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Geachte leden van de staten en gemeenteraden,

Op 16 december 2021 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur &
Waterstaat de volgende brief over de
Maaslijn:  https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-
waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/12/16/projectbeslissing-maaslijn  

Deze brieven hoort u te lezen met in uw achterhoofd elektrificatie van de Noordelijke
spoorlijnen wat een Rijkstaak via het MIRT is en niet voor de Provincies zelf zoals ze
graag op het Ministerie buiten de regio Randstad beweren. 

Hoop dat u wat aan deze informatie heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/12/16/projectbeslissing-maaslijn
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/documenten/kamerstukken/2021/12/16/projectbeslissing-maaslijn
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2500 EA  DEN HAAG 


  


Datum 16 december 2021 


Betreft Projectbeslissing Maaslijn 


  


 


 


Geachte voorzitter, 


Op 24 september jl. heb ik in een brief1 aan uw Kamer gemeld dat ik van ProRail 


een signaal heb gekregen over het project Maaslijn. Dit signaal is afgegeven naar 


aanleiding van de Gate Review over de vigerende planning. Ik heb toegezegd u 


nader te informeren over de resultaten van de Gate Review en bijbehorende 


verbetermaatregelen. Met deze brief ga ik hier nader op in.  


 


In 2008 zijn de eerste afspraken gemaakt tussen de provincies Gelderland, Noord-


Brabant, Limburg en het Rijk om maatregelen te treffen ter verbetering van de 


Maaslijn. Initieel in opdrachtgeverschap van de provincie Limburg. Sindsdien 


hebben er veel ontwikkelingen in het project plaatsgevonden, die hebben geleid 


tot vertraging en (financiële) tegenvallers. Dit betekent helaas dat de reiziger en 


de vervoerders langer dan gehoopt moeten wachten op verbeteringen van de 


Maaslijn.  


Inmiddels hebben de provincie Limburg en het Rijk afgesproken om gezamenlijk 


opdrachtgever te zijn van dit project, zoals u gemeld2 op 7 juli jl. door mijn 


voorganger. De hierbij passende afspraken over financiën en governance zijn 


juridisch verankerd in een (getekend) addendum bij de bestuursovereenkomst 


Maaslijn. Onderdeel van deze afspraak is dat het Rijk en de provincie Limburg de 


realisatierisico’s en eventuele meerkosten voortkomend uit vertraging samen 


delen (50/50).  


 


Na de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan in Noord-Brabant en 


Limburg, heeft ProRail mij de Planstudie aangeboden, op basis waarvan ik deze 


week, in nauwe samenspraak met gedeputeerde Van Gaans, de Projectbeslissing 


heb genomen. Dit betekent dat ProRail op korte termijn de aanbesteding start.  


Dit was geen makkelijke beslissing. Het gaat hier namelijk om een bijzonder 


project dat grote uitdagingen heeft gekend en ook nog grote uitdagingen zal 


moeten overwinnen om het project succesvol af te ronden.  


De afgelopen maanden heeft ProRail, in samenwerking met de provincie Limburg 


en mijn ministerie, hard gewerkt om beheersmaatregelen te formuleren om 


risico’s te mitigeren. Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt om de realisatie van de 


                                                 
1 Kamerstuknummer 35925A, nr. 4  
2 Kamerstuknummer 35570A, nr. 89 
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maatregelen sneller te doorlopen. Gebleken is dat voor deze scenario’s dusdanig 


veel nieuwe ontwerpstappen nodig zijn, die extra tijd en geld kosten, waardoor ze 


niet opwegen tegen de voordelen. 


Dat betekent dat ProRail heeft moeten constateren dat de projectrisico’s die 


ProRail voorziet voor een succesvolle en tijdige realisatie van de maatregelen, nog 


verder zijn toegenomen. De conclusie van ProRail is dat de kleinste tegenvaller tot 


vertraging leidt en dat daarmee de kans zeer klein is dat de planning overeind 


blijft. Een resumé van deze studie treft u aan als bijlage bij deze brief.  


 


De provincie Limburg, ProRail en het Rijk zijn zich bewust van de krappe planning 


en de risico’s ten aanzien van de beoogde oplevering van het project eind 2024. 


Gezamenlijk met de provincie Limburg en ProRail heb ik desalniettemin 


uitgesproken dat we alles op alles blijven zetten om de ambitieuze planning te 


halen. Anticiperend op het eventueel voordoen van gesignaleerde projectrisico’s 


hebben de provincie Limburg en het Rijk reeds afgelopen zomer afspraken 


gemaakt over een adequate risicoreservering. 


 


Tegelijk kan ik u verzekeren dat ProRail, de provincie Limburg en mijn ministerie 


scherp blijven sturen op voortgang (en het voorkomen van andere projectrisico’s). 


We sturen op de vigerende planning zoals opgesteld door ProRail, waarbij stevige 


beheersmaatregelen zijn voorzien om het project in 2024 op te leveren.  


 


Ik heb met gedeputeerde van Gaans afgesproken dat er in de zomer van 2022 een 


go/no go moment is om als opdrachtgevers definitief te kiezen of het project 


doorgang kan vinden. Anders dan gebruikelijk bij projecten in realisatie zal ik u, 


voorafgaand aan de definitieve gunning, nader informeren over de dan actuele 


planning en voortgang van het project met specifiek aandacht op de planning en 


randvoorwaarden.  


 


Samen met de provincie Limburg en ProRail wil ik dit gezamenlijk project tijdig 


gerealiseerd hebben, waarbij de elektrificatie van circa 89 km spoor een stevige 


verduurzaming van het spoorvervoer oplevert en waarmee de kwaliteit van het 


spoornetwerk van Zuidoost Nederland wordt verbeterd. 


 


 


Hoogachtend, 


DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 


 


 


 


S.P.R.A. van Weyenberg 
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 Resumé verbeterplan Maaslijn 


Aan Deelnemers van het 
Bestuurlijk Overleg over de 
Maaslijn 
 


Van ProRail 
 


Datum 9 december 2021    
Uw kenmerk    Telefoonnummer   
Ons kenmerk/ID -  Afdeling   
Onderwerp  Maaslijn  


   
 


Woord vooraf 


 
Op 17 november 2021 is het document “resultaat Verbeterplan Maaslijn” opgesteld. Deze 
notitie is een verdere uitwerking van dat document en beschrijft ook de voortschrijdende 
inzichten ten opzichte van dat document. Dit document vervangt het vorige document. 


Inleiding 
Het MIRT project Maaslijn bevindt zich in de planuitwerkingsfase. ProRail heeft, conform het 
vigerend afsprakenkader tussen het ministerie en ProRail,  tussen juni en augustus 2021 de 
gate review projectbeslissing Maaslijn uitgevoerd. Het doel van het gate review proces is in 
intercollegiale toetsing vaststellen of het project voldoende robuust is om de volgende fase in te 
gaan. Uit de gate review volgt dat het project een hoog risicoprofiel heeft. De (op dat moment 
beschikbare) planning is in de review als onvoldoende realistisch beoordeeld. Op de overige 
getoetste onderdelen (scope & besluitvorming, organisatie, risico’s, interne kwaliteitsborging, 
financiën, markt & inkoop, techniek, conditionering & stakeholders) is het risicoprofiel minder 
hoog, en zijn verbeteringen al zoveel mogelijk opgepakt.  
 
Naar aanleiding van de rode score in de gate review op het onderdeel planning, heeft ProRail 
een verbeterplan opgesteld en het eerste concept hiervan gepresenteerd tijdens het 
bestuurlijke overleg van 4 november 2021, hetgeen heeft geleid tot het bovengenoemde 
document van 17 november 2021. Focus van het verbeterplan ligt op het reduceren van 5 
tijdgebonden risico’s.  


Verbeterplan op hoofdlijnen 
Met dit verbeterplan wordt alles op alles gezet om met aanvullende beheers- en 
versnellingsmaatregelen het oorspronkelijke doel van indienststelling per november 2024 
binnen bereik te houden. Met dit verbeterplan staat de snelst mogelijke realisatie van de 
volledige scope dan wel de mogelijkheid om de Maaslijn elektrisch te kunnen berijden voorop. 
De kans dat dit lukt per november 2024 is door de inzet van de maatregelen verbeterd, maar is 
zeer laag. Echter wordt door dit verbeterplan het tijdig realiseren van belangrijke onderdelen 
van de scope rondom Venlo, keervoorzieningen en een deel van de energievoorziening van de 
Maaslijn zeker gesteld. Een aantal raakvlakken met andere projecten en productstappen 
kunnen hierdoor worden beheerst en eventuele gevolgschade voorkomen.  
 
In het verbeterplan is per risico in kaart gebracht welke maatregelen ProRail voorstelt om het 
risico te beheersen. In onderstaande tabel wordt dit samengevat. 
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Risicofactor Beheersing Verwacht Resultaat 
De aanbesteding De aanbesteding vereenvoudigen 


gericht op snelheid en met 
bewezen concept bouwteam, 
Scope Venlo (keervoorzieningen 
en o.a. onderdelen 
energievoorziening) geborgd voor 
uitvoering in 2023 en 2024. 


Gunning tijdig gereed in juli 
2022. 


De voorbereidingstijd 
voor de aannemer  


Bouwteamovereenkomst, minder 
krappe voorbereidingstijd voor 
realisatie Noordelijk en Zuidelijk 
deel in 2024. 
 


Een grotere kans op voldoende 
bouwtijd om het project tijdig te 
realiseren. 
 


De beschikbaarheid 
van materiaal, 
personeel en 
materieel 


Bouwteamovereenkomst, ruimere 
voorbereidingstijd voor realisatie 
Noordelijk en Zuidelijk deel in 
2024. 


Alles beschikbaar voor 
aanvang gefaseerde 
bouwperiodes; restrisico niet 
regulier, maar ondervangen 
door directieleveringen van 
kritische materialen 
uitgezonderd markteffecten 
(mondiale economische groei 
en schaarste). Tijdens de 
aanbesteding beoordelen van 
de eerste signalen van 
marktpartijen over de 
haalbaarheid hiervan. 
 


De beschikbare 
uitvoeringstijd voor 
de aannemer in 
buitendienststellingen 


Extra lange bouwperiodes in 
2024, met veel minder vervoer; 
productiestraat 
buitendienststellingen en extra 
buitendienststellingen. 


Voldoende bouwtijd 
beschikbaar – voorwaarde 
buitendienststellingsprocedures 
moeten doorlopen worden en 
buitendienststellingen moeten 
worden overeengekomen met 
de vervoerders. 


De grondverwerving Minimaliseren percelen, speciale 
taskforce met 
Rijksvastgoedbedrijf en provincie 
Limburg, maatwerkaanpak. 


Vergroten van de kans om alle 
noodzakelijke gronden tijdig in 
bezit te hebben.  
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Risicoprofiel en opties 
De planning houdt met de voorziene beheersingsmaatregelen een zeer hoog risicoprofiel. Het 
is realistisch om te veronderstellen dat er tegenvallers kunnen ontstaan als gevolg van 
bijvoorbeeld te onteigenen grondpercelen en de grote, complexe en veeleisende ontwerp- en 
realisatie opgave. Als gevolg van de krappe planning kan dit direct impact hebben op het 
tijdpad van oplevering. 
 
In onderstaand overzicht van scenario’s is daarom ook gekeken naar de terugvaloptie, waarbij 
eerst elektrisch rijden mogelijk wordt gemaakt vooruitlopend op de aanleg van inhaalsporen (die 
zien op de robuustheid van de dienstregeling). Deze optie (optie 0b) vereist wel onvoorziene 
ontwerpstappen in een planning zonder buffers. Met het werken in een bouwteam en de 
overige maatregelen proberen we die risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Echter, na gunning 
blijft er slechts beperkte ontwerp- en realisatietijd over om voor eind 2024 elektrisch rijden 
mogelijk te maken. Daarmee wordt ook de kans dat dit lukt zeer laag. Mogelijke scenario’s zijn 
in onderstaande tabel samengevat met daarbij – op basis van de huidige inzichten - de 
inschatting van de haalbaarheid van de planning en een duiding van de consequenties voor de 
kosten.  
 
 


 
 
 
Waar wij de kans op oplevering van het werk in 2024 zeer laag achten, achten wij oplevering in 
2025 haalbaar (opties 1a en 1b). In dat geval wordt de Maaslijn zo snel als mogelijk volgens 
eindplan geëlektrificeerd en afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden worden de 
spooruitbreidingen eerder of later gebouwd (opties 1a (volledige scope in een keer gebouwd) 
en 1b (wel volledig elektrisch te berijden, maar deel verdubbeling wordt later gerealiseerd)). Dat 
betekent dat eind 2025 elektrisch kan worden gereden over het Maaslijn tracé, maar mogelijk 
nog niet met inbegrip van alle voorziene inhaalsporen. Dit vanwege te verwachten 
onteigeningsprocedures welke moeten worden doorlopen. In de opties 1a en 1b zal ProRail 
zeker met de aannemer de mogelijkheden onderzoeken om ten opzichte van eind 2025 te 
versnellen, maar de haalbaarheid hiervan zal pas eind 2022 blijken.   
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Optie 2 lijkt veel op optie 1b met als verschil dat er op meerdere locaties gronden niet tijdig 
beschikbaar zijn.     
 
De financiële consequenties van het later dan 2024 realiseren van elektrificatie en 
spooruitbreidingen zijn nog niet te kwantificeren. Er zullen extra kosten zijn ten opzichte van de 
eerder berekende Mu-waarde als gevolg van de inzet van het Bouwteam en de extra bouwtijd. 
Tegelijkertijd biedt een langere realisatieperiode meer ruimte voor optimalisatie van inkoop en 
uitvoering. Wat het saldo van die effecten zal zijn, zal blijken op het moment dat de door het 
Bouwteam opgestelde werkpakketten (uitvoeringscontracten) worden afgeprijsd door de 
aannemer. Bij elke afprijzing van een uitvoeringscontract bestaat de mogelijkheid tot een “no 
go”. Daarmee blijven de bestuurders voortdurend in positie om, met in achtneming van de 
consequenties voor de planning, een “no go” te geven in geval van te hoge kosten van de 
uitvoeringscontracten.  
 
Het aanhouden van de projectbeslissing reduceert de kans dat het gewenste projectresultaat  
zo snel mogelijk wordt opgeleverd. Indien de projectbeslissing niet wordt genomen en de 
aanbesteding niet in januari kan starten, dan is elektrificeren van de Maaslijn voor eind 2024 
onmogelijk. Het realiseren van de werkzaamheden in Venlo in 2023 en 2024 is in dat geval ook 
niet meer mogelijk en er ontstaan nieuwe aanvullende risico’s in verband met raakvlakken met 
andere projecten die gerelateerd zijn aan het werk in Venlo of als bijbestelling onderdeel 
uitmaken van de scope van de Maaslijn.  
 
Andere scenario’s als uitstellen van de aanbesteding, slechts opdragen van de scope bij Venlo 
of opknippen van de scope in meerdere contracten hebben allemaal dermate veel 
voorbereidingstijd nodig dat daarmee geen sprake meer kan zijn van een maakbaar plan 
binnen de gestelde termijn van 2024. 
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Extra beheersing tijdens de aanbesteding en bouwteam-ontwerpfase is voor opdrachtgevers 
mogelijk door  toepassing van beslismomenten. De beslismomenten waarop opdrachtgevers 
keuzes kunnen of moeten maken zijn (niet limitatief) opgenomen in de onderstaande tabel. 
 


Datum Besluit Verwachte te maken keuze 
December 
2021 


Projectbeslissing 
(nodig om te starten 
met de aanbesteding) 


Met de projectbeslissing blijft de koers gericht  
op het realiseren van de Maaslijn in 2024/2025. 
Door het hoge risico is de kans van gereed in 
2024 zeer laag maar de inzet blijft er volledig op 
gericht.   
Het voordeel van nu starten met de 
realisatiefase is dat: 


- De scope op Venlo en enkele andere 
plekken met grote zekerheid tijdig 
gerealiseerd wordt.  


- Raakvlakken met andere projecten 
beheerst kunnen worden en 
gevolgschade voorkomen. 


- De snelst mogelijke realisatie van de 
volledige scope voorop staat. 


April en juli 
2022 


Buitendienststellingen 
+ grondverwerving 


Buitendienststellingen voor 2024 zijn zeker 
gesteld, zodat overal waar gronden beschikbaar 
zijn de bouw kan worden gerealiseerd. Zo niet, 
dan heroverwegen. 
Beeld van haalbaarheid van te verwerven 
gronden geeft eerste inzicht in omvang van 
noodzakelijke bouwfasering.  


Mei 2022 Gedurende 
aanbesteding 


De aanbesteding verloopt conform plan en de 
taakstellende begroting wordt nog niet ter 
discussie gesteld. Afhankelijk van voortgang 
aanbesteding en/of afwijkingen calculatie 
aannemer versus begroting, bijsturen. 


Juli 2022 Voor gunning Kosten scope “Venlo +” bekend en vertrouwen in 
goed bouwteam. Zo niet, dan bijsturen. 


Eind 2022  Scenario’s ombouw 
Maaslijn en vertaling 
in uitvoeringsplannen  


Inschatting van kosten en doorlooptijd bouw op 
basis waarvan kan worden besloten tot 
gefaseerde uitvoering, dan wel uitvoering in een 
keer. Daarna per uitvoeringscontract de 
mogelijkheid om te stoppen bij prijsaanbiedingen 
die niet passend te maken zijn op de begrote 
kosten. 
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Geachte voorzitter, 

Op 24 september jl. heb ik in een brief1 aan uw Kamer gemeld dat ik van ProRail 

een signaal heb gekregen over het project Maaslijn. Dit signaal is afgegeven naar 

aanleiding van de Gate Review over de vigerende planning. Ik heb toegezegd u 

nader te informeren over de resultaten van de Gate Review en bijbehorende 

verbetermaatregelen. Met deze brief ga ik hier nader op in.  

 

In 2008 zijn de eerste afspraken gemaakt tussen de provincies Gelderland, Noord-

Brabant, Limburg en het Rijk om maatregelen te treffen ter verbetering van de 

Maaslijn. Initieel in opdrachtgeverschap van de provincie Limburg. Sindsdien 

hebben er veel ontwikkelingen in het project plaatsgevonden, die hebben geleid 

tot vertraging en (financiële) tegenvallers. Dit betekent helaas dat de reiziger en 

de vervoerders langer dan gehoopt moeten wachten op verbeteringen van de 

Maaslijn.  

Inmiddels hebben de provincie Limburg en het Rijk afgesproken om gezamenlijk 

opdrachtgever te zijn van dit project, zoals u gemeld2 op 7 juli jl. door mijn 

voorganger. De hierbij passende afspraken over financiën en governance zijn 

juridisch verankerd in een (getekend) addendum bij de bestuursovereenkomst 

Maaslijn. Onderdeel van deze afspraak is dat het Rijk en de provincie Limburg de 

realisatierisico’s en eventuele meerkosten voortkomend uit vertraging samen 

delen (50/50).  

 

Na de vaststelling van het provinciaal inpassingsplan in Noord-Brabant en 

Limburg, heeft ProRail mij de Planstudie aangeboden, op basis waarvan ik deze 

week, in nauwe samenspraak met gedeputeerde Van Gaans, de Projectbeslissing 

heb genomen. Dit betekent dat ProRail op korte termijn de aanbesteding start.  

Dit was geen makkelijke beslissing. Het gaat hier namelijk om een bijzonder 

project dat grote uitdagingen heeft gekend en ook nog grote uitdagingen zal 

moeten overwinnen om het project succesvol af te ronden.  

De afgelopen maanden heeft ProRail, in samenwerking met de provincie Limburg 

en mijn ministerie, hard gewerkt om beheersmaatregelen te formuleren om 

risico’s te mitigeren. Er zijn diverse scenario’s uitgewerkt om de realisatie van de 

                                                 
1 Kamerstuknummer 35925A, nr. 4  
2 Kamerstuknummer 35570A, nr. 89 
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maatregelen sneller te doorlopen. Gebleken is dat voor deze scenario’s dusdanig 

veel nieuwe ontwerpstappen nodig zijn, die extra tijd en geld kosten, waardoor ze 

niet opwegen tegen de voordelen. 

Dat betekent dat ProRail heeft moeten constateren dat de projectrisico’s die 

ProRail voorziet voor een succesvolle en tijdige realisatie van de maatregelen, nog 

verder zijn toegenomen. De conclusie van ProRail is dat de kleinste tegenvaller tot 

vertraging leidt en dat daarmee de kans zeer klein is dat de planning overeind 

blijft. Een resumé van deze studie treft u aan als bijlage bij deze brief.  

 

De provincie Limburg, ProRail en het Rijk zijn zich bewust van de krappe planning 

en de risico’s ten aanzien van de beoogde oplevering van het project eind 2024. 

Gezamenlijk met de provincie Limburg en ProRail heb ik desalniettemin 

uitgesproken dat we alles op alles blijven zetten om de ambitieuze planning te 

halen. Anticiperend op het eventueel voordoen van gesignaleerde projectrisico’s 

hebben de provincie Limburg en het Rijk reeds afgelopen zomer afspraken 

gemaakt over een adequate risicoreservering. 

 

Tegelijk kan ik u verzekeren dat ProRail, de provincie Limburg en mijn ministerie 

scherp blijven sturen op voortgang (en het voorkomen van andere projectrisico’s). 

We sturen op de vigerende planning zoals opgesteld door ProRail, waarbij stevige 

beheersmaatregelen zijn voorzien om het project in 2024 op te leveren.  

 

Ik heb met gedeputeerde van Gaans afgesproken dat er in de zomer van 2022 een 

go/no go moment is om als opdrachtgevers definitief te kiezen of het project 

doorgang kan vinden. Anders dan gebruikelijk bij projecten in realisatie zal ik u, 

voorafgaand aan de definitieve gunning, nader informeren over de dan actuele 

planning en voortgang van het project met specifiek aandacht op de planning en 

randvoorwaarden.  

 

Samen met de provincie Limburg en ProRail wil ik dit gezamenlijk project tijdig 

gerealiseerd hebben, waarbij de elektrificatie van circa 89 km spoor een stevige 

verduurzaming van het spoorvervoer oplevert en waarmee de kwaliteit van het 

spoornetwerk van Zuidoost Nederland wordt verbeterd. 

 

 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

S.P.R.A. van Weyenberg 
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Woord vooraf 

 
Op 17 november 2021 is het document “resultaat Verbeterplan Maaslijn” opgesteld. Deze 
notitie is een verdere uitwerking van dat document en beschrijft ook de voortschrijdende 
inzichten ten opzichte van dat document. Dit document vervangt het vorige document. 

Inleiding 
Het MIRT project Maaslijn bevindt zich in de planuitwerkingsfase. ProRail heeft, conform het 
vigerend afsprakenkader tussen het ministerie en ProRail,  tussen juni en augustus 2021 de 
gate review projectbeslissing Maaslijn uitgevoerd. Het doel van het gate review proces is in 
intercollegiale toetsing vaststellen of het project voldoende robuust is om de volgende fase in te 
gaan. Uit de gate review volgt dat het project een hoog risicoprofiel heeft. De (op dat moment 
beschikbare) planning is in de review als onvoldoende realistisch beoordeeld. Op de overige 
getoetste onderdelen (scope & besluitvorming, organisatie, risico’s, interne kwaliteitsborging, 
financiën, markt & inkoop, techniek, conditionering & stakeholders) is het risicoprofiel minder 
hoog, en zijn verbeteringen al zoveel mogelijk opgepakt.  
 
Naar aanleiding van de rode score in de gate review op het onderdeel planning, heeft ProRail 
een verbeterplan opgesteld en het eerste concept hiervan gepresenteerd tijdens het 
bestuurlijke overleg van 4 november 2021, hetgeen heeft geleid tot het bovengenoemde 
document van 17 november 2021. Focus van het verbeterplan ligt op het reduceren van 5 
tijdgebonden risico’s.  

Verbeterplan op hoofdlijnen 
Met dit verbeterplan wordt alles op alles gezet om met aanvullende beheers- en 
versnellingsmaatregelen het oorspronkelijke doel van indienststelling per november 2024 
binnen bereik te houden. Met dit verbeterplan staat de snelst mogelijke realisatie van de 
volledige scope dan wel de mogelijkheid om de Maaslijn elektrisch te kunnen berijden voorop. 
De kans dat dit lukt per november 2024 is door de inzet van de maatregelen verbeterd, maar is 
zeer laag. Echter wordt door dit verbeterplan het tijdig realiseren van belangrijke onderdelen 
van de scope rondom Venlo, keervoorzieningen en een deel van de energievoorziening van de 
Maaslijn zeker gesteld. Een aantal raakvlakken met andere projecten en productstappen 
kunnen hierdoor worden beheerst en eventuele gevolgschade voorkomen.  
 
In het verbeterplan is per risico in kaart gebracht welke maatregelen ProRail voorstelt om het 
risico te beheersen. In onderstaande tabel wordt dit samengevat. 
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Risicofactor Beheersing Verwacht Resultaat 
De aanbesteding De aanbesteding vereenvoudigen 

gericht op snelheid en met 
bewezen concept bouwteam, 
Scope Venlo (keervoorzieningen 
en o.a. onderdelen 
energievoorziening) geborgd voor 
uitvoering in 2023 en 2024. 

Gunning tijdig gereed in juli 
2022. 

De voorbereidingstijd 
voor de aannemer  

Bouwteamovereenkomst, minder 
krappe voorbereidingstijd voor 
realisatie Noordelijk en Zuidelijk 
deel in 2024. 
 

Een grotere kans op voldoende 
bouwtijd om het project tijdig te 
realiseren. 
 

De beschikbaarheid 
van materiaal, 
personeel en 
materieel 

Bouwteamovereenkomst, ruimere 
voorbereidingstijd voor realisatie 
Noordelijk en Zuidelijk deel in 
2024. 

Alles beschikbaar voor 
aanvang gefaseerde 
bouwperiodes; restrisico niet 
regulier, maar ondervangen 
door directieleveringen van 
kritische materialen 
uitgezonderd markteffecten 
(mondiale economische groei 
en schaarste). Tijdens de 
aanbesteding beoordelen van 
de eerste signalen van 
marktpartijen over de 
haalbaarheid hiervan. 
 

De beschikbare 
uitvoeringstijd voor 
de aannemer in 
buitendienststellingen 

Extra lange bouwperiodes in 
2024, met veel minder vervoer; 
productiestraat 
buitendienststellingen en extra 
buitendienststellingen. 

Voldoende bouwtijd 
beschikbaar – voorwaarde 
buitendienststellingsprocedures 
moeten doorlopen worden en 
buitendienststellingen moeten 
worden overeengekomen met 
de vervoerders. 

De grondverwerving Minimaliseren percelen, speciale 
taskforce met 
Rijksvastgoedbedrijf en provincie 
Limburg, maatwerkaanpak. 

Vergroten van de kans om alle 
noodzakelijke gronden tijdig in 
bezit te hebben.  
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Risicoprofiel en opties 
De planning houdt met de voorziene beheersingsmaatregelen een zeer hoog risicoprofiel. Het 
is realistisch om te veronderstellen dat er tegenvallers kunnen ontstaan als gevolg van 
bijvoorbeeld te onteigenen grondpercelen en de grote, complexe en veeleisende ontwerp- en 
realisatie opgave. Als gevolg van de krappe planning kan dit direct impact hebben op het 
tijdpad van oplevering. 
 
In onderstaand overzicht van scenario’s is daarom ook gekeken naar de terugvaloptie, waarbij 
eerst elektrisch rijden mogelijk wordt gemaakt vooruitlopend op de aanleg van inhaalsporen (die 
zien op de robuustheid van de dienstregeling). Deze optie (optie 0b) vereist wel onvoorziene 
ontwerpstappen in een planning zonder buffers. Met het werken in een bouwteam en de 
overige maatregelen proberen we die risico’s zoveel mogelijk te mitigeren. Echter, na gunning 
blijft er slechts beperkte ontwerp- en realisatietijd over om voor eind 2024 elektrisch rijden 
mogelijk te maken. Daarmee wordt ook de kans dat dit lukt zeer laag. Mogelijke scenario’s zijn 
in onderstaande tabel samengevat met daarbij – op basis van de huidige inzichten - de 
inschatting van de haalbaarheid van de planning en een duiding van de consequenties voor de 
kosten.  
 
 

 
 
 
Waar wij de kans op oplevering van het werk in 2024 zeer laag achten, achten wij oplevering in 
2025 haalbaar (opties 1a en 1b). In dat geval wordt de Maaslijn zo snel als mogelijk volgens 
eindplan geëlektrificeerd en afhankelijk van de beschikbaarheid van gronden worden de 
spooruitbreidingen eerder of later gebouwd (opties 1a (volledige scope in een keer gebouwd) 
en 1b (wel volledig elektrisch te berijden, maar deel verdubbeling wordt later gerealiseerd)). Dat 
betekent dat eind 2025 elektrisch kan worden gereden over het Maaslijn tracé, maar mogelijk 
nog niet met inbegrip van alle voorziene inhaalsporen. Dit vanwege te verwachten 
onteigeningsprocedures welke moeten worden doorlopen. In de opties 1a en 1b zal ProRail 
zeker met de aannemer de mogelijkheden onderzoeken om ten opzichte van eind 2025 te 
versnellen, maar de haalbaarheid hiervan zal pas eind 2022 blijken.   
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Optie 2 lijkt veel op optie 1b met als verschil dat er op meerdere locaties gronden niet tijdig 
beschikbaar zijn.     
 
De financiële consequenties van het later dan 2024 realiseren van elektrificatie en 
spooruitbreidingen zijn nog niet te kwantificeren. Er zullen extra kosten zijn ten opzichte van de 
eerder berekende Mu-waarde als gevolg van de inzet van het Bouwteam en de extra bouwtijd. 
Tegelijkertijd biedt een langere realisatieperiode meer ruimte voor optimalisatie van inkoop en 
uitvoering. Wat het saldo van die effecten zal zijn, zal blijken op het moment dat de door het 
Bouwteam opgestelde werkpakketten (uitvoeringscontracten) worden afgeprijsd door de 
aannemer. Bij elke afprijzing van een uitvoeringscontract bestaat de mogelijkheid tot een “no 
go”. Daarmee blijven de bestuurders voortdurend in positie om, met in achtneming van de 
consequenties voor de planning, een “no go” te geven in geval van te hoge kosten van de 
uitvoeringscontracten.  
 
Het aanhouden van de projectbeslissing reduceert de kans dat het gewenste projectresultaat  
zo snel mogelijk wordt opgeleverd. Indien de projectbeslissing niet wordt genomen en de 
aanbesteding niet in januari kan starten, dan is elektrificeren van de Maaslijn voor eind 2024 
onmogelijk. Het realiseren van de werkzaamheden in Venlo in 2023 en 2024 is in dat geval ook 
niet meer mogelijk en er ontstaan nieuwe aanvullende risico’s in verband met raakvlakken met 
andere projecten die gerelateerd zijn aan het werk in Venlo of als bijbestelling onderdeel 
uitmaken van de scope van de Maaslijn.  
 
Andere scenario’s als uitstellen van de aanbesteding, slechts opdragen van de scope bij Venlo 
of opknippen van de scope in meerdere contracten hebben allemaal dermate veel 
voorbereidingstijd nodig dat daarmee geen sprake meer kan zijn van een maakbaar plan 
binnen de gestelde termijn van 2024. 
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Extra beheersing tijdens de aanbesteding en bouwteam-ontwerpfase is voor opdrachtgevers 
mogelijk door  toepassing van beslismomenten. De beslismomenten waarop opdrachtgevers 
keuzes kunnen of moeten maken zijn (niet limitatief) opgenomen in de onderstaande tabel. 
 

Datum Besluit Verwachte te maken keuze 
December 
2021 

Projectbeslissing 
(nodig om te starten 
met de aanbesteding) 

Met de projectbeslissing blijft de koers gericht  
op het realiseren van de Maaslijn in 2024/2025. 
Door het hoge risico is de kans van gereed in 
2024 zeer laag maar de inzet blijft er volledig op 
gericht.   
Het voordeel van nu starten met de 
realisatiefase is dat: 

- De scope op Venlo en enkele andere 
plekken met grote zekerheid tijdig 
gerealiseerd wordt.  

- Raakvlakken met andere projecten 
beheerst kunnen worden en 
gevolgschade voorkomen. 

- De snelst mogelijke realisatie van de 
volledige scope voorop staat. 

April en juli 
2022 

Buitendienststellingen 
+ grondverwerving 

Buitendienststellingen voor 2024 zijn zeker 
gesteld, zodat overal waar gronden beschikbaar 
zijn de bouw kan worden gerealiseerd. Zo niet, 
dan heroverwegen. 
Beeld van haalbaarheid van te verwerven 
gronden geeft eerste inzicht in omvang van 
noodzakelijke bouwfasering.  

Mei 2022 Gedurende 
aanbesteding 

De aanbesteding verloopt conform plan en de 
taakstellende begroting wordt nog niet ter 
discussie gesteld. Afhankelijk van voortgang 
aanbesteding en/of afwijkingen calculatie 
aannemer versus begroting, bijsturen. 

Juli 2022 Voor gunning Kosten scope “Venlo +” bekend en vertrouwen in 
goed bouwteam. Zo niet, dan bijsturen. 

Eind 2022  Scenario’s ombouw 
Maaslijn en vertaling 
in uitvoeringsplannen  

Inschatting van kosten en doorlooptijd bouw op 
basis waarvan kan worden besloten tot 
gefaseerde uitvoering, dan wel uitvoering in een 
keer. Daarna per uitvoeringscontract de 
mogelijkheid om te stoppen bij prijsaanbiedingen 
die niet passend te maken zijn op de begrote 
kosten. 

 
 


