
 

 

 

 

 

Zuidasdok OPENBAAR 

 

 

 

Halfjaarlijkse rapportage 
Zuidasdok 

Periode: 1 januari t/m 30 juni 2017  

Auteur: Projectorganisatie Zuidasdok 

Vrijgave: Opdrachtgeversoverleg Zuidasdok 

Versie: 1.0 

  

Datum: 13-9-2017 

Volgnr.: 10 

Status: Definitief 

Bestand: ZDOK-1966948581-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Zuidasdok OPENBAAR 

 

Inhoud 

Hoofdstuk 1 Inleiding 4 

1.1 Doel rapportage 4 

1.2 Leeswijzer 4 

1.3 Projectdoelstellingen 4 

Hoofdstuk 2 Samenvatting 6 

Hoofdstuk 3 Projectvoortgang 11 

3.1 Planologische procedures 11 
3.2 Werk in voorbereiding 12 

3.3 Werk in uitvoering 15 

Hoofdstuk 4 Projectbeheersing 16 

4.1 Scope 16 

4.1.1 Scopewijzigingen 16 
4.1.2 Ontwikkelingen scope 17 

4.2 Planning 18 

4.2.1 Ontwikkelingen planning 18 
4.2.2 Mijlpaaldata 18 

4.3 Financiën 20 

4.3.1 Taakstellend budget en bijdragen partijen 20 
4.3.2 Geactualiseerde prognose eindstand 22 

4.3.3 Realisatie en prognose uitgaven 23 

4.3.4 Realisatie en prognose bijdragen en ontvangsten 23 
4.3.5 Aangegane verplichtingen 24 

4.4 Risico’s 25 

4.5 Veiligheid 26 
4.6 Organisatie 27 

4.7 Kwaliteit 28 

Hoofdstuk 5 Omgeving & Communicatie 29 

5.1 Stakeholdermanagement 29 
5.2 Raakvlakprojecten 29 

5.3 Flankerende maatregelen 30 

5.4 Schade- en klachtenafhandeling 31 
5.5 Gezamenlijke communicatiebenadering 31 

5.6 Publiekscommunicatie 32 

5.7 Media-analyse 33 

 



 

 

 

Zuidasdok OPENBAAR 

Bijlagen 34 

1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok 34 

2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten 36 

Financiering 37 

 



 

 

 

Pagina: 1/34 

Datum: 31-8-2017 

Status: Definitief 

 

Zuidasdok OPENBAAR 

Hoofdstuk 1 

Inleiding 

1.1 Doel rapportage 

Voorliggende rapportage betreft de reguliere halfjaarlijkse rapportage voor het 

project Zuidasdok (inclusief Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel). Deze 

rapportage is openbaar en heeft tot doel aan de opdrachtgevers verantwoording 

af te leggen over de voortgang van het project Zuidasdok.  

 

Door middel van deze rapportage kunnen Raden, Staten en de bestuursraad van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden geïnformeerd over de 

voortgang van het project. Vanwege het openbare karakter is deze rapportage 

tevens een informatiebron voor belanghebbenden en belangstellenden.  

 

Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode januari t/m juni 2017. 

 

1.2 Leeswijzer 

In paragraaf 1.3 zijn de projectdoelstellingen van het project beschreven die in 

principe vigerend zijn voor de gehele projectperiode. In hoofdstuk 2 worden de 

belangrijkste gebeurtenissen uit de betreffende verslagperiode samengevat. 

In hoofdstuk 3 wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van het project 

in de betreffende verslagperiode. Hoofdstuk 4 geeft verantwoording over de 

projectbeheersing van het project. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 verantwoording 

afgelegd over het omgevingsmanagement en de communicatie van het project. 

 

1.3 Projectdoelstellingen 

Op 9 juli 2012 hebben het Rijk, de Gemeente Amsterdam, de Vervoerregio 

Amsterdam en de Provincie Noord-Holland een voorkeursbeslissing genomen voor 

het project Zuidasdok. Deze is vastgelegd in de Bestuursovereenkomst Zuidasdok 

van 9 juli 2012 en de Structuurvisie Zuidasdok. Voor de knooppunten De Nieuwe 

Meer en Amstel is in de Bestuursovereenkomst overeengekomen dat deze in een 

gecombineerde aanpak met het project Zuidasdok worden voorbereid en 

gerealiseerd, waarbij de aanpak van de knooppunten voor rekening en risico van 

het Rijk komt. 
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De doelstellingen van het project Zuidasdok (inclusief de Knooppunten De Nieuwe 

Meer en Amstel) zijn vastgelegd in de Structuurvisie Zuidasdok en zijn de 

volgende:  

 

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 doelstellingen is een complete stad in elke fase van 

ontwikkeling.  

 

Het project Zuidasdok behelst: 

1. Het uitbreiden van de capaciteit en ontvlechting van de A10-zuid van 

knooppunt De Nieuwe Meer tot en met knooppunt Amstel, inclusief 

ondergrondse ligging ter hoogte van Zuidas, waarmee het doorgaande en het 

bestemmingsverkeer van elkaar wordt gescheiden in een hoofd- en een 

parallelrijbaan; 

2. Een duurzame inpassing van de weginfrastructuur door het ondergronds 

situeren van de A10 ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas, zodat 

ruimte ontstaat voor de openbaarvervoersterminal en het versterken van het 

centrummilieu van Zuidas;  

3. De ontwikkeling van een hoogwaardige openbaarvervoersterminal (OVT) voor 

trein en metro, accommodatie groei treinverkeer, aanleg keervoorzieningen 

voor de binnenlandse hogesnelheidstreinen en ruimtereservering voor een 

vijfde en zesde spoor; 

4. Een optimale inpassing van het regionale en stedelijke openbaar vervoer 

(metro, tram en bus) in de openbaarvervoersterminal, inclusief dubbelsporige 

aanlanding van de Noord/Zuidlijn; 

5. De inrichting van de openbare ruimte met stadsstraten en pleinen, realisatie 

van fietsonderdoorgang ter hoogte van de RAI en inpassing van de A10 ten 

behoeve van de ruimtelijke kwaliteit en leefomgeving. 
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Hoofdstuk 2 

Samenvatting 

Projectvoortgang afgelopen half jaar  

Op 15 februari 2017 is het realisatiecontract Zuidasdok gegund aan de 

aannemerscombinatie ZuidPlus (Fluor-Heijmans-HOCHTIEF). Op 21 februari 2017 

is vervolgens het contract op feestelijke wijze in het bijzijn van bestuurders 

ondertekend.  

 

Op basis van de uitspraak van de Raad van State d.d. 26 april 2017 is het 

Bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Over het Tracébesluit is een 

tussenuitspraak gedaan. De minister dient binnen 16 weken na deze 

tussenuitspraak nadere onderbouwing te leveren en/of maatregelen te treffen op 

het punt van de geluidsbelasting bij de Amstelbruggen. Tevens dient op het punt 

van verkeersveiligheid bij het gebouw Zuidcirkel en de Amstelbruggen een nadere 

onderbouwing geleverd en/of aanvullende beheersmaatregelen getroffen te 

worden waarbij voor het gebouw Zuidcirkel zo nodig de optie tot uitkopen 

betrokken kan worden. De nadere onderbouwingen en eventuele maatregelen 

worden thans voorbereid. Uiterlijk medio augustus zullen deze naar verwachting 

door de minister ter beoordeling voorgelegd worden aan de Raad van State.  

 

De werkzaamheden in verband met het functievrij maken, zoals het verleggen van 

kabels & leidingen, watercompensatie, de aanvraag kapvergunning en de 

benodigde (grond)verwervingen zijn onverminderd doorgegaan in de afgelopen 

verslagperiode en grotendeels volgens planning verlopen. Noemenswaardige 

ontwikkelingen hierbij zijn: 

 De kapvergunningen voor de bomen zoals verleend door gemeente 

Ouderamstel en de Omgevingsdienst zijn op 12 april 2017 onherroepelijk 

geworden; 

 Op het besluit voor de aanvraag Ontheffing op de Wet Natuurbescherming 

in verband met de voorgenomen kap van bomen in het projectgebied is op 

5 april 2017 één zienswijze ontvangen. Het definitieve besluit ligt naar 

verwachting begin juli ter inzage waarop een beroepstermijn geldt van 6 

weken. Er worden vooralsnog geen gevolgen voor de projectplanning 

voorzien; 

 Voor de verwerving van de Atrium autoparkeergarage (CRI) is eind 2016 

een koopovereenkomst met twee opschortende voorwaarden getekend, te 

weten een onherroepelijke omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 

de parkeergarage en het bouwrijp opleveren van de locatie voor deze 

nieuwbouw. Er is vertraging opgetreden bij het voldoen aan beide 

voorwaarden. Er worden nog geen negatieve gevolgen voor de 

projectplanning voorzien.  
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Vooruitlopend op het realisatiecontract zijn de benodigde aanpassingen van de 

bus- en tramhaltes op de Strawinskylaan in de afgelopen verslagperiode ruim 

voor de buitengebruikname van de Amstelveenboog (maart 2019) voltooid.  

 

Het Plan van Aanpak Realisatiefase van de projectorganisatie waarin de 

governance, organisatie en werkwijze voor de komende realisatiefase is 

beschreven, is in het Opdrachtgeversoverleg van 10 mei 2017 vastgesteld.  

 

Over het boekjaar 2016 is een positieve getrouwheidsverklaring van de 

Auditdienst Rijk ontvangen, waarmee de financiële informatie over het boekjaar 

2016 zoals gerapporteerd in de 2e halfjaarrapportage 2016 waarheidsgetrouw is. 

 

Scope  

De voorgenomen bijbestelling door Amsterdam van de Daklaan (verhoogd 

stadspark met fietsverbinding aan de noordzijde van OVT Zuid) is na gunning van 

het realisatiecontract voorgelegd aan de aannemerscombinatie ZuidPlus. Op basis 

van de impactanalyse van ZuidPlus en de beoordeling door de projectorganisatie 

Zuidasdok heeft gemeente Amsterdam besloten de wijziging terug te trekken. 

Gemeente Amsterdam zal onderzoek doen naar een alternatieve invulling van 

extra kwaliteit en gebruiksgroen aan de noordzijde van de OVT.  

 

Het OGO heeft in de afgelopen verslagperiode ingestemd met het toevoegen van 

een waterbergende voorziening voor de stationsvoorzieningen aan de noordzijde 

van de OVT, geïntegreerd met de voorgenomen wijziging Daklaan. De 

waterbergende voorziening met een omvang van 3.800-4.000 m3 is een 

maatregel gericht op het beperken van schade en overlast tijdens zeer zware 

buien zoals in 2014 en 2015. Door het terugtrekken van de Daklaan door 

gemeente Amsterdam is de geïntegreerde waterbergende voorziening ‘on hold’ 

gezet. Alternatieven zullen worden onderzocht. 

 

Het OGO heeft 15 februari 2017 ingestemd met het sluitend maken van het OV-

carré door aan de zuidzijde tussen Brittenpassage en Minervapasage commerciële 

voorzieningen te bouwen inclusief kolommen voor een later te realiseren 5e en 6e 

spoor. De wijziging zal op basis van de impactanalyse van aannemerscombinatie 

ZuidPlus en de beoordeling daarvan door de projectorganisatie Zuidasdok 

definitief aan het OGO ter besluit worden voorgelegd inclusief het bijbehorende 

financieringsvoorstel. 

 

Van de Vervoerregio Amsterdam is op 31 januari 2017 een brief ontvangen waarin 

aangegeven is dat de aanschaf en plaatsing van nieuwe OV-chipkaart poortjes 

voor de metro OVT-Zuid bekostigd zullen worden door de Vervoerregio en 

gemeente Amsterdam. 
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Planning  

De mijlpaal gunning realisatiecontract is ruimschoots voor Q2-2017 gehaald. Het 

contract is 15 februari 2017 gegund. Op basis van de winnende aanbieding van 

ZuidPlus is een aantal mijlpalen (zie onderstaande tabel) vastgesteld. Daarbij zijn 

voor met name de (tussen)mijlpalen die verder weg liggen in de tijd nog bewust 

de nodige bandbreedtes aangehouden. Na de herijkingsfase (t/m Q2-2018) zullen 

op basis van het uitgewerkte integrale voorontwerp en de daarbij behorende 

fasering de bandbreedtes op deze mijlpalen verkleind kunnen worden. De 

eindoplevering van het project blijft onveranderd gepland in 2028. 

 

 

Tabel projectmijlpalen 

 Mijlpaal Periode 

1 Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2018 

2 Start bouw tunnels, verbreding A10 Zuid, uitbreiding station 

Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten Amstel en De 

Nieuwe Meer 

2019 

3 Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022 

4 Ingebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026 

5 Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026 

6 Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026 

7 Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027 

8 Oplevering Zuidasdok 2028 

 

Financiën 

Het projectbudget voor het onderdeel Zuidasdok is ten opzichte van de vorige 

verslagperiode geïndexeerd met 1,15% IBOI naar prijspeil 2017. Het budget is 

daardoor met € 17,0 miljoen toegenomen naar € 1.608,1 miljoen. De prognose is 

ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage per saldo afgenomen met € 73,6 

miljoen naar € 1.506,5 miljoen, met name veroorzaakt door het positieve 

aanbestedingsresultaat. Er is per medio 2017 daarom sprake van een 

geprognosticeerd budgetoverschot van € 101,6 miljoen. Het geprognosticeerde 

budgetoverschot betreft een momentopname. Er dient nog een herijkingsfase 

doorlopen te worden waarin nog de nodige onzekerheden, risico’s en mogelijke 

omissies afgewikkeld moeten worden. Tevens blijft gezien de lange looptijd het 

indexeringsrisico van kracht waarbij - indien dit risico optreedt - dit ten laste van 

het aanbestedingsresultaat (onderdeel van de risicoreservering) kan worden 

gebracht volgens de allonge op de bestuursovereenkomst.  

 

Voor het onderdeel Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel, dat voor rekening 

en risico van het Rijk wordt gerealiseerd, is het taakstellend budget eveneens met 

1,15% IBOI geïndexeerd naar prijspeil 2017. Het budget is daardoor met € 3,4 

miljoen toegenomen naar € 301,2 miljoen. De prognose is ten opzichte van de 

vorige halfjaarrapportage per saldo met € 2,1 miljoen afgenomen tot € 295,7 
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miljoen. Er is per medio 2017 daarom sprake van een geprognosticeerd 

budgetoverschot van € 5,5 miljoen.  

 

Risico’s 

De stand van zaken van de belangrijkste (actuele) projectrisico’s is als volgt:  

 Het risico dat het project niet maakbaar is binnen de randvoorwaarden 

scope, tijd en geld is beheerst op dit moment;  

 Het risico dat door een complexe omgeving er negatieve gevolgen (tijd, 

geld en verminderd draagvlak) optreden voor het project en de 

raakvlakrisico’s met aanpalende projecten hebben de volle aandacht van 

de projectorganisatie; 

 Mogelijke vertragingen als gevolg van de tussenuitspraak RvS op het 

Tracébesluit zijn beheersbaar. Mogelijke aanvullende maatregelen als 

gevolg van de tussenuitspraak worden thans overwogen. Deze zijn tevens 

gericht op het voorkomen van vertragingen in het project; 

 Het risico dat mogelijk enkele gronden later beschikbaar komen dan 

gepland is actueel voor de benodigde grondstrook bij Zuidcirkel en de 

parkeergarages Rechtbank en Atrium. Vooralsnog is dit risico beheersbaar; 

 Op basis van een uitgevoerde onzekerheidsanalyse op de planning blijkt 

dat de werkzaamheden tijdens de buitendienststellingen (trein) en 

tijdelijke buitengebruiknames (metro) het meest kritisch zijn voor de 

eindoplevering van het project. Vooral de onzekerheden over het nieuwe 

beveiligingssysteem voor de metro zullen de nodige aandacht hebben de 

komende periode, waarbij medewerking van Metro & Tram en Alstom van 

belang is.  

 De markt in de bouwsector is sinds 2015 fors aangetrokken waardoor er 

schaarste ontstaat in gespecialiseerd personeel en materieel. Het risico 

bestaat dat dit gevolgen heeft voor de planning en kosten van het project.  

 Bij de metrobrug over de Schinkel is vertraging in de CE-certificering 

ontstaan wat een risico is voor de planning. Met Metro & Tram wordt 

overlegd hoe de voor ZuidPlus benodigde informatie alsnog tijdig geleverd 

kan worden.  

 

Omgevingsmanagement en communicatie 

In de afgelopen verslagperiode is verder gewerkt aan de interactie met de 

omgeving. Er zijn na de gunning van het realisatiecontract verschillende 

bijeenkomsten en presentaties georganiseerd voor stakeholders waar de 

aanbieding van ZuidPlus is toegelicht.  

 

Vanaf de gunning van het realisatiecontract treden projectorganisatie Zuidasdok 

en Zuidas naar buiten toe met één gezicht en huisstijl onder de naam Amsterdam 

Zuidas. Via een gratis telefoonnummer en diverse sociale media kan het publiek 

hier terecht voor vragen, meldingen, klachten en schadeclaims die door het loket 

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum worden behandeld.  
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De bereikbaarheidsopgave tijdens de realisatiefase van project Zuidasdok is 

geactualiseerd op basis van de aanbieding ZuidPlus. Uitgaande van de 

bereikbaarheidsstrategie zal in de tweede helft 2017 een selectie van 

mobiliteitsmaatregelen worden gemaakt met als doel de bereikbaarheid op peil te 

houden.  

 

In de afgelopen periode is een pilot met de Zuidaspas (ca. 300 deelnemers) 

uitgerold, enerzijds om automobilisten vrijblijvend kennis te laten maken met 

andere vormen van vervoer naar het werk (zoals bijvoorbeeld openbaar vervoer, 

shuttle service en fiets), anderzijds om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van 

de verschillende maatregelen.  
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Hoofdstuk 3 

Projectvoortgang 

3.1 Planologische procedures 

Deze paragraaf beschrijft de voortgang van de planologische procedures die 

doorlopen moeten worden om het planologisch kader voor het project vast te 

stellen voorafgaand aan de feitelijke realisatie van het project. 

 

Tracébesluit en Bestemmingsplan  

Op 26 april 2017 heeft de Raad van State de beroepen op het Bestemmingsplan 

ongegrond of niet-ontvankelijk verklaard, waarmee het Bestemmingsplan 

onherroepelijk is geworden. Over het Tracébesluit is voor drie bezwaarmakers een 

tussenuitspraak gedaan. In hun geval moet voor de onderdelen geluid en 

verkeersveiligheid binnen zestien weken een nadere onderbouwing door de 

minister IenM worden gegeven en zo nodig dient het Tracébesluit te worden 

aangepast. De Raad van State heeft de volgende motivering daarbij aangegeven:  

 Er is onvoldoende duidelijk gemaakt hoe de geluidstoename is berekend 

als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de 

Amstelbruggen. Hierdoor staat niet vast of de beperkte toename waar in 

het besluit vanuit wordt gegaan, correct is.  

 Vanuit verkeersveiligheid moet nader onderbouwd worden in hoeverre de 

situatie voldoende veilig is voor de aanwezigheid van kantoorgebouw 

Zuidcirkel op korte afstand van de fly-over in het kooppunt De Nieuwe 

Meer. De minister dient een integrale afweging te maken van de gevolgen 

van het Tracébesluit op deze locatie en daarbij zo nodig de optie tot 

uitkopen te betrekken. 

 Er moet nader gemotiveerd worden wat de gevolgen zijn voor de 

verkeersveiligheid doordat een vluchtstrook op de Amstelbrug is komen te 

vervallen. Voorts moet ter hoogte van de Amstelbrug nader onderzocht 

worden hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de 

geleiderail rijdt en welk type voertuigkering benodigd is. 

 

Op dit moment wordt nader onderzoek uitgevoerd ter onderbouwing en worden 

eventuele maatregelen overwogen. Medio augustus zal de minister haar 

onderbouwingen en maatregelen naar verwachting voorleggen aan de Raad van 

State. 
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3.2 Werk in voorbereiding  

Deze paragraaf beschrijft de werkzaamheden en activiteiten die nodig zijn ter 

voorbereiding op de uitvoeringswerkzaamheden van het project. 

 

Gunning realisatiecontract 

Conform planning heeft op 19 januari 2017 het Opdrachtgeversoverleg ingestemd 

met het voornemen tot gunning van het realisatiecontract aan combinatie 

ZuidPlus (Fluor-Heijmans-HOCHTIEF). De aanbieding van ZuidPlus heeft zowel op 

kwaliteit (EMVI-onderdelen) als prijs het beste gescoord en is daarmee de 

economisch meest voordelige inschrijving. In de rechtsbeschermingstermijn is 

geen beroep aangetekend door de combinatie Team0031 (BAM-VolkerWessels-

TBI) waarop definitieve gunning aan ZuidPlus op 15 februari 2017 heeft 

plaatsgevonden. Op 21 februari 2017 is vervolgens het contract op feestelijke 

wijze in het bijzijn van bestuurders ondertekend.  

 

Herijkingsfase realisatiecontract 

In het contract is een herijkingsfase opgenomen (t/m Q2-2018) die gericht is op 

het zoveel mogelijk reduceren van risico’s voor de bouwfase. De 

aannemerscombinatie werkt een integraal voorontwerp uit in deze periode waarbij 

mogelijke issues en benodigde eisaanpassingen voorafgaande aan de bouwfase 

dienen te zijn opgelost. Tevens worden aan het einde van deze fase risico’s 

overgedragen waarna deze periode wordt afgerond met een herijkingsbesluit. 

In de eerste periode direct na gunning tot de zomerperiode heeft het accent van 

de werkzaamheden van ZuidPlus gelegen op het mobiliseren van de organisatie, 

de inrichting van het projectmanagementsysteem en de voorbereidingen voor het 

integrale voorontwerp.  

Welstandskader 

Het Welstandskader vormt het toetskader voor de Welstandcommissie bij de 

beoordeling van de vergunningsaanvragen van de aannemer. De 

projectorganisatie heeft het welstandkader opgesteld en afgestemd met de 

Welstandcommissie. Op 25 januari 2017 is het Welstandskader door de 

gemeenteraad van Amsterdam unaniem vastgesteld. 

Watercompensatie 

In de Duivendrechtse Polder wordt extra water gegraven als compensatie voor de 

verhardingen bij het knooppunt Amstel. Het ontwerp is gereed en de uitvoering 

staat gepland voor eind 2017.  

 

Verwerving en sloop autoparkeergarage Atrium 

Met eigenaar CRI van het laatste te verwerven deel van de Atrium 

autoparkeergarage is eind 2016 een koopovereenkomst getekend met twee 

opschortende voorwaarden: (1) er dient een onherroepelijke 

omgevingsvergunning te zijn voor het bouwen van de vervangende parkeergarage 

aan de Eduard van Beinumstraat, (2) de locatie voor de vervangende 

parkeergarage dient bouwrijp te zijn opgeleverd. Vooruitlopend op de juridische 
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levering mag de parkeergarage gesloopt worden, mits toestemming verkregen 

wordt van de eigenaar. Er is bezwaar gemaakt op de door CRI ingediende 

omgevingsvergunning en er is een tegenvaller (groutankers WTC) bij het bouwrijp 

maken van de nieuwe locatie van CRI.  

 

Zuidcirkel 

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe boog bij gebouw Zuidcirkel is – binnen 

de grenzen van het Tracébesluit - de verwerving van een grondstrook ter plaatse 

noodzakelijk. Gezien de eerdergenoemde tussenuitspraak van de Raad van State, 

worden op dit moment door de minister maatregelen overwogen die er mede op 

gericht zijn om de grondstrook tijdig voor start van de bouwwerkzaamheden 

beschikbaar te hebben.  

 

Overige verwervingsdossiers 

Voor de overige verwervingsdossiers die nog lopen worden in relatie tot de 

planning geen knelpunten verwacht.  

 

Kapvergunning Zuidasdok 

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn er twee wijzigingen doorgevoerd in het 

definitieve besluit: een tekstuele aanpassing en een wijziging tot het opnemen 

van een voorschrift tot herplant in de omgevingsvergunning. Het voorschrift tot 

herplant houdt in dat er in het projectgebied van Zuidasdok in principe 4.000 

bomen met een standaard stamomtrek van 18-20 centimeter hergeplant moeten 

worden. Eerder was enkel de voorwaarde opgenomen, dat de gekapte bomen 

financieel gecompenseerd moesten worden. Het besluit heeft geen consequenties 

voor het project. 

In februari 2017 hebben de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG) en 

gemeente Ouder-Amstel besloten de kapvergunning aan Zuidasdok te verlenen. 

Er is vervolgens geen beroep aangetekend bij de Raad van State waarop op 12 

april 2017 beide kapvergunningen onherroepelijk zijn geworden.  

 

Ontheffing op de Wet Natuurbescherming  

In januari 2017 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een 

ontwerpbesluit genomen op de aanvraag Ontheffing op de Wet 

Natuurbescherming in verband met de voorgenomen kap van bomen in het 

projectgebied. Dit besluit behoefde echter een aanpassing in verband met de 

wetswijziging en met ontwikkelingen in het Kenniskwartier (aanwezigheid van de 

boomvalk). Hierover vond in januari overleg plaats en naar aanleiding daarvan 

zijn wijzigingen doorgevoerd in het ontwerpbesluit. Het besluit lag van 23 februari 

2017 tot en met 5 april 2017 ter inzage. Hierop is één zienswijze ontvangen. 

Afgelopen periode is een nota van beantwoording opgesteld en wordt een 

definitief besluit opgemaakt door de RVO. Deze stukken liggen naar verwachting 

begin juli 2017 ter inzage. Hierop kan door de indiener van de zienswijze beroep 

worden ingesteld worden gedurende een beroepstermijn van 6 weken. Er zijn 

vooralsnog geen gevolgen voor de planning. 
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10KV Amstelveenboog 

Voor de 10KV voeding die nu in de Amstelveenboog ligt, wordt een nieuw tracé 

voorbereid door Buitenveldert omdat de Amstelveenboog grotendeels gesloopt zal 

worden nadat metrolijn 51 buiten gebruik is genomen (maart 2019). De exacte 

scope en de technische oplossing zijn bepaald. Begin 2017 is opdracht gegeven 

aan Liander om een nieuwe elektriciteitsaansluiting te realiseren. In het 3e 

kwartaal kan ook de opdracht voor de aanpassing van het kabeltracé langs het 

spoor en de inpandige aanpassing van het gelijkrichterstation Assingaborg in 

Buitenveldert gegeven worden. 
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3.3 Werk in uitvoering  

Deze paragraaf beschrijft de voortgang van de werkzaamheden die buiten in 

uitvoering zijn en daarmee zichtbaar voor de omgeving zijn. 

 

Watercompensatie 

Voor de watercompensatie in de Rijnlandsboezem is met Amsterdamse Bos en het 

Hoogheemraadschap Rijnland overeengekomen om het recht op 

watercompensatie voor 3.400 m2 oppervlaktewater van het Amsterdamse Bos te 

kopen als compensatie voor toename van verharding door de aanleg van 

Zuidasdok. Amsterdamse Bos legt langs de Ringvaart hiertoe een ecologische 

verbindingszone met water aan. Het werk is medio oktober 2016 gestart, door 

extra niet-gesprongen-explosieven (NGE) onderzoek is de oplevering vertraagd 

naar eind 2017 maar dit heeft geen gevolgen voor de projectplanning. Het 

civieltechnische werk is naar schatting gereed in het derde kwartaal van 2017.  

 

Kabels en Leidingen 

De boringen bij de Amstel en Schinkel zijn succesvol uitgevoerd. Bij de Amstel zijn 

deze boringen vanaf begin 2017 tot begin derde kwartaal 2017 gevuld door de 

kabels- en leidingenpartijen. Bij de boring Schinkel is eind tweede kwartaal 

gestart met het vullen van de boring door kabels- en leidingbedrijven. 

Verwachting is dat deze werkzaamheden eind derde kwartaal zijn afgerond.  

 

Aanpassingen bus- en tramhalte Strawinskylaan 

Het werk is gerealiseerd conform planning. De herprofilering van de 

Strawinskylaan is hierdoor ruim voor de start van de buitengebruikname van de 

Amstelveenboog (maart 2019) en de bouwwerkzaamheden van het 

realisatiecontract gerealiseerd.  

 

Bedieningsgebouw Nieuwe Meer 

Het bruggencomplex bij de Schinkel wordt verbreed van vijf naar acht bruggen. 

Om deze bruggen en de Schinkelsluis veilig en binnen de gestelde tijd te 

bedienen, zullen alle objecten centraal bediend gaan worden door Stichting 

Waternet. Het bedieningsgebouw Nieuwe Meer dient als terugvalbasis wanneer de 

centrale bediening uitvalt en daarnaast wordt de mogelijkheid tot lokale bediening 

van de Schinkelbruggen daar geregeld. Om dit mogelijk te maken, moet het 

bestaande gebouw uitgebreid worden. Deze uitbreiding is in maart 2017 gestart, 

en wordt naar verwachting in augustus 2017 afgerond.  

Tijdelijk Gelijkrichterstation Mahler 

Dit betreft de realisatie van een tijdelijk gelijkrichterstation voor de 

stroomvoorziening van de metro (Ringlijn), dat vooruitlopend op de 

bouwwerkzaamheden van het realisatiecontract wordt uitgevoerd. De geplande 

opleverdatum is nog steeds oktober 2017. 
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Hoofdstuk 4 

Projectbeheersing 

4.1 Scope  

Deze paragraaf beschrijft de actuele scope van het project. De scope beschrijft 

wat het project fysiek en functioneel gaat opleveren. In het bestuurlijk overleg 

van 16 december 2014 is de geactualiseerde scope ten opzichte van de 

bestuursovereenkomst juli 2012 vastgesteld als nieuwe baseline voor het project. 

De gemeenteraad van Amsterdam heeft hier op 11 juni 2015 mee ingestemd. 

Scopewijzigingen ten opzichte van deze baseline die in de verslagperiode zijn 

vastgesteld worden in deze paragraaf benoemd.  

 

In bijlage 1 en 2 is een totaaloverzicht opgenomen waarin de scopewijzigingen 

(en eventuele aanvullende financiële bijdragen) sinds de bestuursovereenkomst 

van juli 2012 zijn vermeld. 

 

4.1.1 Scopewijzigingen 

 

In de afgelopen verslagperiode zijn de volgende scopewijzigingen besloten in het 

Opdrachtgeversoverleg (OGO): 
 

Daklaan 

De voorgenomen wijziging Daklaan (zie vorige voortgangsrapportage) is na 

gunning van het realisatiecontract (15 februari 2017) uitgewerkt en vervolgens 

voorgelegd aan de aannemerscombinatie ZuidPlus. Op basis van de impactanalyse 

op het realisatiecontract heeft gemeente Amsterdam besloten de wijziging terug 

te trekken. Gemeente Amsterdam zal onderzoek doen naar een alternatieve 

invulling van extra kwaliteit en gebruiksgroen aan de noordzijde van de 

Openbaarvervoersterminal (OVT). 

 

Waterberging stationsvoorzieningen  

In het Opdrachtgeversoverleg van 15 februari 2017 is ingestemd met het 

toevoegen van een waterbergende voorziening met een omvang van 3.800-4.000 

m3 onder de stationsvoorzieningen aan de noordzijde van de OVT, geïntegreerd 

met de Daklaan. De waterbergende voorziening is een maatregel gericht op het 

beperken van schade en overlast tijdens zeer zware buien zoals in 2014 en 2015. 

Door het vervallen van de wijziging Daklaan is de geïntegreerde oplossing van de 

waterberging komen te vervallen. Een alternatieve oplossing zal worden 

uitgewerkt door de projectorganisatie Zuidasdok en worden voorgelegd aan het 

OGO. 
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Commerciële voorzieningen OV-carré zuidzijde inclusief fundering 5e en 6e spoor  

In het Opdrachtgeversoverleg van 15 februari 2017 is besloten tot het sluitend 

maken van het OV-carré door aan de zuidzijde tussen de Britten- en 

Minervapassage commerciële voorzieningen te bouwen inclusief funderingen en 

kolommen voor een later te realiseren 5e en 6e spoor. Het Opdrachtgeversoverleg 

beschouwt de voorinvestering voor het 5e en 6e spoor als een bijbestelling van het 

Rijk. Verwachting is dat de kosten van het carré kunnen worden gedekt uit 

commerciële opbrengsten. De wijziging zal op basis van de impactanalyse van de 

aannemerscombinatie ZuidPlus ter definitieve besluitvorming worden voorgelegd 

inclusief het financieringsvoorstel. 

 

Tijdelijke maatregelen station Zuid 

Het OGO heeft op 11 mei 2016 kennis genomen van een aantal tijdelijke 

maatregelen op station Zuid die ProRail vanuit zijn verantwoordelijkheid als 

beheerder noodzakelijk acht. Dit zijn maatregelen die vanuit het perspectief van 

reizigerscomfort en -veiligheid noodzakelijk zijn om in ieder geval de periode te 

overbruggen tot aan de start van de ombouw van de OVT door het project 

Zuidasdok. De extra sloopkosten die dit met zich meebrengt voor het project 

Zuidasdok komen voor rekening van ProRail. 

 

4.1.2 Ontwikkelingen scope 

 

OV-chipkaartpoortjes 

Van de Vervoerregio Amsterdam is een brief ontvangen (d.d.31 januari 2017 met 

kenmerk 2016/10219/MBA) waarin staat dat voor de aanschaf en plaatsing van 

nieuwe OVCP-poortjes voor de metro OVT Zuid, de Vervoerregio en gemeente 

Amsterdam de kosten dragen. De aanschaf en plaatsing van nieuwe 

kaartverkoopautomaten komt voor rekening van GVB. NS heeft eerder schriftelijk 

bevestigd dat de nieuwe OV-chipkaartpoortjes voor de trein voor hun rekening 

komen. De plaatsing van de nieuwe poortjes is geen onderdeel van de 

projectscope waarin alleen rekening is gehouden met tijdelijke poortjes tijdens de 

realisatieperiode, de verplaatsing van bestaande poortjes en bouwkundige en 

installatietechnische voorzieningen voor de eindsituatie.  
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4.2 Planning  

In deze paragraaf worden de relevante ontwikkelingen van de projectplanning en 

belangrijke mijlpaaldata gerapporteerd.  

 

4.2.1 Ontwikkelingen planning 

 

Tracébesluit en bestemmingsplan 

Op 26 april 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk 

verklaard. Voor het Tracébesluit is een tussenuitspraak gedaan, waarbij op een 

aantal punten (zoals genoemd in paragraaf 3.1) nog nader onderzoek moet 

worden gedaan. 

 

Uiterlijk medio augustus 2017 moet de nadere onderbouwing van deze punten 

door de minister van IenM ingediend worden. Daarna volgt een reactietermijn 

voor de bezwaarmakers tot medio oktober 2017, waarna op zijn vroegst uitspraak 

van de Raad van State volgt eind november 2017.  

 

Het niet onherroepelijk zijn van het Tracébesluit op dit moment heeft nog geen 

invloed op de planning. Aanvraagprocedures voor omgevingsvergunningen 

kunnen gestart worden op het vastgestelde Tracébesluit. De strook grond ter 

plaatse van Zuidcirkel is vanwege procedurele redenen uit de lopende 

onteigeningsprocedure gehaald. De impact op de planning wordt nog onderzocht 

en is ook mede afhankelijk van de eventuele aanvullende maatregelen die 

genomen worden naar aanleiding van de tussenuitspraak van de RvS. 

 

Realisatie ZuidPlus 

Op 15 februari 2017 is het realisatiecontract gegund aan ZuidPlus, waarmee de 

geplande mijlpaal (Q2-2017) ruim is gehaald. Sindsdien is ZuidPlus bezig geweest 

met het mobiliseren van de organisatie, het inrichten van het project-

managementsysteem en de voorbereidingen van het voorontwerp. De voortgang 

in de afgelopen periode is minder voorspoedig dan gepland, doch is op dit 

moment nog niet kritisch voor de planning.  

 

4.2.2 Mijlpaaldata  

De eerder gerapporteerde lijst met mijlpalen en bijbehorende data is aangepast 

op basis van de winnende aanbieding van aannemerscombinatie ZuidPlus. De data 

in onderstaande tabel zijn op het niveau van kalenderjaren en kennen nog een 

bandbreedte omdat in de herijkingsfase op basis van het integrale voorontwerp de 

planning nog nader gehard zal worden.  
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Mijlpalen 

 Mijlpaal Periode 

1 Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2018 

2 Start bouw tunnels, verbreding A10 Zuid, uitbreiding station 

Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten Amstel en De 

Nieuwe Meer 

2019 

3 Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022 

4 Ingebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026 

5 Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026 

6 Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026 

7 Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027 

8 Oplevering Zuidasdok 2028 

 

Ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage (ultimo 2016) is o.b.v. de planning 

van de aannemerscombinatie de start van de bouwwerkzaamheden verschoven 

van Q4-2017 (=referentieplanning projectorganisatie voor gunning) naar 2019. Er 

zal wel een aantal voorbereidende bouwwerkzaamheden in 2018 plaatsvinden, 

echter het ‘grote werk’ aan o.a. de Openbaar vervoer terminal en de tunnel vangt 

o.b.v. de planning van de aannemerscombinatie aan in 2019. Tevens is o.b.v. 

deze planning de openstelling van de tunnel eerder gepland dan in de vorige 

halfjaarrapportage (openstelling 2027) gecommuniceerd. De oplevering van het 

project is ongewijzigd ten opzichte van de vorige halfjaarrapportage in 2028. 
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4.3 Financiën  

In deze paragraaf wordt in de volgende subparagrafen ingegaan op de 

ontwikkelingen van het taakstellend budget en de bijdrage van partijen, de 

prognose eindstand voor de projectkosten en de realisatie en prognose van 

uitgaven en ontvangsten in de tijd gezien.  

 

In deze halfjaarrapportage wordt de mutatie aangegeven ten opzichte van de 

stand per 31 december 2016. 

 

4.3.1 Taakstellend budget en bijdragen partijen 

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het taakstellend budget zien ten 

opzichte van de halfjaarrapportage per eind 2016. 

 

Een chronologisch mutatieoverzicht van scope- en budgetmutaties vanaf de 

bestuursovereenkomst 9 juli 2012 is in bijlage 1 en 2 opgenomen.   

Tabel 1: taakstellend budget in € mln. (incl. BTW Rijksinfrastructuur) 

[0] [1] [2] [3]=[1]+[2] 

Projectonderdeel  
Halfjaar- 

rapportage 

H2-2016 

Mutaties 
Actueel 

30-06-2017 

H1-2017 

  pp 2016 
 

pp 2017 

OVT (incl. keersporen) 343,5 18,8 362,3 

A10 en tunnel  777,6 19,1 796,7 

Generiek & openbare ruimte 216,0 -37,8 178,2 

Projectorganisatie 254,0 16,9 270,9 

Totaal Zuidasdok 1.591,1 17,0 1.608,1 

Totaal Knooppunten 297,8 3,4 301,2 

 

Toelichting mutaties onderdeel Zuidasdok (zie bijlage 1 voor details) 

Het budget voor Zuidasdok is in totaal met € 17,0 mln. toegenomen tot € 1.608,1 

mln. als gevolg van de volgende mutaties: 

 Interne budgetschuif (per saldo budgetneutraal) : €   0,0 mln. 

 Indexering budget1 (IBOI 2017: 1,15%)  : € 17,0 mln. 

 

Met de interne budgetschuif zijn de budgetten voor de diverse projectonderdelen 

bijgesteld en in lijn gebracht met de raming op basis van de winnende aanbieding 

van ZuidPlus, waarbij de Risicoreservering naar rato is verdeeld over de 

projectonderdelen. 

 

De totale beschikbare Risicoreservering bedraagt ruim € 281 mln. (incl. BTW en 

prijspeil 2017) en is ca. 25% ten opzichte van de nog voorzienbare kosten. 

Onderdeel van de Risicoreservering is een bedrag van € 76 mln. dat betrekking 

                                            
1
 De bijdrage van NS is in afwijking van de IBOI conform overeenkomst geïndexeerd met CPI 

(1,7%) 
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heeft op het aanbestedingsresultaat. Dit budget kan volgens de allonge op de 

bestuursovereenkomst ingezet worden ter dekking van het mogelijk 

indexeringsrisico. 

 

Toelichting mutaties onderdeel Knopen (zie bijlage 2 voor details) 

Het budget voor de Knooppunten is met € 3,4 mln. toegenomen tot € 301,2 mln. 

als gevolg van indexering met IBOI (2017: 1,15%). 

 

De beschikbare Risicoreservering voor de Knooppunten bedraagt € 44 mln. (incl. 

BTW en prijspeil 2017) en is ca. 18% ten opzichte van de nog voorzienbare 

kosten. 

 

Tabel 2: bijdragen partijen in € mln. sluitend op taakstellend budget 

[0] [1] [2] [3]=[1]+[2] 

Financierende partij per 
projectonderdeel 

Halfjaar- 
rapportage 
H2-2016 

Mutaties 
Actueel 

30-06-2017 
H1-2017 

  pp 2016 
 

pp 2017 

Rijk 1.077,0 11,3 1.088,3 

Gemeente Amsterdam 216,5 2,2 218,7 

Vervoerregio Amsterdam 155,2 1,6 156,8 

Provincie Noord-Holland 79,1 0,9 80,0 

subtotaal BOK-partijen 1.527,8 16,0 1.543,8 

bijdragen derden:       

TEN-T 2,5 - 2,5 

NS 59,7 1,0 60,7 

ProRail 0,7  - 0,7 

Overig 0,4  - 0,4 

subtotaal derden 63,3 1,0 64,3 

Totaal Zuidasdok 1.591,1 17,0 1.608,1 

Knooppunten (Rijk) 297,8 3,4 301,2 

De onderbouwing van de mutaties in tabel 2 is weergegeven in bijlage 1 en 2 van deze 

halfjaarrapportage.  
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4.3.2 Geactualiseerde prognose eindstand 

 

Tabel 3a: prognose kosten Zuidasdok o.b.v. verwachtingswaarde in € mln.  

(incl. BTW Rijksinfrastructuur) 

[0] [1] [2] [3]=[1]+[2] 

Projectonderdeel  

Halfjaar- 
rapportage 
H2-2016 

Mutaties 
Actueel 

30-06-2017 
H1-2017 

  pp 2016 
 

pp 2017 

OVT (incl. keersporen) 337,4 -4,6 332,8 

A10 en tunnel 769,1 -39,4 729,7 

Generiek & openbare ruimte 199,7 -24,6 175,1 

Projectorganisatie 273,9 -5,0 268,9 

Totaal prognose Zuidasdok 1.580,1 -73,6 1.506,5 

Δ Budget – Prognose Zuidasdok 11,0 90,6 101,6 

 

Toelichting tabel 3a  

De prognose voor het projectonderdeel Zuidasdok is het afgelopen halfjaar per 

saldo met € 73,6 miljoen (incl. BTW Rijksinfrastructuur) afgenomen. Deze per 

saldo daling bestaat uit de volgende posten: 

 Aanbestedingsresultaat realisatiecontract: afname € 75,1 miljoen;  

 Actualisatie raming Projectorganisatiekosten: afname € 5,2 miljoen; 

 Voorziening stelposten realisatiecontract: toename € 4,5 miljoen; 

 Indexering prijspeil: toename € 4,3 miljoen. 

 Actualisatie overige ramingsposten: afname € 2,1 miljoen. 

 

Tabel 3b: prognose kosten Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel o.b.v. 

verwachtingswaarde in € mln. (incl. BTW Rijksinfrastructuur) 

[0] [1] [2] [3]=[1]+[2] 

Projectonderdeel  

Halfjaar- 
rapportage 
H2-2016 

Mutaties 
Actueel 

30-06-2017 
H1-2017 

  pp 2016 
 

pp 2017 

Totaal prognose Knooppunten 297,8 -2,1 295,7 

Δ Budget – Prognose Knooppunten 0,0 5,5 5,5  

Toelichting tabel 3b  

De prognose van het projectonderdeel Knooppunten is in deze verslagperiode met 

€ 2,1 miljoen afgenomen. Deze per saldo afname bestaat uit: 

 Voorziening stelpost realisatiecontract: toename € 0,7 miljoen; 

 Bijstelling raming vastgoedkosten: toename € 2,1 miljoen; 

 Indexering prijspeil: toename € 0,9 miljoen; 

 Bijstelling raming conditioneringswerkzaamheden (K&L, groen- en 

watercompensatie, onderzoek e.d.): afname € 5,6 miljoen; 

 Actualisatie overige ramingsposten: afname € 0,2 miljoen. 
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4.3.3 Realisatie en prognose uitgaven 

In tabel 4 zijn de gerealiseerde uitgaven en de prognoses per projectonderdeel 

weergegeven. Het totaal van tabel 4 sluit aan op de prognose kosten zoals in 

paragraaf 4.3.2 (tabellen 3a en 3b) is weergegeven. 

 

Tabel 4: realisatie en prognose uitgaven in € mln. (prijspeil 2017) 

Projectomschrijving 

t/m 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 later Totaal 

OVT 16,3 21,4 38,0 58,2 54,8 31,9 112,2 332,8 

A10 en tunnel   33,2 33,4 97,4 172,7 159,5 233,5 729,7 

Generiek + inrichting openb. ruimte 33,5 14,0 33,4 9,7 17,6 21,3 45,6 175, 

Projectorganisatie 84,4 31,1 17,0 15,7 14,9 14,9 90,9 268,9 

Totaal Zuidasdok 134,2 99,7 121,8 181,0 260,0 227,6 482,2 1.506,5 

    
      

  

Knooppunten Nwe Meer en Amstel 2,7  24,2 35,7 62,7 57,5 40,2 72,7 295,7 

Totaal Zuidasdok & Knooppunten 136,9 123,9 157,5 243,7 317,5 267,8 554,9 1.802,2 

Ten laste van Artikel 12 'Wegen' 45,3 24,2 35,7 62,7 57,5 40,2 72,7 338,3 

Ten laste van Artikel 17 

'Megaprojecten' 91,6 99,7 121,8 181,0 260,0 227,6 482,2 1.463,9 

 

Toelichting bij tabel 4: 

De meerjarige uitgavenprognose is na gunning van het realisatiecontract integraal 

geactualiseerd op basis van het geaccepteerde betaalschema van de 

aannemerscombinatie ZuidPlus. De prognose voor 2017 is op enkele punten 

aangepast: de geprognosticeerde uitgaven 2017 voor Zuidasdok zijn verlaagd met 

€ 4,3 mln. (met name door uitgaven voor kabels & leidingen en verwervingen die 

op een later tijdstip zullen plaatsvinden) en de prognose 2017 voor de 

Knooppunten daalt met € 0,8 mln.  

 

Over het eerste halfjaar van 2017 is ten behoeve van het project in totaal € 44,4 

mln. uitgegeven, waarvan € 37,1 mln. voor Zuidasdok en € 7,3 mln. voor het 

onderdeel Knooppunten.  

 

4.3.4 Realisatie en prognose bijdragen en ontvangsten 

In tabel 5 zijn de geplande bijdragen van de diverse financiers opgenomen, 

aansluitend op het actuele taakstellend budget (zie paragraaf 4.3.1, tabel 2). De 

bijdrage van het Rijk wordt via de begroting ter beschikking gesteld; de overige 

bijdragen komen binnen als ontvangsten. 

 

Tabel 5: realisatie en prognose bijdragen en ontvangsten in € mln (prijspeil 2016) 

Partijen  
t/m 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 later Totaal 

Bijdrage Rijk 100,3 68,3 93,8 114,7 173,4 149,0 388,7 1.088,2 

Bijdrage gemeente Amsterdam 18,6 17,7 16,3 23,1 34,9 29,9 78,2 218,7 

Bijdrage Vervoerregio Amsterdam 13,6 12,5 11,7 16,5 25,0 21,4 56,1 156,8 

Bijdrage Provincie Noord-Holland   
  

26,7 26,7 26,6 
 

80,0 

EU-ontvangsten (TEN-T) 1,3 1,2 
    

  2,5 

Bijdragen derden 0,4 
 

      0,7 60,8 61,9 

Artikel 17 (Zuidasdok) 2 134,2 99,7 121,8 181,0 260,0 227,6 583,8 1.608,1 

Artikel 12 (Knooppunten)  2,7 24,2 35,7 62,7 57,5 40,2 78,2 301,2 

                                            
2
 Enkele mutaties van het taakstellend budget in de afgelopen verslagperiode dienen nog 

verwerkt te worden in de Rijksbegroting.  
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Totaal Zuidasdok & Knooppunten 136,9 123,9 157,5 243,7 317,5 267,8 662,0 1.909,3 

Toelichting tabel 5: 

De meerjarige prognose van de ontvangsten en bijdragen is na gunning van het 

realisatiecontract integraal geactualiseerd. 

 

In het eerste halfjaar zijn alle geplande bijdragen (€ 31,4 mln.) voor 2017 

ontvangen:  

 voorschotten BOK-bijdragen 2017  €  28,5 mln. 

 afrekeningen BOK-bijdragen t/m 2016 € 1,7 mln. 

 restant EU-subsidie (TEN-T) € 1,25 mln. 

 

Met de Vervoerregio Amsterdam worden werkafspraken voorbereid op welke 

manier en welke momenten de subsidiebijdrage ontvangen wordt door de 

gemeente Amsterdam ten behoeve van het project Zuidasdok. Naar verwachting 

zullen deze afspraken in de volgende verslagperiode definitief gemaakt kunnen 

worden. 

 

4.3.5 Aangegane verplichtingen 

In tabel 6 is zichtbaar welk bedrag aan verplichtingen is aangegaan ten opzichte 

van de vorige halfjaarrapportage.  

 

Tabel 6: stand van de aangegane verplichtingen 

Projectonderdeel  
Halfjaar- 

rapportage 
H2-2016 

Mutaties 
Actueel 

30-06-2017 
H1-2017 

OVT (incl. keersporen) 18,7 218,2 236,9 

A10 en tunnel  0,0 646,8 646,8 

Generiek & openbare ruimte 58,1 78,6 136,7 

Projectorganisatie 117,4 4,0 121,4 

Totaal Zuidasdok 194,2 947,6 1.141,8 

Totaal Knooppunten 3,1 239,5 242,6 

Totaal Zuidasdok & Knooppunten 197,3 1.187,1 1.384,4 

 

Toelichting tabel 6: 

In het eerste halfjaar 2017 is in totaal voor € 1.187,1 mln. verplichtingen 

aangegaan. De aangegane verplichting met de gunning van het realisatiecontract 

aan ZuidPlus maakt hiervan het grootste deel uit. Per 30 juni 2017 is in totaal 

€ 1.384 mln. verplicht, ofwel 73% van het taakstellend budget.    
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4.4 Risico’s 

In deze paragraaf wordt de ontwikkeling gerapporteerd van de belangrijkste 

(endogene) projectrisico’s en waar van toepassing exogene risico’s die niet door 

de projectorganisatie beheerst kunnen worden. 

 

De ontwikkeling van de belangrijkste projectrisico’s in de afgelopen verslagperiode 

is: 

 

 Het project is niet maakbaar binnen de randvoorwaarden scope, eisen, tijd en 

geld. Dit risico is op dit moment beheerst. In de afgelopen verslagperiode is 

het realisatiecontract gegund aan aannemerscombinatie ZuidPlus met een 

positief aanbestedingsresultaat en een aanbiedingsplanning die binnen de 

kaders past. In het realisatiecontract is een herijkingsfase opgenomen die 

afgerond wordt met een herijkingsbesluit. De herijkingsfase is een 

risicobeheersmaatregel die erop gericht is om de bouwfase zo beheerst 

mogelijk te laten starten door eerst een integraal voorontwerp van het totale 

project af te ronden en alle mogelijke omissies en eventuele onduidelijkheden 

van de contracteisen op te lossen voordat met de bouwwerkzaamheden 

aangevangen wordt.  

 

 De mogelijk negatieve gevolgen voor het project door een complexe omgeving 

(bijvoorbeeld omgeving ervaart meer hinder dan verwacht) en de 

raakvlakrisico’s met aanpalende projecten blijven onverminderd actueel. De 

aanbieding van ZuidPlus heeft op de kwalitatieve EMVI-onderdelen die gericht 

zijn op de beperking van de omgevingshinder hoog gescoord. Tevens worden 

door de projectorganisatie de verwachtingen naar de omgeving gemanaged 

omdat het ondenkbaar is dat dit project - gegeven de ruimtelijke beperkingen - 

zonder hinder uitgevoerd kan worden. Het 1-loket voor de gezamenlijke 

afhandeling van klachten en schades is vrijwel operationeel. Met 

raakvlakprojecten in de nabije omgeving zoals de Ombouw Amstelveenlijn en 

SAA vindt overleg plaats over issues, risico’s & kansen en beheersmaatregelen.  

 

 Op 26 april 2017 heeft de Raad van State het bestemmingsplan onherroepelijk 

verklaard. Voor het Tracébesluit is een tussenuitspraak gedaan ten aanzien van 

veiligheid bij Zuidcirkel en Amstelbrug en geluid bij de Amstelbruggen. Op 

basis van de tussenuitspraak worden maatregelen voorbereid die erop gericht 

zijn om opvolging te geven aan de uitspraak van de Raad van State en om het 

risico op vertraging van het project te minimaliseren.  

 

 Het risico dat conditionerende maatregelen niet tijdig afgerond zijn voor de 

start van het realisatiecontract met vertraging van het project tot gevolg blijft 

actueel. Enkele gronden voorafgaand aan de start van de bouwwerkzaamheden 

van het realisatiecontract zijn mogelijk later beschikbaar dan het moment 

waarop de opdrachtgever in het contract heeft aangegeven dat deze 

beschikbaar zijn. Dit risico is actueel voor de parkeergarage van de Rechtbank, 

de benodigde grondstrook bij gebouw Zuidcirkel en een deel van de Atrium 
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autoparkeergarage. De projectorganisatie neemt maatregelen om mogelijke 

overschrijdingen voor start van de bouwwerkzaamheden van de 

aannemerscombinatie te vermijden c.q. tot een minimum te beperken.  

 

 Uit een recent uitgevoerde onzekerheidsanalyse van de projectplanning blijkt 

dat de fasering van werkzaamheden aan metro- en treinspoor gedurende de 

buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames (metro) het 

meest kritisch zijn voor de eindoplevering van het project. Voor deze 

werkzaamheden zijn wijzigingen aan het beveiligingssysteem nodig, waarvoor 

is afgesproken dat Amsterdam deze werkzaamheden opdraagt aan Alstom. 

Uitgangspunt voor het project Zuidasdok is dat zowel de ringlijn als de 

Noord/Zuidlijn voor de start van de realisatie Zuidasdok zijn gerealiseerd in 

CBTC. Er hebben zich op dit terrein de afgelopen periode ontwikkelingen 

voorgedaan die het risicoprofiel van het project Zuidasdok vergoten. De 

komende periode zullen Zuidasdok, MeT en Alstom de relatie tussen het project 

Zuidasdok en het beveiligingssysteem nader onderzoeken. 

 

 De markt in de bouwsector trekt sinds 2015 aan en dat leidt tot schaarste van 

gespecialiseerd personeel en/of materieel. Voor het project Zuidasdok worden 

werkzaamheden uitgevoerd waar gespecialiseerd personeel voor nodig is 

(onder andere tunnel- en brugtechnische installaties, diepwanden, werken 

onder overdruk). Deze schaarste kan mogelijk leiden tot extra kosten en 

vertragingen.  

 

 Het risico op (ernstige) vertraging van de openstelling van de tunnel en 

Schinkelbruggen door problemen bij de systeemintegratie, te herleiden naar de 

ontwerpfase. In de afgelopen periode is door de landelijke tunnelregisseur 

(Rijkswaterstaat) een audit uitgevoerd gericht op de beheersing van het 

ontwerp en de realisatie van de tunnel. Het resultaat is overwegend positief en 

de aanbevelingen zullen door de projectorganisatie worden opgevolgd. Bij de 

metrobrug over de Schinkel is vertraging in de CE-certificering ontstaan wat 

een risico is voor de planning. Met Metro en Tram (gemeente Amsterdam) 

wordt overlegd hoe de voor ZuidPlus benodigde informatie alsnog tijdig 

geleverd kan worden. 

  

4.5 Veiligheid  

In deze paragraaf wordt de voortgang beschreven ten aanzien van de borging van 

de veiligheid van de te realiseren systemen en objecten. In de realisatiefase wordt 

deze paragraaf uitgebreid met de voortgang van de veiligheid tijdens het 

bouwproces (veiligheid & gezondheid). 

 

Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) borgt dat de verschillende veiligheidsaspecten 

van alle onderdelen van Zuidasdok in samenhang met elkaar worden bezien. Het 

IVP bevat een integrale projectanalyse van de veiligheidsthema’s en bevat 

maatregelen om de veiligheid te borgen. Het IVP is een aanvulling op de wettelijk 
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vereiste veiligheidsdocumenten en vervangt deze niet. Het IVP ontwikkelt mee 

met het project en wordt steeds actueel gehouden.  

 

4.6 Organisatie  

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen gerapporteerd ten aanzien van de 

organisatie van het project. Dit behelst zowel de ontwikkelingen binnen als buiten 

de projectorganisatie als de governance van het project. 

 

Op 29 maart 2017 heeft de Project Start Up (PSU) plaatsgevonden met de 

aannemerscombinatie ZuidPlus. Tijdens de PSU is naast de onderlinge 

kennismaking aandacht geschonken aan de kritische succesfactoren van het 

project, de motto’s die voor het project van toepassing zijn en de kernwaarden.  

 

ZuidPlus blijft gedurende de herijkingsfase gehuisvest in Amstelveen (Prof. E.M. 

Meijerslaan) waar ook de tenderfase is doorgebracht. Op deze kantoorlocatie is 

een aantal werkplekken ingericht voor de projectorganisatie Zuidasdok om de 

afstemming en samenwerking zo goed mogelijk te accommoderen. De thuisbasis 

voor de projectorganisatie blijft gedurende deze periode het WTC. Voor de 

bouwfase (na herijking) zal een andere, nog nader te bepalen locatie in het 

projectgebied betrokken worden waarbij beide projectorganisaties integraal 

samen zullen werken. 

 

Een aantal systemen voor de metro-infrastructuur en de openbaarvervoers-

terminal (OVT) is niet ondergebracht in het realisatiecontract en wordt 

gerealiseerd door andere opdrachtnemers. Deze systemen zullen door gemeente 

Amsterdam (Metro en Tram) voor rekening en risico van het project Zuidasdok 

worden gecontracteerd bij de leveranciers van deze systemen. Het is voor de 

voortgang van groot belang dat op korte termijn de gesprekken met de 

leveranciers worden opgestart. De bouwfasering en planning van het 

realisatiecontract met betrekking tot de OVT is zoals eerder aangegeven (zie par. 

4.4) grotendeels afhankelijk van de benodigde aanpassingen aan de 

metrosystemen. 

 

Het opdrachtgeversoverleg is in samenstelling gewijzigd:  

 De heer De Boer is als vertegenwoordiger van gemeente Amsterdam, 

vanwege zijn pensioen per 1 januari 2017, opgevolgd door de heer van Traa; 

 De heer Buck is als vertegenwoordiger van spoorbeheerder ProRail, na het 

besluit voornemen tot gunning (19 januari 2017) van het realisatiecontract, 

opgevolgd door mevrouw Rietstra; 

 De heer Dronkers is als Rijksvertegenwoordiger, vanwege zijn aanstelling 

per 1 april 2017 als loco Secretaris Generaal van het Ministerie van IenM, 

per 15 mei 2017 opgevolgd door mevrouw Blom. 

 

Het opdrachtgeversoverleg heeft, door het vertrek van de voormalige 

projectcontroller van Rijkswaterstaat naar het programma implementatie nieuwe 
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Omgevingswet, een nieuwe eigenstandige control functie (ECF) benoemd in de 

persoon van mevrouw Molendijk.  

  

4.7 Kwaliteit  

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen ten aanzien van de 

opzet, inrichting en werking van het kwaliteitsmanagementsysteem van het 

project.  

 

Kwaliteitsmanagementsysteem  

Het Plan van Aanpak (PvA) voor de Realisatiefase is door de projectorganisatie 

geactualiseerd en door het opdrachtgeversoverleg op 10 mei 2017 vastgesteld. 

Als onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is onder dit PvA een 

aantal deelplannen uitgewerkt en vastgesteld voor de disciplines 

Contractmanagement, Technisch Management, Uitvoeringsmanagement en 

Projectbeheersing. Vanuit deze deelplannen zijn procedures uitgewerkt en 

vastgesteld die met name gericht zijn op de beheersing van de realisatiefase van 

het project.  

 

Tot slot heeft de projectorganisatie het auditplan uitgewerkt, waarin de interne en 

externe audits gericht op de werking en verbetering van het 

kwaliteitsmanagementsysteem worden beschreven. De reikwijdte van het 

auditplan is de herijkingsfase (Q2-2018).  

 

Externe toetsing 

De projectorganisatie heeft in deze rapportageperiode de getrouwheidsverklaring 

van de Auditdienst Rijk ontvangen over het jaar 2016. De verklaring is positief, 

waarmee de financiële informatie over het boekjaar 2016 zoals gerapporteerd in 

de 2e halfjaarrapportage 2016 waarheidsgetrouw is.  

 

Op basis van de actualisatie van het Plan van Aanpak voor de Realisatiefase is het 

PvA en de bijbehorende meerjarenraming van de projectorganisatiekosten 

(opnieuw) extern getoetst. De projectorganisatie heeft de hieruit overgenomen 

aanbevelingen verwerkt in het PvA en in de financiële prognose eindstand (zie ook 

4.3.2). Volgens de externe toets overziet de projectorganisatie de opgave voor de 

volgende fase en is dit ook voldoende geoperationaliseerd.  

 

In de afgelopen periode heeft een externe audit plaatsgevonden vanuit de 

landelijke tunnelregisseur (LTR Rijkswaterstaat) op het proces met betrekking tot 

de realisatie van de tunnel A10. De uitkomsten van deze externe audit zijn 

positief en de aandachtspunten en verbeterpunten zullen worden opgevolgd.  

 

Tenslotte is op verzoek van de projectorganisatie door Rijkswaterstaat een 

risicoanalyse uitgevoerd op de informatiebeveiliging van de projectorganisatie. Op 

basis van deze risicoanalyse wordt geconcludeerd dat de informatiebeveiliging 

binnen de projectorganisatie op orde is.  
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Hoofdstuk 5 

Omgeving & Communicatie 

In de afgelopen verslagperiode is verder gewerkt aan de samenwerking en 

interactie met de omgeving. Voornaamste onderwerp van gesprek was het 

informeren van de omgeving over de aanbieding van ZuidPlus en de kennismaking 

tussen stakeholders en ZuidPlus.  

 

5.1 Stakeholdermanagement 

Op 21 februari is het contract ondertekend met aannemerscombinatie ZuidPlus. 

Daarna volgde een intensieve periode van het informeren van de omgeving in de 

vorm van overleggen, bijeenkomsten en presentaties met zowel interne als 

externe stakeholders. Er zijn onder meer drie grote buurtbijeenkomsten 

georganiseerd door projectorganisatie Zuidasdok en ZuidPlus. Dit waren publieke 

bijeenkomsten waarvoor zowel bewoners, bedrijven en overige stakeholders 

waren uitgenodigd. De bijeenkomsten zijn goed bezocht en verlopen. Daarnaast 

zijn diverse overleggen geweest met de voornaamste stakeholders waarin zij 

werden geïnformeerd over de aanbieding van ZuidPlus. Dit betrof onder meer 

bijeenkomsten met de Zuidaspartners en de Taskforce Bereikbaarheid waarin de 

grote bedrijven en instellingen in de Zuidas zijn vertegenwoordigd.  

  
 

5.2 Raakvlakprojecten 

In het eerste kwartaal is het werkterrein en de bouwweg Jachthavenweg 

overgenomen. Het tijdelijk beheer is in handen van Zuidasdok. Tevens zijn de 

voorbereidingen getroffen voor de overname van de laatste drie werkterreinen 

van OVSAAL. De overdracht van deze werkterreinen zal de komende tijd zijn 

beslag krijgen. De afgelopen periode zijn gesprekken tussen het 

uitvoeringsmanagement Zuidasdok en aannemer ZuidPlus opgestart over de 

overdracht van de werkterreinen aan ZuidPlus in het licht van het toekomstig 

gebruik en beheer. De overdrachtsdatum is vastgesteld op 1 juli 2017. 

 

Met Zuidas zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop uitvoeringsraakvlakken 

en ontwerpraakvlakken tijdens de herijkingsfase met elkaar worden besproken en 

hoe eventuele besluitvorming hierover dient plaats te vinden.  

 

Het project Ombouw Amstelveenlijn is in maart 2017 definitief gegund. Er vindt 

een analyse plaats van de impact en samenloop van de werkzaamheden van dit 

project, de ontwikkeling van Zuidas en de realisatie van het Zuidasdok. 
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5.3 Flankerende maatregelen  

Bereikbaarheidsstrategie  

Om de bereikbaarheid tijdens de realisatiefase te waarborgen is een 

bereikbaarheidsstrategie opgesteld. De bereikbaarheidsopgave is geactualiseerd 

aan de hand van de aanbieding van ZuidPlus. Vastgesteld is dat de 

oorspronkelijke opgave om 1500 auto’s in beide richtingen op de A10 zuid tijdens 

de spits te onttrekken overeind blijft. Op basis van de bereikbaarheidsstrategie zal 

in de tweede helft van 2017 een selectie van mobiliteitsmaatregelen worden 

gemaakt met als doel de bereikbaarheid op peil te houden.  

 

Er is gewerkt aan een fietsstimuleringsprogramma. Dit in samenwerking met de 

Green Business Club, Hello Zuidas, Gemeente Amsterdam en Taskforce 

Bereikbaarheid. De projectorganisatie zal financieel gezien zich inspannen om 

subsidie te vinden.   

 

Voor de werkgeversaanpak is samen met Zuidas ingezet op het aanpassen van 

het mobiliteitsbeleid. Naast typische ‘werkgeversmaatregelen’ zoals thuiswerken 

wordt onderzocht hoe de keuze voor de fiets aantrekkelijker gemaakt kan worden.  

 

In de afgelopen periode is samen met Zuidas een pilot met de Zuidaspas 

(ongeveer 300 deelnemers) uitgerold, enerzijds om automobilisten vrijblijvend 

kennis te laten maken met andere vormen van vervoer naar het werk, anderzijds 

om Zuidas Bereikbaar inzicht te verschaffen in de haalbaarheid van de 

verschillende maatregelen. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van OV, P+R 

locaties, een shuttleservice en lokale initiatieven zoals de Urbee e-bike en de 

Hellobike deelfiets. De pilot loopt tot 10 juli 2017 en zal dan worden geëvalueerd. 

Amsterdam bereikbaar 

De projectorganisatie Zuidasdok en de gemeente Amsterdam (Zuidas bereikbaar) 

hebben de samenwerking met Amsterdam bereikbaar geïntensiveerd op de 

onderdelen monitoring (de ontwikkeling van een tool die gebruikt kan worden 

door alle projecten en die ook de informatiewensen van de Taskforce kan 

genereren), planning (het aanbieden van één afgestemde planning voor het 

Zuidasgebied aan Stadsregie en RWS), en communicatie (het inrichten van een 

website voor projectoverstijgende bereikbaarheidsinformatie en persoonlijk 

reisadvies).  
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5.4 Schade- en klachtenafhandeling  

1-loket 

Vanaf de gunning van het realisatiecontract treden projectorganisatie Zuidasdok 

en Zuidas naar buiten toe als één organisatie met een eigen huisstijl onder de 

naam Amsterdam Zuidas. De contacten met het publiek lopen via één gezamenlijk 

loket genaamd ‘Amsterdam Zuidas Informatiecentrum’. Het informatiecentrum in 

de centrale hal van het WTC-gebouw heeft een update gekregen die past bij de 

nieuwe gezamenlijke huisstijl.  

 

Het algemeen publiek, zoals bewoners, ondernemers, werkenden, reizigers, en 

bedrijven, kan met informatievragen, klachten, meldingen, schadeclaims en alle 

andere zaken die met de bouw te maken hebben terecht bij Amsterdam Zuidas 

Informatiecentrum. Er is een nieuw en gratis telefoonnummer geïntroduceerd 

waar het publiek terecht kan voor alle vragen, meldingen en klachten: 0800-

5065. Binnenkort zal het loket 24/7 telefonisch bereikbaar zijn. Het loket 

Amsterdam Zuidas Informatiecentrum is per mail voorlopig op 

omgevingscoordinatie@zuidas.nl te bereiken. Dit mailadres zal in de nabije 

toekomst nog wijzigen.  

 

Schadecommissie 

Mr. Frank Mulder is voorgedragen en door het OGO geaccepteerd als tweede 

onafhankelijke deskundige van de schadecommissie. 

 

5.5 Gezamenlijke communicatiebenadering 

Vanaf het eerste kwartaal 2017 communiceert Zuidasdok vanuit de nieuwe 

gezamenlijke identiteit van Zuidas en Zuidasdok: Amsterdam Zuidas. In alle 

publieksvoorlichting, waaronder bewonersbrieven, brochures, flyers, kaarten etc., 

wordt vanaf nu vanuit deze nieuwe identiteit gecommuniceerd. Ook de 

bouwcommunicatie die ZuidPlus gaat verzorgen, wordt onder deze ‘vlag’ 

uitgevoerd. Onderdeel van de nieuwe gezamenlijke identiteit is ook een nieuwe 

website die momenteel ontwikkeld wordt.  

 

Crisisorganisatie- en communicatie 

In de afgelopen periode is een voorstel opgesteld voor de inrichting van de 

gezamenlijke crisisorganisatie- en communicatie van Zuidas en Zuidasdok. Dit 

voorstel is op basis van een extern advies verder aangescherpt en daarna 

vastgesteld, waarbij het calamiteitenplan van de aannemerscombinatie ZuidPlus 

later nog hierin geïntegreerd zal worden.  

  

mailto:omgevingscoordinatie@zuidas.nl
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5.6 Publiekscommunicatie  

In het eerste halfjaar van 2017 stond de publiekscommunicatie Zuidasdok vooral 

in het teken van de volgende onderwerpen:  

Communicatie over gunning 

Voorafgaand aan de voorlopige gunning verscheen in het FD een uitgebreid 

achtergrondartikel met goede feitelijke informatie en een positief/neutrale toon. 

Voor het overige was de berichtgeving over het voornemen tot gunning conform 

het uitgestuurde persbericht: zakelijk en neutraal. 

 

Bij de contractondertekening op 21 februari 2017 is veel media-aandacht geweest 

mede dankzij het bezoek van de minister van IenM, de wethouder van gemeente 

Amsterdam en de portefeuillehouder van de Vervoerregio bij deze gelegenheid. 

Nagenoeg bij alle uitingen was de beoogde boodschap en de gewenste toon 

duidelijk herkenbaar. Voor de website was een ingekorte versie van de film 

gemaakt die de 22ste februari al 10.000 keer was bekeken en eind maart stond de 

teller op bijna 20.000 keer. Ook de artist impressions zijn veelvuldig geplaatst, 

zowel online als offline. 

Buurtbijeenkomsten 
Een verslag van de eerste twee bijeenkomsten is op de website geplaatst en 

doorgezet via sociale media. Ook is een videoregistratie gemaakt van een 

bijeenkomst, die op de website is geplaatst. De bijeenkomsten zijn naar 

tevredenheid verlopen, deze waren van goede kwaliteit zowel op inhoud als 

setting. De gestelde vragen hadden veelal betrekking op bereikbaarheid, hinder 

en hinderbeperkende maatregelen. De kernwaarden realisme, open en 

samenwerken zijn goed tot uiting gekomen in de aanpak en de boodschap.  

Uitspraak Raad van State 
Via een webartikel op onze website is het publiek geïnformeerd over de inhoud 

van de uitspraak en de vervolgstappen. Ook de moederorganisaties hebben via 

hun eigen websites hierover bericht. De berichtgeving werd ook verstrekt via 

lokale en landelijke media, dit heeft weinig reactie opgeroepen.  

Provada  
Op 30 en 31 mei en 1 juni heeft de vastgoedbeurs Provada plaatsgevonden. 

Zuidasdok en Zuidas hadden hier een gezamenlijke stand (onder de vlag van de 

Metropoolregio Amsterdam) om bezoekers te informeren over de bouw-, 

vastgoed- en infraontwikkelingen in het Zuidasgebied. Onderdeel van het 

programma was een gezamenlijke presentatie over de bereikbaarheid van het 

gebied en de betekenis van Zuidasdok en Zuidas daarin.  

Symposium ‘Alleen doen is geen optie’ 

In samenwerking met Neerlands Diep (academie voor publieke bouw- en 

infraprojecten) is eind juni een symposium georganiseerd over de 

samenwerkingsrelaties bij Zuidasdok en hoe hieraan invulling wordt gegeven 
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vanuit de samenwerkingsfilosofie. Het doel is kennis te delen, te inspireren en te 

leren van elkaars ervaringen. Het symposium is goed bezocht door projectteams 

van andere projecten en marktpartijen.   
 

5.7 Media-analyse 

In het eerste kwartaal is de gunning van het realisatiecontract aan ZuidPlus 

prominent in de media geweest met een overwegend positieve/neutrale teneur. 

Opvallend daarbij was dat de nut-en-noodzaakdiscussie vrijwel geheel achterwege 

is gebleven en dat er veel gebruik gemaakt is van de verschillende artist 

impressions. 

 

In het tweede kwartaal van dit jaar was sprake van relatieve mediastilte, passend 

bij de herijkingsfase waarin het project verkeert. Wel is een start gemaakt met 

het benaderen van de (interne) media van een aantal relevante stakeholders 

(onder andere Akzo Nobel en WTC) omdat deze media een uitstekend platform 

bieden voor het verder uitbreiden van kennis over en draagvlak voor het project 

Zuidasdok, bijvoorbeeld voor de medewerkers en huurders van deze bedrijven. 

 

Een ander terugkerend thema in de media van de afgelopen periode is de Brexit 

en of de Zuidas hiervan kan profiteren. Opvallend daarbij is dat Zuidasdok en/of 

het bereikbaarheidsvraagstuk tijdens de bouw in deze discussies geen zichtbare 

rol speelt. 
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Bijlagen  

 

1. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Zuidasdok 

 

 

 
    Bedragen in € x 1.000    Bijdragen aan taakstellend budget 

VTW-

nr. Mutatie 

Datum 

besluit Soort mutatie Prijspeil Rijk Adam SRA PNH Derden Totaal 

 BOK 9-7-2012 9-7-2012 baseline 2011 979.000 201.000 130.000 75.000   1.385.000 

 IBOI 2012 (1,89476%) 1-7-2012 indexering 2012 18.550 3.808 2.463 1.421   26.242 

 IBOI 2013 (1,659078%) 1-7-2013 indexering 2013 16.486 3.386 2.190 1.268   23.331 

 IBOI 2014 (1,21%) 1-7-2014 indexering 2014 11.900 2.485 1.591 940   16.916 

 BOK 9-7-2012 op prijspeil 2014      2014 1.025.936 210.680 136.244 78.629   1.451.489 

 TEN-T planuitwerking (EU) 3-12-2013 extra bijdrage 2013         2.500  2.500 

4 VTW HTV5 Amstelveen 2-7-2014 scopewijziging 2014     1.568     1.568 

9 VTW overdracht VU/Boelelaan 2-7-2014 scopewijziging 2014     -580     -580 

3a VTW Brittenpassage (NS) 2-7-2014 scopewijziging 2014         26.000 26.000 

1 VTW verplaatsing relaishuis20 OVSAAL  2-7-2014 scopewijziging 2014           0 

- Projectorganisatiekosten Knooppunten 16-12-2014 overheveling 2014 40.304         40.304 

- Compensatie GF i.v.m. BCF 16-12-2014 BO afspraak 2014   -4.390       -4.390 

- Piet Kranenbergpad 16-12-2014 scopewijziging 2014      0 

3b Liften Brittenpassage 16-12-2014 scopewijziging 2014           0 

6 VTW bus en tramhalte Strawinskylaan 16-12-2014 scopewijziging 2014   2.850       2.850 

7 VTW definitieve toegang SET-gebouw 16-12-2014 scopewijziging 2014   600       600 

8a VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel 16-12-2014 scopewijziging 2014     9.225     9.225 

5 VTW verbrede Minervapassage (NS) 16-12-2014 scopewijziging 2014         33.400 33.400 

10 VTW vervallen toerit S110 16-12-2014 scopewijziging 2014           0 

11 VTW aansluiting S108-Zuid 16-12-2014 scopewijziging 2014           0 

12 VTW aanpassing eisen noordelijke tunnel 16-12-2014 scopewijziging 2014           0 

 Bestuurlijk Overleg 16-12-2014 (subtotaal) 16-12-2014 baseline 2014 1.066.240 209.740 146.456 78.629 61.900 1.562.965 
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 Bedragen in € x 1.000    Bijdragen aan taakstellend budget 

VTW-

nr. Mutatie 

Datum 

besluit Soort mutatie Prijspeil Rijk Adam SRA PNH Derden Totaal 

 Bestuurlijk Overleg 16-12-2014 (subtotaal) 16-12-2014 baseline 2014 1.066.240 209.740 146.456 78.629 61.900 1.562.965 

8b VTW keerlus tram dak zuidelijke tunnel versie 2 23-4-2015 scopewijziging 2014     94     94 

13 VTW bovenwettelijke geluidsschermen 3-6-2015 scopewijziging 2014           0 

15 

VTW (CADO's) Uitwisseling rijstroken voor tunnel i.v.m. onderhoud en 

calamiteiten 3-6-2015 scopewijziging 2014           0 

16 VTW Robuustheidsmaatregelen S108 Zuid 3-6-2015 scopewijziging 2014           0 

17 VTW Keerlus tram 4 3-6-2015 scopewijziging 2014           0 

18 VTW robuustheidsmaatregelen tram 3-6-2015 scopewijziging 2014   235 4.465     4.700 

19 VTW Regelbaarheid kruispunten S108/S109 3-6-2015 scopewijziging 2014           0 

 IBOI 2015 (0,384%) 1-7-2015 indexering 2015 3.902 766 535 302 26 5.531 

 Totaal per 30-06-2015   stand Q2-2015 2015 1.070.142 210.741 151.551 78.931 61.926 1.573.290 

20 VTW configuratie metrosporen 24-9-2015 scopewijziging 2015   171 3.249    3.420 

21 VTW aansluiting ProRail beleidskader Outillage 24-9-2015 scopewijziging 2015     712 712 

- Teruggaaf BTW 2012-2013 8-12-2015 ontvangst derden 2015     345 345 

- ABN Amro t.b.v. gebruik werkterrein Fietsparkeergarage Mahlerplein 17-12-2015 ontvangst derden 2015         90 90 

 Totaal per 31-12-2015   stand Q4-2015 2015 1.070.142 210.912 154.800 78.931 63.073 1.577.858 

22 VTW Voorinvestering 5e en 6e spoor 17-02-2016 scopewijziging 2015 3.750     3.750 

23 VTW Voorinvestering daklaan 17-02-2016 scopewijziging 2015  1.298    1.298 

24 VTW Aanvullende geluidsmaatregelen 17-02-2016 scopewijziging 2015  3.576    3.576 

25 VTW Calamiteiten Opstelplaats 17-02-2016 scopewijziging 2015 1.200     1.200 

27 VTW geluidscherm en lay-out keersporen 17-02-2016 scopewijziging 2015      0 

28 VTW Fietsroute over de Amstel 17-02-2016 scopewijziging 2015  70 70   140 

30 VTW fietsverwijssysteem Mahlerplein 11-5-2016 scopewijziging 2015   240 80     320 

 IBOI 2016 (0,191%) 1-7-2016 indexering 2016 1.852 370 271 151 314 2.958 

 Totaal per 1-7-2016  Stand Q2-2016 2016 1.076.944 216.466 155.221 79.082 63.387 1.591.100 

31 VTW kruising S108 Noord en Zuid 26-10-2016 scopewijziging 2016      0 

32 VTW Daklaan (teruggetrokken door gem. Amsterdam op 10-5-2017) 26-10-2016 scopewijziging 2016       

 Totaal per 31-12-2016  Stand Q4-2016 2016 1.076.944 216.466 155.221 79.082 63.387 1.591.100 

33 
VTW Waterberging stationsvoorzieningen (vervallen/’on hold’ ivm 
terugtrekken VTW Daklaan op 10-5-2017) 15-2-2017 scopewijziging 2016  n.t.b    n.t.b 

34 
VTW commerciële voorzieningen OV-carré zuidzijde OVT incl. fundering 5e en 

6e spoor 15-2-2017 scopewijziging 2017 n.t.b.    n.t.b. n.t.b. 

35 Extra sloopkosten tijdelijke maatregelen ProRail station Zuid 15-2-2017 meerkosten 2017     n.t.b. n.t.b. 

 IBOI 2017 (1,15%) 1-7-2017 indexering 2017 11.232 2.275 1.629 909 1.001 17.046 

 Totaal per 30-06-2017  Stand Q2-2017 2017 1.088.176 218.741 156.849 79.991 `64.388 1.608.146 
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2. Mutatieoverzicht scope en projectbudget Knooppunten  

  
  

 
bedragen in € x 1.000 

    VTW-nr. Mutatie Datum besluit Soort mutatie Prijspeil Budget 

  BOK 9-7-2012 9-7-2012 baseline 2011 320.378 

  IBOI 2012 (1,89476%) 1-7-2012 indexering 2012 6.070 

  IBOI 2013 (1,659078%) 1-7-2013 indexering 2013 5.416 

  IBOI 2014 (1,21%) 1-7-2014 indexering 2014 4.003 

  BOK 9-7-2014      2014 335.867 

  Projectorganisatiekosten Knooppunten 16-12-2014 overheveling 2014 -40.304 

  Bestuurlijk Overleg 16-12-2014 16-12-2014 baseline 2014 295.563 

14 VTW optimalisatie vluchtstroken 3-6-2015 scopewijziging 2014 0 

  IBOI 2015 (0,384%) 1-7-2015 indexering 2015 1.135 

  Totaal per 31-12-2015   stand Q4-2015 2015 296.698 

24 VTW Aanvullende geluidsmaatregelen knooppunten 17-2-2016 scopewijziging 2015 567 

29 VTW Aanvullende geluidsmaatregelen Schinkelbruggen   scopewijziging 2015 0 

  Totaal per 31-12-2015   stand Q4-2015 2015 297.265 

  IBOI 2016 (0,191%) 1-7-2016 indexering 2016 566 

  Totaal per 31-12-2016   stand Q4-2016 2016 297.831 

 IBOI 2017 (1,15%) 1-7-2017 indexering 2017 3.394 

  Totaal per 30-06-2017   stand Q2-2017 2017 301.225 
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Financiering 
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