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Voortgangsrapportage ZuidasDok en Knooppunten Nieuwe Meer en Amstel
 1ste helft 2013 (Q1 en Q2 2013)

Project: ZuidasDok en Knooppunten Nieuwe 
Meer en Amstel

Opdrachtgevers Ministerie van I&M, Stadsregio Amsterdam. Provincie NH en Gemeente Amsterdam

MIRT Fase: Planuitwerking,voorbereiding realisatie 
en realisatieprojecten

Betrokken partijen Ministerie van I&M, Rijkswaterstaat, Prorail, Provincie Noord-Holland, Stadsregio 
Amsterdam, Gemeente Amsterdam/Dienst Zuidas,

Bron: Projectorgansiatie ZuidasDok, inhoudelijke weergaveo.b.v. Kwartaalrapportage ZuidasDok Q1 en Q2 2013
Doelstelling Conform de Structuurvisie ZuidasDok zijn de doelstellingen van het project ZuidasDok en Knooppunten Nieuwe Meeren Amstel als volgt:

1. een internationale toplocatie als onderdeel van de regio en de stad Amsterdam;
2. een optimaal functionerend hoogwaardig verkeer- en vervoersnetwerk;
3. een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt met internationale allure en 
4. een duurzame inpassing van de infrastructuur teneinde barrièrewerking te verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 
Aandachtspunt bij deze doelstelling is een complete stad in elke fase van ontwikkeling.

Stand van zaken Juli 2012 is een Voorkeursbeslissing genomen. De projectorgansiatie heeft zich daarna voorbereid op de voorliggende fase van planuitwerking,  
voorbereiding realisatie en uitvoering van de eerste realisatieprojecten.De belangrijkste deliverables voor deze fase zijn:
 Partieel uitvoeringsbesluit(en) realisatieprojecten en oplevering van realisatieprojecten(enkele tijdkritische deelprojecten worden met urgentie 

uitgewerkt en gerealiseerd);
 MIRT3 besluit (de planuitwerkingsfase waarin het ontwerp wordt uitgewerkt en de planologische procedures worden doorlopen wordt conform het 

MIRT-besluitvormingsproces van het Rijk afgesloten met een zogenaamd MIRT 3 besluit);
 Gunningsbesluit hoofdbouwcontract (parallel aan de planuitwerking vindt de contractvoorbereiding plaats).

Besluitvorming Belangrijke recente besluiten van het Opdrachtgeversoverleg (OGO):
 Ingenieursdiensten: vaststellen van de inkoopstrategie van de in te kopen diensten en het te volgen aanbestedingstraject(februari 2013)
 Selectie van planuitwerkingsvarianten die worden meegenomen in de planologische procedures (februari 2013)
 Vaststelling van de geactualiseerde planning (februari 2013)
 Notitie omgevingsbenadering (juni 2013)
 Uitwerking Plan van Aanpak Planuitwerking, voorbereiding realisatie en uitvoering realisatieprojecten(juni 2013)
 Inkoopstrategie (juni 2013) 
 Partieel uitvoeringsbesluit fietsparkeergarage Mahlerplein (juni 2013)

Belangrijke geplande besluitenvan het OGO 2e helft 2013:
 Inkoopplan van het hoofdbouwcontract (december 2013)
 Besluitvorming versnellingsmogelijkheden OV-terminal (juli 2013)
 Partieel uitvoeringsbesluit fietsparkeergarage Mahlerplein (september 2013,)
 Partieel uitvoeringsbesluiten functievrij maken m.b.t. Hoofddrinkwaterleiding, Oostelijke Kruising en Watercompensatie  (september 2013,)
 Aanpassing grootstedelijk gebied Zuidas (najaar 2013)
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Vastgesteld Actueel
Scope Procesmatig:

 In het OGO van 19 juni 2013 is de baseline als basis voor 
scopemutaties vastgesteld: De scope voor de ZuidasDok is 
vastgelegd in bijlage 1 van de Bestuursovereenkomst (d.d. 9 juli 
2012) en uitgewerkt in het geconsolideerde ontwerp van ZuidasDok 
dat als referentiekader en als uitgangspunt voor de projectraming is 
vastgelegd in het Componentenboek en de uitgangspuntennotitie 
(versie juli 2012). De scope van de Knooppunten is vastgelegd in het 
‘Beslisdocument ten behoeve van besluitvorming Knooppunten De 
Nieuwe Meer en Amstel’. In het OGO van 13 februari 2013 zijn 
nadere afspraken gemaakt t.b.v.de planuitwerking en de 
voorbereidingrealisatie. Dit betreft de categorisering van de tunnel en 
de configuratie A10. Deze vormen gezamenlijk baseline 0.1.

 In het MTZuidasDok is de procedure voor het indienen en accepteren 
van een voorstel tot scopewijziging vastgesteld. 

Beheersmaatregelen:
 Een eventuele verzoek tot wijziging van de scope wordt aan het OGO 

aangeboden op het moment dat de CRS-en (klanteisen) door het 
Ingenieursbureau ZuidasDok zijn opgeleverd. In de periode tot 1 
december 2013 worden de CRS-en (klanteisen) geactualiseerd en 
getoetst aan de vigerende baseline.

Mijlpalenvastgestelde planning 13 februari 2013Planning

Start bouw  (bouwweg)
A10 tunnels beschikbaar
MIRT4/opleveringsbeslissing(=oplev
ering laatste delen OV-Terminal)

Probabilistisch (PPI 85)
2017 
2027 
2028 

 De Tweede Kamer, Gemeenteraad en Provinciale Staten zijn door de 
betreffende bestuurders geïnformeerd over de geactualiseerde 
planning. 

Budget

Taakstellend budget Knopen / ZuidasDok
BOK

(p.p. 2011)
Geïndexeerd met 

IBOI 2012

Knopen 320 326

ZuidasDok 1.385 1.411

Totaal 1.705 1.737
Uitgangspunten: 1)  Financiële afspraken conform de BOK 9 juli 2012, 2) indexering met IBOI 2012: 1,89%

Realisatie In de periode Q1 t/m Q2 2013 is € 6,2 mln. gerealiseerd. Als hier de openstaande verplichtingen en de nog aan te gaan verplichtingen
bij op worden geteld, komt de realisatie voor 2013  uit op € 26,5 mln. Dit geeft een verschil van € 5,2 mln.t.o.v. de prognose voor 2013 van € 31,7 mln. 
(bedragen inclusief BTW). Verklaring voor het verschil ligt m.n. in de geraamde personeelskosten. De realisatie op de personele kosten in relatie tot de 
geraamde PEAT-kosten (Personeel, Engineering, Advies en Toezicht) worden geanalyseerd bij de nieuwe integrale projectraming die in december 
wordt opgeleverd (zie ook hieronder).

Prognose
Prognose Knopen / ZuidasDok Totaal Optimalisatie

Invest. kosten
BTW-

verhoging
GWW BDB

2,58%
GWW totaal

3,39 %

Knopen 320 334 340 349 352

ZuidasDok 1.385 1.381 1.402 1.438 1.449

Totaal 1.705 1.715 1.742 1.787 1.801
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Bron: Q2 rapportage ZuidasDok
Het verschil tussen het budget en de prognose voor de ZuidasDok is € 
16,8 mln en er is sprake van een indexeringsrisico  door IBOI-GWW van 
€ 10,0 mln (BDB index) tot € 21,3 mln (GWW totaal):

Het verschil wordt veroorzaakt door: 
 BTW verhoging € 20,7 mln
 Ontwikkeling in de raming van -/- € 3,9 mln

Het indexeringsrisico is het verschil tussen de IBOI en de GWW index 
(zie top 5 geld risico’s).Het project past de GWW totaal toe, maar heeft 
tevens ter vergelijking de BDB index doorgerekend.  
Partijen dienen rekening te houden met een jaarlijkse indexering van de 
budgetten o.b.v. IBOI, zoals die door het Ministerie van Financiën wordt 
toegepast(conform BOK). 
Er is een IBOI van 1,89% op het taakstellend budget minus de realisatie 
toegepast om op prijspeil 2012 te komen. In Q3 wordt het IBOI 
percentage van 2013 toegepast.
T.a.v. de BTW-verhoging stelt het Rijk zich op het standpunt dat dit is 
verwerkt in de IBOI-indexering voor 2013 conform de voorlopige cijfers 
van het CPB die door het Ministerie van Financiën worden gehanteerd. 
De gemeente stelt zich op het standpunt dat de BTW-verhoging een 
wetswijziging is die conform de bestuursovereenkomst(BOK) door de 
veroorzakende partij moet worden gedragen.

 Conform de deterministische planning wordt de actuele kostenraming 
van het project in de december opgeleverd door het ingenieursbureau. 
Om tot kostenreductie te komen wordt door het ingenieursbureau 
gewerkt met value-engineering. De kostenraming (december 2013) 
wordt door de eigen projectorganisatie getoetst (intern en extern). Met 
name de verhouding PEAT (Personeel, Engineering, Advies en 
Toezicht) voorbereiding, PEAT realisatie en bouwkosten krijgen in 
deze toetsing de aandacht. 

 Voor wat betreft het optreden van het indexeringsrisico (verschil IBOI-
GWW) zal op basis van de nieuwe kostenraming het eventuele tekort 
bepaald worden. Op basis hiervan wordt een voorstel gedaan voor 
nadere besluitvorming door de betrokken partijen. 

De Knooppunten worden gerealiseerd op rekening en risico van het Rijk. 
Het verschil tussen het budget en de prognose van de Knooppunten is € 
19,9 mln en er is sprake van een indexeringsrisico door IBOI-GWW van 
€2,7 mln (BDB-index) tot €5,4 mln (GWW index).

Veroorzaakt door: 
 BTW verhoging (€ 5,6 mln);
 Tekort na optimalisatie (€ 14,2 mln)

Het indexeringsrisico is het verschil tussen de IBOI en de GWW index 
(zie top 5 geld risico’s).Het project past de GWW totaal toe, maar heeft 
tevens ter vergelijking de BDB index doorgerekend.  

De hierboven genoemde beheersmaatregelen voor ZuidasDok zijn ook van 
toepassing op de Knopen.

Kans: TEN-T subsidie van € 2,5 mln De TEN-T subsidie wordt door de projectorganisatie in nauw overleg met 
I&M voorbereid  middels een decisionpreparation response.

Risico’s De standlijn van ZuidasDok in juni 2012 (Bestuursovereenk.) had een 
risicoprofiel van € 65 mln.De huidige standopname (11 juli 2013) geeft een 
risicoprofiel van € 54 mln (met nameveroorzaakt door wijziging van een 
dubbeling). Het risicoprofiel voor specifieke risico’s van de Knopen bedraagt€ 
10 mln. 
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Om de doelstellingen van het project Zuidas binnen de afgesproken 
randvoorwaarden op het gebied van budget, planning en imago te behalen 
ligt de prioriteit op de beheersing van de onderstaande vijf toprisico’s.
1. Samenwerking en verbinding tussen partijen komt onder druk te staan. 
 Inrichting van het proces en de samenwerking met het ingenieursbureau

met heldere afbakening tussen projectscope en contractscope.
 T.a.v. de wijze van compensatie van de BTW-verhoging is een verschil 

van inzicht tussen partijen. 

2. Capaciteit OV-terminal transferstromen wordt gedurende BOK periode 
en tot 2030 onvoldoende geaccommodeerd. 

 Besluitvorming scenario/alternatief voor optimalisatie realisatie OV-
terminal.

 Analyse van het ingenieursbureau laat zien dat de capaciteit van de OV-
terminal onvoldoende robuust is. 

3. Er is een spanningsveld tussen scope en budget. Financiële tegenvallers 
als gevolg van: 

 IBOI compenseert onvoldoende de prijsstijgingen (waaronder BTW)
 Bij de uitwerking van de Knopen (door analyses van het 

ingenieursbureau) blijken beoogde optimalisaties niet te realiseren. 
 De verwerving van de autoparkeergarage Atrium Noord valt tegen. 

4. Negatieve invloed op het project door de complexe omgeving 
(stakeholders) en veelvoud aan raakvlakprojecten 

 ZuidasDok is niet betrokken bij besluitvorming over raakvlakprojecten. 
Dit heeft een negatieve invloed op de planning, scope, en kosten en/of 
bereikbaarheid ZuidasDok tijdens de uitvoering.

 De externe klanteisen (externe CRS’en) zijn niet tijdig beschikbaar en/of 
niet compleet.

5. Druk op de planning 
 Besluiten worden niet tijdig genomen waardoor de voortgang vertraagt 

en mijlpalen onder druk komen te staan (PUB’s Functievrij Maken).
 Mobilisatiefase van ingenieursbureau kost meer tijd dan voorzien 

waardoor mijlpaal oplevering producten eerste fase onder druk komt te 
staan.

 Tijdige beschikbaarheid van de resultaten van de toetsen door 
ingenieursbureau van het (concept) Masterplan.

Beheersmaatregelen:

 De afspraken tussen de partijen, zoals die in de bestuursovereenkomst 
zijn vastgelegd  moeten  worden ingeregeld, de projectorganisatie gaat 
hierin faciliteren. 

 Het uitwerken van een aantal varianten om de OV-terminal capaciteit 
eerder te vergroten. Dit wordt gedaan door de recent ingerichte 
werkgroep Optimalisatie realisatie OV-terminal (in samenwerking met 
de Noord/Zuidlijn en Dienst Metro, de Amstelveenlijn en OV 
SAAL/ProRail).

 Zie beheersmaatregelen bij het kopje‘Prognose’

 Het  tijdig afstemmen met en direct betrekken van de raakvlakprojecten 
op netwerkniveau.

 Belangrijke besluiten zijn en worden geagendeerd voor het 
Opdrachtgeversoverleg. Tav vergunningverlening voor Tracebelsuit is 
een strategie opgesteld tav de wijze waarop wordt omgegaan met 
vergunningaanvragen en communicatie. Daarnaast vindt goede 
coördinatie op de vergunningverlening plaats. Vwb inzet 
ingenieursbureau: er vindt intensieve contractbeheersing plaats. Naast 
het contractbeheersplan worden een toetsplan en een toetsplanning 
opgesteld. Indien daar aanleiding toe is stuurt de projectorganisatie het 
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 De vergunningverlening voorafgaand aan het Tracébesluit t.b.v. het 
Functievrij maken lopen vertraging op (o.a. MENZ Dok en 
Hoofddrinkwaterleiding). 

 Tijdige beschikbaarheid ontwerp openbare ruimte Mahlerplein i.r.t. 
aanbesteding fietsparkeergarage Mahlerplein

ingenieursbureau bij. 

Organisatie  Per 1 januari 2013 heeft de Projectorganisatie een nieuwe projectdirecteur
 Het project is vormgegeven binnen een integrale projectorganisatie met medewerkers van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam. 
 Ten aanzien van het omgevingsmanagement en communicatie is sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap door de Projectorganisatie ZuidasDok en 

Dienst Zuidas. Dit in het kader van de 1-loket-benadering.
Raakvlak
management

ZuidasDoken de Knooppunten Nieuwe Meer en Amstel hebben sterke raakvlakken met: Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), OV Schiphol-Amsterdam-
Almere-Lelystad (OV SAAL), Hoofdrailnetconcessie, Noord-Zuidlijn, Amstelveenlijn,  resultaat nieuwe aanbesteding Amsterdamse OV-concessie en de
gebiedsontwikkeling van de Flanken van de Zuidas (het gebied rondom ZuidasDok).

De nadruk ligt op het beheersen van fysieke raakvlakken en het minimaliseren van hinder. Via het Coördinatieoverleg Zuidas vindt afstemming plaats 
met de raakvlakprojecten. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. Wel wordt onderzoek gedaan naar optimalisatie van de realisatie van de OV-
terminal i.r.t. de Hoogwaardige Tramverbinding met Amstelveen (zg. Amstelveenboog). De uitkomsten zullen in Q3 2013 gereed zijn. 

Project en zijn 
omgeving

Omgevingsmanagement
Het omgevingsmanagement is vastgelegd in een notitie Omgevingsbenadering die in juni 2013 door het opdrachtgeversoverleg is vastgesteld.. Op 
basis van de notitie omgevingsbenaderingis de stakeholderanalyse en stakeholderstrategie uitgewerkt. De gesprekken met stakeholders zijn in Q2 
geïntensiveerd. De meeste van de stakeholders in het gebied zijn voorstander van het project en zijn met name geïnteresseerd naar de hinder die de 
bouw zal geven. Op veel van de vragen van de omgeving is nu nog slechts op hoog abstractieniveau antwoord te geven. Meer weerstand zit bij 
stakeholders in de knopen. M.n. de woonbootbewoners van de Schinkel reageren kritisch. 

Tevens is een opzet gemaakt voor de proceduregang voor het ophalen van de externe CRS (klanteisen), deze zal in samenspraak met het 
ingenieursbureau en de andere betrokken werkstromen worden verfijnd.

Ruimtelijke ordening
In de Q1 2013 een strategie planprocedure uitgewerkt. Het doel hiervan is het waarborgen van de inhoudelijke en procedurele samenhang tussen het 
vast te stellen Tracébesluit en Bestemmingsplan(nen), de daaraan ten grondslag liggende ProjectMER en andere voor de realisatie van ZuidasDok 
benodigde besluiten.

Als eerste formele start van de MER-procedure wordt een kennisgeving uitgebracht. Deze kennisgeving zal in de landelijke en regionale bladen 
worden gepubliceerd. De mogelijkheid bestaat om een zienswijze in te dienen. De kennisgeving wordt opgesteld in overleg met Centrum 
Publieksparticipatie en  DG Bereikbaarheid. De kennisgeving wordt 24 september gepubliceerd.

Naar aanleiding van de strategie planprocedure is geconstateerd dat ZuidasDok niet als geheel is opgenomen in de Crisis- en Herstelwet. In overleg 
met het Implementatieteam Crisis en Herstelwet van het Ministerie IenMis het verzoek uitgedaan om ZuidasDok als geheel op te nemen in de Crisis-
en Herstelwet (CHW). Het verzoek is meegenomen in de zevende tranche van de CHW. Op vrijdag 14 juni heeft de ministerraad op voorstel van 
minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de zevende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. 
Project ZuidasDok wordt  toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet. De mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet om procedures 
te versnellen worden hierdoor op ZuidasDok als integraal project  van toepassing.Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor 
reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt nog advisering door de Raad van State.
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Masterplan
In juni 2013 is het concept Masterplan opgeleverd en is het document voor een periode van 4 maanden bevroren. Voordat het Masterplan wordt 
afgerond worden door het ingenieursbureau verschillende reality checks op het document uitgevoerd, deze zijn eind september gereed. Hiervoor zijn 
in september en oktober consultatiebijeenkomsten gepland. Op basis van de reality checks en de oogst uit de consultatie zal het project in overleg met 
de opdrachtgevers keuzes maken om te komen tot een definitief Masterplan waarover besluitvorming kan plaatsvinden. 

Functievrij maken
Ten behoeve van tijdige realisatie van het project wordt een aantal urgente projecten t.b.v. het functievrij maken al op korte termijn uitgevoerd. De 
meest urgente projecten zijn: 1) MENZ Dok / Oostelijke kruising, 2) Hoofddrinkwaterleiding, 3) watercompensatie. Het belangrijkste aandachtspunt bij 
deze projecten is tijdige besluitvorming door opdrachtgevers en het tijdig beschikbaar hebben van de benodigde gelden. 

Fietsparkeergarage Mahlerplein
Het project fietsparkeergarage Mahlerplein is één van de eerste ZuidasDok deelprojecten in het hart van Zuidas die in uitvoering gaan. Het Mahlerplein 
bestaat uit enerzijds de bouw van een ondergrondse fietsparkeergarage en anderzijds uit de herinrichting van het bovenliggende maaiveld, definitief 
waar het kan en tijdelijk waar nodig. In Q2 is een stakeholderanalyse en – strategie gemaakt, welke in Q3 tot uitvoering zal worden gebracht. Het 
Opdrachtgeversoverleg heeft in juni 2013 ingestemd met het partieel uitvoeringsbesluit. 

De voornaamste stakeholders worden in Q3 allereerst in een 1 op 1 gesprek door een duo van omgevingsmanagement en project fietsparkeergarage 
Mahlerplein geïnformeerd over de inhoud, planning en het proces mbt de ontwikkelingen op het Mahlerplein waarna hun eisen/wensen/belangen 
worden geïnventariseerd. Ook wordt een interactieve benadering opgezet t.a.v. de herinrichting van het plein. 

Contractering en 
markt

Aanbesteding ingenieursdiensten
In het OGO van september 2012 is besloten de ingenieursdiensten voor de planuitwerking en voorbereiding realisatie integraal in te kopen. Dit 
betekent dat zowel werkzaamheden op gebied van ontwerp A10, station, openbare ruimte als voor de ProjectMER, het Tracébesluit en 
Bestemmingsplan via een aanbesteding worden ingekocht. Gezien de omvang van de werkzaamheden betrof het een Europese aanbesteding. 
Gunning heeft in juni 2013 plaatsgevonden aan een combinatie van Arcadis, Witteveen en Bos en AT Osborne.

Inkoopstrategie en inkoopplan hoofdbouwcontract
In het Opdrachtgeversoverleg van juni 2013 is gekozen voor een integrale aanbesteding, waarbij de OVT integraal onderdeel uitmaakt van het 
hoofdbouwcontract en niet apart wordt aanbesteed. Uitzondering betreft de eventuele versnellingsmaatregel voor optimalisatie realisatie OVT. 

Het Inkoopplan wordt voorbereid en uitgewerkt in september. Daarnaast worden diverse aanvullende analyses en onderzoeken uitgevoerd. Het 
inkoopplan wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het Opdrachtgeversoverleg van december.

Fietsparkeergarage Mahlerplein
Het OGO heeft op 19 juni 2013 ingestemd met de start van de voorbereiding van de aanbesteding. In Q3 wordt een deelopdracht aan 
ingenieursbureau verstrekt voor het opstellen van het functioneel Programma van Eisen (VSP1) voor het project Fietsparkeergarage Mahlerplein. Dit 
als onderdeel van het aanbestedingsdossier van dit project.
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Contracten Functievrij maken
Voor Functievrijmaken is sprake van volgende contracten:
 Vanaf 2012 zijn er diverse ingenieursbureaus werkzaam voor FvM. 
 Voor onderdeel Groen zijn diverse contracten gesloten met advies- en ingenieursbureaus voor uitvoeren van boomeffectanalyses en voorbereiding 

op verplanting. 
 Deel overschot  waterbalans is van Stadsdeel Zuid overgekocht t.b.v. watercompensatie.
 RWS en Waternet zijn in overleg over de basisovereenkomst Hoofddrinkwaterleiding voor het gehele tracé. Voor het deeltracé S108 wordt een 

Projectovereenstemming (POS) tussen RWS en Waternet opgesteld.
 In Q3 wordt met netbeheerders gesproken over opstellen basisovereenkomst (t.b.v. MENZ-ring)
 Er wordt gewerkt aan een inkoopplan voor de resterende deelprojecten van Functievrij maken. 

Kwaliteitsborging Projectorganisatie:
Een geactualiseerd projectbeheersplan, ingericht op de nieuwe projectorganisatie en de samenwerking met het Ingenieursbureau, wordt in de tweede 
helft van 2013 afgerond. Belangrijk onderdeel van dit projectbeheersplan is de vormgeving van kwaliteitsborging en de toetsstrategie. Ieder product dat 
wordt opgeleverd (zowel door het ingenieursbureau als door de projectorganisatie zelf) wordt intern getoetst en extern wanneer dat nodig is 
(risicogestuurd). Hiervoor wordt een toetsplan opgesteld. In het kader van interne kwaliteitsborging zullen ook toetsen op de processen het gehele 
kwaliteitssysteem (Plan – Do – Check – Act cyclus) worden uitgevoerd. Het projectbeheersplan geeft een nadere uitwerking hiervan. Risicogestuurd 
zal een auditkalender opgesteld worden. De planning is om in Q3, gelijktijdig met de planning van het projectbeheersplan, de interne kwaliteitsborging 
te hebben ingericht. 
Ingenieursbureau: 
In het MT is het ContractBeheersPlan(CBP) voor de ingenieursdiensten vastgesteld. Voorafgaande hieraan is de opzet van het CBP en de 
toetsstrategiein juni j.l. besproken met de projectcontroller vanuit Rijkswaterstaat en de Auditdienst Rijk (ADR). Zij hebben ingestemd met de 
voorgestelde toetsstrategie. In het contractbeheersplan is het advies vanuit de ADR verwerkt om scheiding aan te brengen tussen sturing en 
beheersing (hiervoor worden systeem- en procestoetsen gehouden) en rechtmatigheid van betaling (hiervoor dienen de producttoetsen ter 
onderbouwing). Op dit moment wordt het CBP nader uitgewerkt in een Toetsplan.
Audits/ externe toetsen:
 Partieel uitvoeringsbesluit fietsparkeergarage Mahlerplein (intern en extern): De reviewers hebben de kostenramingen beoordeeld en 

geconcludeerd dat de kosten juist zijn bepaald. Daarnaast is geconcludeerd dat de Mahlerpleingarage binnen budget kan worden gerealiseerd 
door de fietsparkeeropgaveZuidasDok integraal te bekijken.

 Toets op de raming watercompensatie (intern): Er wordt door de projectkostendeskundige een toets uitgevoerd op de watercompensatie raming 
t.b.v. het betreffende Partieel Uitvoeringsbesluit over dit deelproject. De resultaten zullen in Q3 beschikbaar zijn. Tevens worden de andere 
ramingen functie vrijmaken de komende periode worden gehard en getoetst.

Innovatieve 
toepassingen

 Geïntegreerde projectorganisatie met medewerkers van de drie uitvoeringsorganisaties RWS, ProRail en Amsterdam. Dit behelst onder andere 
bundeling van kennis en kunde en gezamenlijke toetsing en gatereviews.

 Aanbesteding van ingenieursdiensten d.m.v. een concurrentiegerichte dialoog t.b.v. een wederzijdse doorleving van de gemeenschappelijke 
opgave.

 Vroegtijdig functievrij maken om planning en aanbieding te optimaliseren.
Bespreekpunten De bespreekpunten worden opgenomen in de toelichtende notitie(s) bij deze rapportage.
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