"Zuidas is een internationale toplocatie met optimale bereikbaarheid. Een mix van hoogwaardige 

bedrijvigheid, stedelijk wonen en publieksaantrekkende voorzieningen zorgt voor een internationale sfeer. 

Zuidas is een van de Europese locaties die zich nadrukkelijk manifesteert als vestigingslocatie voor 

internationale ondernemingen in combinatie met wonen, leren en ontspannen in de meest ambitieuze wijk 

van Amsterdam. Zuidas is bereikbaar vanuit de omliggende stad, de snelweg A10 en via station 

Amsterdam Zuid. ZuidasDok is een bijzonder project, het is een combinatie van het verbeteren van de 

bereikbaarheid en de stedelijke ontwikkeling van Zuidas. ZuidasDok zorgt ervoor dat de bereikbaarheid 

van de Noordvleugel verbetert en Zuidas een stevige impuls krijgt om zich verder te ontwikkelen als 

internationale toplocatie en hoogwaardig stedelijk gebied. 

 

ZuidasDok heeft oog voor de omgeving waarin zij opereert en legt contacten met onder meer 

weggebruikers, OV-reizigers, omwonenden, werkenden, (internationale) bedrijven en passanten en 

raakvlakprojecten en -dossiers. Dit alles op een pro-actieve manier waarbij het project zich als 'gast' in 

Zuidas gedraagt. In de projectorganisatie wordt samen gewerkt door Rijkswaterstaat, ProRail en 

gemeente Amsterdam om het project in samenhang (integraal) uit te werken. In de projectaanpak legt 

ZuidasDok de focus op flexibiliteit, veiligheid, doelmatigheid en budgetbeheersing.” 

 

c. Planning en fasering 

De knelpunten op de weg en in de OV-terminal zijn groot en urgent. ZuidasDok kent daarom een ambitieuze 

planning. De eerste voorbereidende werkzaamheden beginnen in 2013 en zullen 3 tot 4 jaar duren. Dit zijn 

bijvoorbeeld werkzaamheden als het verleggen van kabels en leidingen en het verplaatsen van 

fietsenstallingsplaatsen. In die periode lopen tegelijkertijd planologische procedures voor het Tracébesluit, het 

Milieueffectrapport en de aanpassingen van de bestemmingsplannen. Daarna wordt gestart met de bouw van 

de tunnels en de stapsgewijze aanpak van het station en de stationsomgeving van station Amsterdam Zuid. 

De trein, metro, bus en station blijven tijdens de werkzaamheden functioneren terwijl de drukte in en rond het 

station elk jaar verder toeneemt. De tunnels van de nieuwe A10 worden vanaf 2016 / 2017 naast de huidige 

A10 gebouwd zodat tijdens de werkzaamheden het verkeer zo ongehinderd mogelijk door kan stromen. 

Onderdelen van ZuidasDok worden telkens in uitvoering genomen en opgeleverd, totdat de gehele operatie 

tegen 2025 / 2027 achter de rug is. 

 

De werkzaamheden leiden tot een aantal belangrijke beslismomenten waar expliciete besluitvorming aan de 

opdrachtgevers wordt voorgelegd: 

 Partiële uitvoeringsbeslissing functievrij maken, waaronder besluit aanleg Hoofddrinkwaterleiding.  

 Partiële uitvoeringsbeslissing zuidelijke treinperronverbreding (en mogelijk ook noordelijke 

treinperronverbreding en omklappen metroperrons). 

 Bespreking referentieontwerp Openbaar Vervoersterminal. 

 Partiële uitvoeringsbeslissing  start aanbesteding hoofdbouwcontract. 

 Projectbeslissing (MIRT 3 besluit); dit omvat Tracébesluit, Besluit Bestemmingsplan en gunning 

hoofdbouwcontract.  

 

3. De producten 
Dit hoofdstuk beschrijft in meer detail de productie die ZuidasDok in de periode 2012-2015 levert. Puntsgewijs 

worden de te leveren producten voor de afronding van de verkenningsfase, de uitvoering van de 

planuitwerkingsfase en de realisatiefase benoemd.  

 

a. Afronding Verkenning 

De onderstaande producten zijn reeds geleverd ter afronding van de verkenning, maar de kosten maken 

onderdeel uit van de begroting van het plan van aanpak 2012-2015.  

 PlanMER en structuurvisie 

 Governance afspraken (verwerkt in de bestuurlijke overeenkomst) 
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 Bestuursovereenkomst 

 Marktbenaderingstrategie / voorbereiden aanbesteding 

 KBA 

 Integraal ontwerp (consolidatie scope, kostenraming en componentenboek) 

 Gezamenlijke Gate review 2 

 Plannen van aanpak Planuitwerking 

 

b. Planuitwerking 

De werkzaamheden voor de planvormingsfase bevatten producten als Bestemmingsplan, Masterplan, 

Integraal veiligheidsplan, Tracébesluit, Ontwerp A10 / openbaar vervoersterminal / openbare ruimte, functievrij 

maken en projectbeheersing (directie, staf, projectbeheersing, technisch management, 

omgevingsmanagement & communicatie, contractmanagement). De belangrijkste producten worden 

toegelicht. 

 

Bestemmingsplan(wijzigingen) 

Het ZuidasDok en de van het project ZuidasDok deel uitmakende overige onderdelen kunnen niet op basis 

van het nu vigerende planologische kader worden gerealiseerd. Aanpassing van de vigerende 

bestemmingsplannen of afwijking hiervan middels een Wabo-afwijkingsprocedure is dan ook noodzakelijk. 

 

Het Masterplan 

Het Masterplan betreft een ontwerp op hoofdlijnen, een richtinggevend concept voor de ontwikkeling van het 

ZuidasDok en aangrenzende openbare ruimte, zodanig dat de onderlinge samenhang en integrale kwaliteit 

van alle planonderdelen geborgd wordt. Het Masterplan beschrijft de integrale koers die voor ZuidasDok wordt 

ingezet. Het Masterplan geeft een kader voor de oplossingsruimte die de aannemer krijgt. Het is van belang 

dat de ruimte binnen het kader niet ongewenst/onbedoeld wordt ingeperkt, zodat de markt met een betere 

propositie kan komen die aan dezelfde eisen voldoet. De ruimte hiervoor wordt in het traject projectMER, 

OTB/TB en dialoogfase gedefinieerd. Het vastgestelde Masterplan zal ook als input dienen voor het ontwerp 

Bestemmingsplan. 

 

Integraal veiligheidsplan 

Onderdeel van de integrale uitwerking van ZuidasDok is het integraal veiligheidsplan. Met dit plan wordt 

beoogd alle veiligheidsaspecten samen te brengen in 1 document dat gedurende de gehele 

planuitwerkingsfase uitgebreid en geüpdate zal worden (onderdeel hiervan zijn tenminste een 

spoorwegveiligheidsplan, brandveiligheidsplan, V&G-plannen, BLVC-plan).Tevens zal er een 

tunnelveiligheidsplan opgesteld gaan worden. Het plan heeft tot doel om de partijen die verantwoordelijk zijn 

voor veiligheid (o.a. brandweer, politie) mee te nemen in het (integrale) ontwikkelingsproces van het gehele 

ZuidasDok. Dit om de kans op onvoorziene (en dus aanvullende) eisen die betrekking hebben op het 

garanderen van de veiligheid zoveel mogelijk te beperken (bouwvergunning, gebruikersmelding en 

openstelling A10-tunnels). Het plan richt zich met behulp van scenarioanalyses op zowel de eindsituatie als de 

tijdelijke situaties.  

 

Integrale ProjectMER en Tracébesluit A10 

De effectbeoordeling vormt een belangrijk onderdeel van de planuitwerkingsfase. Hoewel niet alle onderdelen 

MER-plichtig zijn, is een adequate integrale effectbeschrijving van het gehele project wel van belang. De 

ProjectMER wordt zodanig opgesteld dat, behalve het TracéBesluit voor de A10, ook de (wijzigingen van) 

bestemmingsplannen voor de openbaar vervoersterminal en de Openbare Ruimte mede op dit 

milieueffectenrapport kunnen worden gebaseerd.  

 

Ontwerp A10 en openbaar vervoersterminal 

Op basis van het componentenboek wordt het ontwerp van de A10 en de openbaar vervoersterminal vertaald 

in een referentieontwerp.  

 

Voorbereiding aanbesteding  (inkoopstrategie, inkoopplan, aanbestedingsdossiers, aanbestedingsprocedures) 

De inkoopstrategie betreft keuzes ten aanzien van de aan te besteden onderdelen, de contractvorm en de 

aanbestedingsprocedure. Essentieel in de inkoopstrategie is de keuze integraal aanbesteden van ZuidasDok 



4 
 

(als 1 (bijna) integraal pakket ), of het opknippen van het ZuidasDok in 2 of meer pakketten. Gebaseerd op de 

te maken keuzes zal de projectorganisatie een inkoopplan opstellen. Dit gaat onder andere in op 

marktomstandigheden, kansen en risico’s en de benutting resp. beheersing daarvan, risicoprofiel 

opdrachtnemers en opdrachtgevers, de contractvorm voor de onderdelen, 

aanbestedingsprocedure(s), selectie-eisen,gunningscriteria, aanbestedende dienst(en), organisatie van 

contractmanagement/tenderteam(s), contractbeheersing.  

 

Specifiek voor de inkoopstrategie en inkoopplan is een gezamenlijke Tenderboard ingesteld, waarin 

deskundigen zitting hebben. De leden van de Tenderboard zijn deskundig op het gebied van aanbesteding en 

afkomstig uit de werkvelden weg, spoor en stedelijke ontwikkeling. Ze zijn betrokken bij de ontwikkeling van 

landelijke of lokale netwerken en  hebben ook specifieke lokale kennis. De Tenderboard bevat leden die 

kennis hebben van de opdrachtgevende organisaties, die zonder last of ruggespraak kunnen adviseren over 

marktbenaderingsvraagstukken. Daarnaast is ook kennis ‘van buiten’ gemobiliseerd door deelname van een 

expert uit de wetenschappelijke hoek. Op basis van de inkoopstrategie, en later het inkoopplan, en 

bovengenoemde onderzoeken levert de Tenderboard een zwaarwegend advies aan het 

opdrachtgeversoverleg.  

 

Overeenkomsten openbaar vervoersterminal / openbare ruimte 

Sluiten van diverse overeenkomsten op het gebied van beheer, eigendom, exploitatie en ontwikkeling van de 

openbaar vervoersterminal en de Openbare Ruimte. Partijen zijn tenminste Amsterdam, ProRail, RWS en NS 

en mogelijk nog anderen.  

 

c. Functievrij maken 

Om vanaf 2016/2017 te kunnen starten met de realisatie van de A10-tunnels is het noodzakelijk om al in de 

planuitwerkingsfase (vanaf Q2 2012) te starten met het functievrij maken. Het functievrij maken bestaat uit het 

verwijderen en, indien nodig, elders compenseren van bestaande functies en objecten ten behoeve van de 

uitbreiding van de A10 tussen Amstel en Schinkel. Het doel van het functievrij maken is om vooral die 

voorbereidende werkzaamheden te realiseren die een risico vormen voor de tijdige realisatie voor het project 

ZuidasDok of waarop tijd en/of geld kan worden bespaard door deze niet over te laten aan de (toekomstige) 

aannemer(s) van de bouw van de tunnels en de openbaar vervoersterminal. Nog niet alle onderdelen van het 

pakket zijn omgezet naar concrete projecten, sommige zijn alleen geïnventariseerd (en geraamd). Vooralsnog 

is er sprake van 22 projecten. De omvang van de projecten en de fase waarin het project zich bevindt, 

verschilt zeer sterk per project.  

 

 Project 

MENZ-ring / Oostelijke kruising Boring Oostelijke kruising 

 MENZ-Ring  

 Langsleidingen in teen talud 

Hoofdrinkwaterleiding Hoofddrinkwaterleiding Parnassusweg 

Parkeergarages Autoparkeergarage Atrium + Rechtbank 

Fietsparkeergarage Mahlerplein Fietsparkeergarage Mahlerplein 

 Maaiveldinrichting op fietsparkeergarage 

 Vastgoed en grondzaken Fietsparkeergarage Zuidplein 

 Loadingdocks en (nood) uitgangen 

 Station 2010 

 Groutankers met functie 

 Autoparkeergarage Tripolis 

Openbare Ruimte Speeltuin Amstelpark 

 Kiss & Ride 

 Fiets-/voetoversteekplaats Parnassusweg 

 
Overige openbare ruimte (waaronder fiets- en 

voetpaden) 

 Water Watercompensatie 
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 Waterkering 

Groen Flora en fauna 

Overige objecten Overige kabels en leidingen 

 Overige objecten 

 Overige niet-geïnventariseerde objecten 

  

Het functievrij maken ligt op het kritieke pad. In 2013 zijn de eerste uitvoeringswerkzaamheden noodzakelijk.  

Dit betekent dat in de planuitwerkingsfase, voorafgaand aan de projectbeslissing, reeds aanzienlijke 

investeringen benodigd zijn. Deze beslissingen worden voorgelegd aan de opdrachtgevers in de vorm van 

partiële uitvoeringsbeslissingen. Hiermee wordt het mogelijk om, overeenkomstig de gebruikelijke procedures 

bij de betrokken opdrachtgevers, budget voor realisatie vrij te maken.  

 

4. Organisatie en aansturing 
 

Na het nemen van de Voorkeursbeslissing is de sturings- en organisatiewijze aangepast aan de nieuwe taken 

en activiteiten die door de projectorganisatie uitgevoerd moeten worden. Dit hoofdstuk beschrijft de wijze 

waarop het project ZuidasDok door de opdrachtgevers aangestuurd wordt en gaat in op de taakverdeling en 

productverantwoordelijkheid van de rolhouders binnen de projectorganisatie. 

 

a. Projectorganisatie 

De projectorganisatie is een samenwerking van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam. De projectorganisatie 

ZuidasDok verzorgt, in samenwerking met haar opdrachtnemers, de realisatie van het integrale plan zoals 

overeengekomen in de bestuursovereenkomst. De projectdirecteur is integraal verantwoordelijk voor scope, 

tijd, geld en kwaliteit en aanspreekbaar voor het eindresultaat. Hij wordt hierbij ondersteund door een MT van 

pakket- en themamanagers. De MT-leden worden geleverd door Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam. Zij 

zijn verantwoordelijk voor de te realiseren producten, voor de bemensing vanuit de diverse 

moederorganisaties en voor het creëren van draagvlak voor de (voorgenomen) projectbesluiten binnen de 

moederorganisaties. De projectdirecteur is bevoegd om binnen de kaders van het Plan van Aanpak afspraken 

te maken. Voor de projectdirecteur geldt dat er nog specifieke mandateringsafspraken geformuleerd moeten 

worden. 

 

Inkoop van ingenieurs- en adviesbureau 

De projectorganisatie ZuidasDok zal gebruik maken van een ingenieurs- en adviesbureau. De inkoop van 

ingenieurs- en adviesdiensten voor de planuitwerking ZuidasDok verloopt volgens het gezamenlijk Europees 

aanbesteden van deze opdracht aan een partij. Vooralsnog is hierbij het uitgangspunt dat RWS namens de 

gezamenlijke partners ProRail en Amsterdam als penvoerder zal optreden.  

 

Relatie Dienst Zuidas 

De projectorganisatie ZuidasDok zal zeer nauw samenwerken met de Dienst Zuidas van de gemeente 

Amsterdam: het project ZuidasDok is dermate nauw vervlochten met de ontwikkelingen in de flanken dat 

frequente afstemming nodig is. De projectdirecteur ZuidasDok onderhoudt directe lijnen met de directeur van 

de Dienst Zuidas. Hetzelfde doen de pakketmanagers en de omgevingsmanager met de flankmanagers van 

de Dienst Zuidas. Daarnaast blijven medewerkers van de Dienst met al hun gebiedskennis ingezet worden 

t.b.v. het project ZuidasDok (bijvoorbeeld voor de taken uit functievrij maken en inrichting openbare ruimte en 

openbaar vervoersterminal).  

 

b. Aansturing en verantwoording 

Vanwege de omgeving, complexiteit, raakvlakken en politieke druk van het project ZuidasDok, is het van groot 

belang besluitvormingslijnen kort te houden en snelle escalatiemogelijkheden voor handen te hebben. Het is 

belangrijk dat er eenduidige en integrale aansturing plaatsvindt op basis van integrale beslisinformatie. Om dit 

te realiseren wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de lijn Bestuurlijk Overleg (BO) – Opdrachtgeversoverleg 

(OGO) - Projectdirecteur sturend en besluitvormend is. Aan de lijn in de moederorganisaties wordt (alleen) 

verantwoording afgelegd. De beslisinformatie die in de lijn BO-OGO-Projectdirecteur wordt gegenereerd is 

hierbij leidend. 
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Bestuurlijk overleg (BO) 

Rijk en regio zijn gezamenlijk bestuurlijk opdrachtgever voor het project ZuidasDok. De opdrachtgevende 

partijen, zijnde het Ministerie van I&M, de Gemeente Amsterdam, de Stadsregio Amsterdam en de Provincie 

Noord-Holland, nemen zitting het Bestuurlijk Overleg (BO). Het Bestuurlijk Overleg komt ten minste één keer 

per jaar bijeen. In het BO worden partijen ingelicht over de stand van zaken van het project en worden 

verzoeken voorgelegd die buiten de reikwijdte van de Bestuursovereenkomst vallen.  

 

Opdrachtgeversoverleg (OGO) 

Conform de afspraken in de Bestuursovereenkomst hebben de partijen een Opdrachtgeversoverleg (OGO) 

ingesteld, waarin leden plaats nemen ter vertegenwoordiging van het Rijk (DG-RWS en Directeur Projecten 

Prorail), gemeente Amsterdam (Directeur Dienst Zuidas) en Stadsregio Amsterdam (Hoofd Infrastructuur). De 

provincie Noord-Holland is agendalid van het Opdrachtgeversoverleg. Het OGO verzorgt binnen de 

overeengekomen scope de aansturing van het project ZuidasDok en is daarmee de directe opdrachtgever van 

de projectorganisatie. Het kader waarbinnen het OGO besluiten kan nemen is omschreven in de 

bestuursovereenkomst. Voor een efficiënte besluitvorming dienen de OGO-leden over voldoende mandaat te 

beschikken. Het OGO komt tweemaandelijks bijeen en zo vaak extra als nodig. Het OGO stelt jaarlijks het 

(geactualiseerd) plan van aanpak inclusief budget vast.  

 

Directeurenoverleggen ZuidasDok (DO I&M en DTZ) 

In voorbereiding op besluitvorming in het OGO vindt aan zowel Rijks- als Amsterdamse zijde afstemming 

plaats op directieniveau. In deze overleggen komen projectmatige aspecten samen met operationele en 

beheermatige verantwoordelijkheden van de netwerkorganisaties. De directieoverleggen adviseren de OGO-

leden. Het overleg aan Amsterdamse zijde betreft het Directeuren Team Zuidas (DTZ) met daaraan 

voorafgaand een Ambtelijk Team Zuidas (ATZ). Aan Rijkszijde vindt voorbereiding en afstemming plaats in de 

Directieoverleg I&M (Stuurgroep I&M), welke vooraf wordt gegaan door een ambtelijk vooroverleg. De agenda 

voor dit overleg is steeds gelijk aan de agenda voor het OGO.  

 

In de directieoverleggen vindt tevens de afstemming plaats over exogene risico’s, waaronder de 

raakvlakprojecten en -dossiers. Dit betreft onder andere OV SAAL, PHS, A1/A6/A9 SAA, Amstelveenlijn en 

Noord-Zuidlijn.  

 

De genoemde actoren en beslisorganen vervullen elk een specifieke rol in het besluitvormingsproces. Dit leidt 

tot onderstaand overzicht van taken, verantwoordelijkheden en mandaten. 

Verantwoordelijkheden en mandaten in sturingslijn BO-OGO-PD 

Actor Taken en verantwoordelijkheden 

Bestuurlijk Overleg  

 

Beslissingsbevoegd als buiten de kaders van de BOK wordt getreden. 

(escalatie) 

Opdrachtgeversoverleg  Beslissingsbevoegd binnen de kaders van de BOK en verzorgt de 

aansturing van de projectorganisatie.  

Directieoverleggen I&M en Dienst 

Zuidas 

 

Niet beslissingsbevoegd. Taken: Bespreken van de agenda van het 

OGO en adviseren van de OGO-leden. Daarnaast vindt in deze 

overleggen afstemming plaats over de raakvlakdossiers (exogene 

risico’s).  

Projectdirecteur  

 

Beslissingsbevoegd binnen kaders van het jaarlijks op te stellen Plan 

van Aanpak. Eindverantwoordelijk voor het eindresultaat (scope en 

kwaliteit) en het budget. 

Management Team - Productverantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen het 

pakket: budget, tijd, scope, kwaliteit. 

- Organiseren van capaciteit en budget bij de moederorganisatie 

binnen de kaders die de PD meegeeft.  

- Borging van de (voorgenomen) projectbesluiten in de 

moederorganisaties. 

- Integreren, signaleren, adviseren en coördineren. 
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Het project ZuidasDok wordt aangestuurd door een Bestuurlijk Overleg en een (ambtelijk) 

opdrachtgeversoverleg bestaande uit vertegenwoordigers van de het Rijk, de gemeente Amsterdam en de 

Stadsregio Amsterdam. De betrokken bestuurders leggen verantwoording aan Raden en Staten. Met het oog 

op de formele rollen (bijvoorbeeld als Bevoegd Gezag) en verantwoordelijkheden van de bestuurders en de 

controlerende functie van Raden en Staten zullen belangrijke besluiten worden voorgelegd aan 

Gemeenteraad / Tweede Kamer.  

 

 
Figuur 1: Sturings- en verantwoordingslijn ZuidasDok 

 

c. Kwalitatieve borging  

Er wordt aansluiting gezocht bij bestaande overleggremia van de Dienst Zuidas t.b.v. de kwalitatieve en 

juridische borging. Het huidige kwaliteitsteam ZuidasDok zal worden voortgezet t.b.v. de kwalitatieve borging. 

Het Q-team bestaat uit (een selectie van) het College van Rijksadviseurs, de Spoorbouwmeester en de 

Supervisor Amsterdam.  

 

Het Q-team zal met name betrokken zijn bij de toetsing van kaderstellende producten, zoals het Masterplan 

(incl. beeldkwaliteit). Het masterplan vormt de randvoorwaarde voor verdere ruimtelijke en functionele 

uitwerking (CRS/SRS) van de verschillende projectonderdelen.   

 

d. ZuidasDok en haar omgeving 

Het ZuidasDok wordt uitgevoerd op een druk stuk Nederland waar vele partijen en stakeholders belangen 

hebben. Het omgevingsmanagement vormt voor alle partners een essentieel onderdeel om een project 

succesvol uit te voeren en tegelijkertijd de stad en infrastructuren tijdens de werkzaamheden te laten 

functioneren. Zowel het hebben van een helder aanspreekpunt en het communiceren in heldere eenduidige 

boodschappen dragen hieraan bij. Als oplossing ziet ZuidasDok de 1 loket benadering: 1 loket voor alle 

vragen over activiteiten in Dok en flanken (1 voordeur, 1 website, 1 communicatielijn). In die hoedanigheid 

werken de communicatiemanager en de  omgevingsmanager in opdracht van de projectdirecteur ZuidasDok 
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én de directeur Dienst Zuidas. Ten behoeve van dit loket stellen de samenwerkingspartners een strategisch 

communicatieplan en een plan van aanpak t.a.v. omgevingsmanagement op. Uitwerkingsopgaven bij 

communicatie zijn:  

 Corporate communicatie, waaronder bepalen positionering en corporate story Zuidas en ZuidasDok, 

omgevingsanalyse en reputatiemanagement; 

 Gebiedsmarketing en Marketingcommunicatie, waaronder communicatiemodaliteiten die bijdragen aan de 

gronduitgiften en vestiging van bedrijven in het gebied Zuidas; 

 Imagocommunicatie & Publieksvoorlichting, waaronder communicatie over het beoogde eindbeeld met als 

doel een verbetering van de relatie met de doelgroepen; 

 Omgevingscommunicatie, in nauwe afstemming met omgevingsmanagement. Dit betreft: het geven van 

relevante ontwikkel-, werk- en bouwinformatie, het beantwoorden van vragen en klachten vanuit de 

omgeving en tot slot een differentiatie binnen de grote groep ‘omgeving’ op basis van een actuele 

omgevingsanalyse; 

 Relatiemanagement en Netwerkcommunicatie, waaronder het stimuleren van een ‘Zuidas community’ die 

staat en leeft en gezamenlijk ‘tegenwind’ aan kan. 

 

5. Projectkosten  
 

a. Projectkosten 

De projectkosten zijn geraamd op basis van de te realiseren producten en bijbehorende taken die in de 

periode Q2 2012-2015 zijn voorzien met het oog op het te nemen MIRT 3 besluit. De PEAT kosten 

(Personeel, Engineering, Advies en Toezicht) voor de planuitwerkingsfase voor zowel ZuidasDok als de 

knooppunten worden nu geraamd op € 79 mln. Daarnaast is voorzien in een risicoreservering van € 7,8 mln. 

De geraamde kosten zijn getoetst aan de uitgangspunten van de integrale kostenraming en deze zijn binnen 

een marge van 3 miljoen Euro excl. BTW.  

 

De opdrachtgevers hebben de projectorganisatie opdracht gegeven om de komende periode te onderzoeken 

of de organisatie verder geoptimaliseerd kan worden vanuit de wens om sneller, goedkopen en integraler te 

werk te gaan.  

 

In de periode van 2013 tot en met 2016 wordt gestart met het functie vrijmaken van het gebied. Voor de 

uitvoeringskosten wordt voor 2013 uitgegaan van werkzaamheden ten behoeve van de 

hoofddrinkwaterleiding, watercompensatie, groen en kabels- en leidingen. Daadwerkelijk aanvragen (en 

onderbouwingen) voor deze werkzaamheden worden in separate besluiten voorgelegd.  

 

      b. Verrekening 

De projectorganisatie ZuidasDok is geen separate juridische entiteit. De projectorganisatie zal voor het 

contracteren van inhuur en uitbesteding gebruik maken van de administratieve organisaties van de 

uitvoerende partners. In de Bestuursovereenkomst (artikel 8 lid 6) is afgesproken dat de bijdrage van I&M, 

SRA, Amsterdam en Provincie Noord-Holland jaarlijks bij wijze van voorschot wordt verstrekt en gebaseerd is 

op de prognose van het project voor dat jaar rekening houdend met de gecombineerde aanpak van 

planvorming van de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel door de projectorganisatie ZuidasDok.  

 

Als uit deze verdeling blijkt dat de geraamde kosten voor het deel dat administratief via Amsterdam verloopt de 

naar rato bijdrage van Amsterdam overtreffen, dan zal het Rijk een bijdrage ter hoogte van het verschil aan 

Amsterdam ter beschikking stellen via de BDU regeling. Als blijkt dat geraamde kosten voor het deel dat via 

RWS en ProRail verloopt de naar rato bijdrage van het Rijk overtreffen, dan zal Amsterdam een bijdrage ter 

hoogte van het verschil aan het Rijk ter beschikking stellen. 

 

6. Projectbeheersing 
 

a. Projectbeheersplan 

De projectbeheersing is erop gericht de projectopdracht uit te voeren binnen de gestelde randvoorwaarden. 

scope, tijd, geld, kwaliteit en informatie zijn de daarom de centrale aspecten waarop de sturing van het project 

is gericht. Voor de periode 2012 -2015 een Projectbeheersingsplan worden opgesteld. Het hoofddoel van het 
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projectbeheersplan is definiëren op welke wijze de projectbeheersing van Zuidasdok op een beheerste en 

transparante wijze wordt uitgevoerd. Dit hoofddoel is op te splitsen naar de volgende nevendoelen: 

 Het vastleggen van de ambitie en de inrichting van de integrale projectbeheersing binnen het project 

ZuidasDok.  

 Het vastleggen van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de projectorganisatie en t.a.v. de 

actoren in de sturingslijnen BO-OGO-PD en actoren in de lijn van de moederorganisaties RWS, ProRail 

en Amsterdam.   

 Het stellen van kaders voor de projectbeheersing die in de pakketten zullen worden ingericht. Hierbij is 

expliciet aandacht voor de verantwoordingslijnen in de lijn BO-OGO-PD en de lijn van de 

moederorganisaties RWS, ProRail en Amsterdam.  

 Beschrijven van de deelprocessen per beheersaspect. 

 

Het projectbeheersplan omschrijft op hoofdlijnen de aanpak van de volgende primaire processen: 

scopemanagement, risicomanagement, financieel management, planningsmanagement, capaciteit 

management, document beheer en kwaliteit-management. 

 

b. Organisatie en rapportage 

Maandelijks zal een integrale financiële rapportage voor het MT worden opgesteld. Daarnaast wordt eens per 

kwartaal, op basis van voortgangsrapportages van de pakketten, een integraal projectdashboard opgesteld 

waarin gerapporteerd wordt over de lopende knelpunten t.a.v. scope, tijd, geld, organisatie, omgeving en 

risico’s. Op basis van het integrale projectdashboard worden door achtereenvolgens het Managementteam 

ZuidasDok en het Opdrachtgeversoverleg ZuidasDok beheersmaatregelen getroffen.  

 

c. Risicomanagement 

De risico’s worden geanalyseerd en beheerst conform de RISMAN-methode. Alle risico’s zijn conform deze 

methodiek vertaald naar de kostenraming en de planning van het project. In de Bestuursovereenkomst zijn 

afspraken gemaakt over de bijdragen van de verschillende partijen (vastgelegd in de bestuursovereenkomst) 

en is dit bedrag taakstellend gemaakt. Het budget ligt daarmee vast op 1.385 mln. euro (incl. BTW voor de 

rijksinfrastructuur, incl risicoreservering, prijspeil 2011, ZuidasDok zonder de knooppunten Nieuwe Meer en 

Amstel). De bestuursovereenkomst geeft aan hoe te handelen ingeval de kosten tegenvallen of meevallen.  

 

 
Onderdeel van het taakstellend budget is de risicoreservering (ongeveer 20%). De risicoreservering wordt 

door de projectorganisatie ingezet om optreden van negatieve gebeurtenissen te voorkomen dan wel de 

gevolgen te mitigeren.  


