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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

TenneT heeft in september 2019 de interconnector COBRA tussen Denemarken en Nederland (verder: 

COBRA) in gebruik genomen. De interconnector loopt van het Nederlandse Eemshaven naar het Deense 

Endrup. Met COBRA heeft Denemarken zijn leveringszekerheid verstevigd en is directe energiehandel 

tussen Nederland en Denemarken mogelijk gemaakt. 

Volgens de Elektriciteitswet 1998 mag een netbeheerder de gemaakte kosten voor dergelijke investerin-

gen in acht nemen bij het tarievenvoorstel. De kosten voor dergelijke investeringen komen in aanmer-

king voor tussentijdse vergoeding via de tarieven van TenneT, voor zover deze kosten doelmatig zijn, en 

zullen daarom onderdeel uitmaken van het tarievenbesluit van TenneT. De ACM dient derhalve een doel-

matigheidsbeoordeling uit te voeren op de door TenneT gedane investeringen voor COBRA. 

De ACM hanteert een beleidsregel voor het beoordelen van de kosten van COBRA1. Deze houdt in dat de 

ACM moet vaststellen of het doel van de investering is gerealiseerd en of de kosten voldoende aanneme-

lijk en onderbouwd bijdragen aan het vastgelegde doel. Vanuit dit kader heeft ACM de opdracht gegeven 

aan DNV GL om een onderzoek uit te voeren zoals in het navolgende beschreven. 

1.2 Onderzoeksvragen 

De vraagstelling van het onderzoek betreft a) of aannemelijk is gemaakt dat de gespecificeerde kos-

ten(posten) een directe relatie hebben met het uitgevoerde werk en in hoeverre de betreffende kos-

ten(posten) bijdragen aan het beoogde doel, en b) of en in hoeverre de omvang van de uitgaven vanuit 

efficiëntieoogpunt te verantwoorden zijn. 

In dit rapport beantwoordt DNV GL de volgende onderzoeksvragen: 

1. Is het doel behaald door het realiseren van de beoogde capaciteit, in die zin dat deze daadwer-

kelijk en duurzaam beschikbaar is (conform sectorspecifieke normen/standaarden) voor het 

transport van elektriciteit? 

2. Wat is de verhouding tussen de initieel door TenneT opgestelde investeringsbegroting (ten tijde 

van de final investment decision) en de meest recente door TenneT gehanteerde investeringsbe-

groting? Wat is de oorzaak van een eventueel verschil? 

3. Is er sprake van een verschil van meer dan 15% tussen de totale gerealiseerde investeringsuit-

gaven en een door DNV GL opgestelde contrabegroting? Zo ja, wat veroorzaakt het verschil? 

4. Zijn de formele aanbestedingsprocedures gevolgd? 

5. Dragen de kostenposten bij aan het doel? Waren er kosten vermijdbaar en zo ja, welk deel van 

de kosten? 

6. Hoe draagt het meerwerk bij aan het doel? Was dit meerwerk vermijdbaar en zo ja, welk deel 

van het meerwerk? 

7. Wat bedraagt de doelmatigheid? 

 
1
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62627.html 
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1.3 Project COBRA 

COBRA is een gezamenlijk project van TenneT en het Deense Energinet. De hoogspanningsverbinding 

heeft een lengte van ongeveer 325 kilometer, waarbij ongeveer 300 kilometer kabel op de zeebodem ligt 

en ongeveer 25 kilometer ondergronds is aangelegd. 

De noodzaak van de aanleg van COBRA tussen Nederland en Denemarken volgt uit de EU-doelstellingen: 

ontwikkeling van de Europese elektriciteitsmarkt, verbeteren van de leveringszekerheid in Nederland en 

Denemarken, prijsstabiliteit op de Europese energiemarkt en betere benutting van het huidige Europese 

windpotentieel. Het project COBRA is aangemerkt als Europees Project van Gemeenschappelijk Belang. 

Het tracé van COBRA loopt van de Eemshaven in Nederland, door de Wadden- en Noordzee naar het 

aansluitpunt bij de Deense plaats Endrup. In Nederlands gebied gaat het ondergrondse landtracé over in 

zee in het verdragsgebied Eems-Dollard. In de 3 tot 12 zeemijlzone ligt de zeekabel in zogenaamd be-

twist gebied, waar de bepalingen gelden van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de 

Bondsrepubliek Duitsland betreffende het gebruik en beheer van de territoriale zee van 3 tot 12 zeemij-

len (2014). Daarna doorkruist het tracé onbetwist Duits gebied en gaat het verder binnen de 12-mijls-

zone in de Duitse Exclusieve Economische Zone (EEZ). Het tracé komt vervolgens op Deens grondge-

bied, door zee en op land. 

 

Figuur 1-1: Tracé COBRA2 

De hoofdelementen van COBRA zijn: 1) het bestaande elektriciteitsnet 2) de aansluiting op het be-

staande elektriciteitsnet aan zowel Nederlandse als Deense zijde, 3) een AC/DC-converterstation aan 

beide zijden, 4) een ondergrondse kabel van het converterstation naar de kustlijn en 5) de onderzeese 

HVDC-kabel. In onderstaande figuur zijn deze elementen weergegeven. 

 

Figuur 1-2: Hoofdelementen COBRA (bron: TenneT)  

 
2 Zie: “II. Plantoelichting inpassingsplan – COBRAcable”, 23 februari 2016 
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2 AANPAK 

In dit hoofdstuk wordt globaal inzicht gegeven in de gekozen aanpak van de doelmatigheidsbeoordeling. 

In hoofdstuk 3 van dit rapport wordt voor de onderzoeksvragen 3 t/m 6 een meer gedetailleerde beoor-

delingswijze beschreven. 

Doelmatigheid 

Door de begroting (investeringsaanvragen), inclusief de scopewijzigingen, te vergelijken met de door 

TenneT aangeleverde nacalculaties van de verbinding, is inzicht verkregen in positieve dan wel negatieve 

afwijkingen ten opzichte van de begroting. DNV GL heeft de significante verschillen verklaard, waarbij 

aandacht is besteed aan veranderingen in de markt, de eventuele aanpassing van contracten en onvoor-

ziene omstandigheden. Vervolgens is beoordeeld of de afwijkingen van de begroting verklaarbaar en 

aanvaardbaar zijn. 

Als onderdeel van dit onderzoek is een contrabegroting opgesteld voor de gehele investering. Hierbij 

heeft DNV GL gebruik gemaakt van zijn kostendatabase voor interconnector-projecten in Europa. DNV 

GL heeft vergelijkbare projecten geselecteerd en de kosten vergeleken op componentbasis met het CO-

BRA-project, zodat de kosten van het COBRA-project vergelijkbaar zijn met de referentieprojecten. Op 

deze wijze zijn de kosten op totaalniveau ingeschat en vergeleken. 

Door het maken van een contrabegroting wordt inzicht verkregen in verschillen tussen de kosten zoals 

door TenneT zijn opgevoerd en de verwachte kosten. Het resultaat van deze stap is een overzicht van de 

begroting van TenneT en de verschillen met de contrabegroting van DNV GL. 

Aanbestedingsprocedures 

DNV GL heeft beoordeeld of het COBRA-project is gerealiseerd met toepassing van een deugdelijke ex-

terne aanbestedingsprocedure. Door een steekproefsgewijze controle van het aanbestedingsproces is 

door DNV GL bekeken of de juiste stappen zijn gevolgd en of de juiste documenten zijn opgeleverd. In 

deze stap ligt de nadruk op de analyse van het proces en niet op de inhoud of de resultaten van het aan-

bestedingsproces. 

Indien er sprake is van (gedeeltelijke) realisatie zonder externe aanbesteding, heeft DNV GL gecontro-

leerd of de netbeheerder de correcte interne projectprocedures heeft gevolgd. Hierbij is gecontroleerd of 

TenneT de gedocumenteerde inkoopprocedures volgt en werkt volgens de door TenneT opgestelde pro-

jectprocedures. DNV GL heeft daarom een steekproefsgewijze controle uitgevoerd door de gehanteerde 

en gedocumenteerde werkwijze te vergelijken met de werkwijze zoals bij TenneT vastgelegd is in ver-

schillende handboeken.  
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3 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 Onderzoeksvraag 1 

 

Onderzoeksvraag 1: Is het doel behaald door het realiseren van de beoogde capaciteit, in 

die zin dat deze daadwerkelijk en duurzaam beschikbaar is (conform sectorspecifieke nor-

men/standaarden) voor het transport van elektriciteit? 

DNV GL: Op 11 september 2019 is de cross-border verbinding tussen Nederland en Dene-

marken operationeel en is zoals gepland 700MW capaciteit beschikbaar gekomen voor de 

markt. Hiermee is het doel van de beoogde beschikbare capaciteit gerealiseerd. DNV GL is 

van mening dat COBRA volgens industriestandaard is gebouwd en daarmee duurzaam be-

schikbaar is. 

 

De beoogde doelstellingen van het COBRA-project zijn, zoals eerder genoemd, leveringszekerheid, prijs-

stabilisatie, verbeteren benutting windpotentieel en het verbeteren van het Europese elektriciteitsnet. 

Meer specifiek betreft de doelstelling de realisatie van een 320 kV offshore gelijkstroom (DC) kabel tus-

sen Eemshaven en Endrup, met een verwachte capaciteit van 700 MW3. 

Op 11 september 2019 heeft TenneT de ingebruikname van COBRA bevestigd. De initieel geplande inge-

bruiknamedatum die werd gecommuniceerd via het zogenaamde AQUA P8-formulier was 7 september 

2019, echter door enkele interne last minute issues (een aantal componenten schakelde niet zoals ge-

wenst) is dit uitgesteld tot 11 september. Het uitstel is officieel aan de markt gemeld via een zoge-

naamde Urgent Market Message (UMM) op 6 september om 17.22 uur. Op 9 september om 20.00 uur is 

aan de markt gemeld dat de ingebruikname op 11 september 00.00 uur zou zijn4. 

Op het ENTSO-E Transparency Platform is op 11 september vanaf 00.00 getoond dat 700 MW cross-bor-

der capaciteit tussen Nederland en Denemarken beschikbaar is gekomen voor de dagelijkse veiling. 

De projectspecificaties zijn geselecteerd conform de relevante industrienormen5 op het moment van de 

aanbesteding. DNV GL heeft geconstateerd dat het kabelsysteem correct is getest op de voor duurzaam-

heid cruciale aspecten van waterdichtheid en waterpenetratie bij een installatiediepte van 50 meter. Op 

basis van deze testen, de specificaties en op voorwaarde van naleving van de specificaties door de op-

drachtnemers, waarvan de controle niet binnen scope van dit onderzoek behoort, beoordeelt DNV GL dat 

het systeem duurzaam is geïnstalleerd.  

 

  

 
3 ACM/DE/2015/406214; zaaknummer: 14.0659.27 

4 TTB-06304_Appendix 1C_BCC-2020-077_Grondslagendocument IBN COBRAcable (RD 2019) - 20200714 (FINAL) 

5 Cigre 496 ("Recommendations for testing DC extruded cables systems for power transmission at a rated voltage up to 500 kV”, April 2012) 
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3.2 Onderzoeksvraag 2 

 

Onderzoeksvraag 2: Wat is de verhouding tussen de initieel door TenneT opgestelde inves-

teringsbegroting (ten tijde van de final investment decision (FID)) en de meest recente 

door TenneT gehanteerde investeringsbegroting? Wat is de oorzaak van een eventueel ver-

schil? 

DNV GL: Er is geen verschil tussen het initieel door TenneT en Energinet opgestelde budget 

en het aan het project toegewezen budget. De verschuivingen in de onderlinge kostenpos-

ten worden voornamelijk veroorzaakt door de verwerking van de tenderresultaten in het 

budget, voortschrijdend inzicht en een verschuiving naar risicobudget. 

 

Het Ministerie van Financiën heeft op 23 juli 2014 een budget goedgekeurd voor TenneT van 267 MEUR 6. 

Het totale budget bedroeg 620,5 MEUR, waarbij TenneT en Energinet beide een investering doen van 

267 MEUR en de Europese Unie een subsidie verstrekt van 86,5 MEUR. Het onderstaande overzicht be-

treft het budget dat aan TenneT is toegewezen. 

# Omschrijving FID 2013 
MEUR 

Projectbudget 2016 
MEUR 

1 Projectkosten  

2 Offshore kabel   

3 Onshore kabel  

4 AC/DC-converter   

5 Civiel werk   

6 Automatisering   

7 Vergunningen  

8 CAR  

9 AC-connectie - 

10 Grondzaken -  

11 Ontwikkelingsfase -  

12 Onzekerheid -  

13 Risicobudget -  

14 Contingency   

15 EU-subsidie -43,3 -43,3 

TOTALEN 267,0 267,0 

 
Tabel 3-1: TenneT FID-budget versus TenneT budget toegewezen aan het project 

 

Het FID-budget dat is opgesteld in 2013 en het budget dat in 2016 is toegewezen aan het project zijn 

gelijk. Het niet-afwijken is niet in overeenstemming met het gangbare proces binnen TenneT waar het 

bijvoorbeeld hoogspannings-infrastructuur betreft. Het COBRA-project heeft een andere strategische 

oorsprong en TenneT diende zich deels aan te passen aan de werkwijze van Energinet. Een zwaarwe-

gende reden om het budget gelijk te houden was de onzekerheid over het verkrijgen van de noodzake-

lijke vergunningen, met name in Duits gebied, met als risico meer kosten dan voorzien in het aantal 

 
6 2G_2014 07 23 Shareholders approval COBRAcable_Dutch Ministry of Finance 

7 In 2014 en 2015 zijn (voorbereidings)kosten onttrokken aan de veilinggelden 
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manuren om de vergunningen te verkrijgen. Deze onzekerheid heeft zich vertaald naar het risicobudget, 

zoals in bovenstaande tabel is te zien. 

DNV GL beoordeelt op basis van de werksessie met TenneT en de geleverde documentatie, dat het ver-

schil tussen de verschillende kostenposten voornamelijk wordt veroorzaakt door het volgende: 

- De tenderresultaten zijn meegenomen in het budget, waardoor een deel van het aan het project 

toe te wijzen budget al bekend was. Dit verklaart een belangrijk deel van de afwijkingen voor de 

kostenposten 2, 3, 4 en 5; 

- Voortschrijdend inzicht in het risico van het project en het benodigde risico-budget; 

- De kosten van manuren zijn verschoven naar projectkosten in plaats van verdeeld over de ver-

schillende posten; 

- Voortschrijdend inzicht in de kosten voor de aankoop van grond; 

- De inkoopstrategie met betrekking tot het civiele werk is aangepast, zodanig dat TenneT en 

Energinet de kosten van het civiele werk niet delen, maar voor eigen rekening nemen. 
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3.3 Onderzoeksvraag 3 

 

Onderzoeksvraag 3: Is er sprake van een verschil van meer dan 15% tussen de totale ge-

realiseerde investeringsuitgaven en een door u opgestelde contrabegroting? Zo ja, wat ver-

oorzaakt het verschil? 

DNV GL: Het verschil tussen de door DNV GL opgestelde contrabegroting en de gereali-

seerde investeringsuitgaven is minder dan 15%, namelijk 3,1%, ofwel 18,3 miljoen euro. 

Het verschil wordt verklaard doordat de contrabegroting voor zowel de HVDC-converter als 

de overige kosten ongeveer 10 miljoen hoger is ingeschat. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.3.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van onder-

zoeksvraag 3. In paragraaf 3.3.2 wordt de opgestelde contrabegroting toegelicht. In paragraaf 3.3.3 be-

antwoordt DNV GL de vraag of het verschil tussen de door TenneT opgevoerde investeringskosten en de 

contrabegroting groter is dan 15%. 

3.3.1 Beoordelingswijze 

Op verzoek van de ACM en DNV GL heeft TenneT relevante documenten verstrekt betreffende de inhoud 

van de werkpakketten van het COBRA-project. DNV GL heeft kennisgenomen van deze documenten ter 

voorbereiding op een werksessie met TenneT. 

Op 12 oktober 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met TenneT, DNV GL en ACM. Hierbij zijn in 

detail de inhoud van de werkpakketten en de daarmee gepaard gaande kosten doorgenomen en toege-

licht door TenneT. In vervolg op de werksessie heeft TenneT aanvullende informatie verstrekt. 

Om antwoord op onderzoeksvraag 3 te geven, heeft DNV GL een contrabegroting van het COBRA-project 

opgesteld en deze vergeleken met het door TenneT opgegeven budget en de gerealiseerde kosten. De 

verschillen zijn beoordeeld en toegelicht in dit rapport. 

3.3.2 Contrabegroting 

DNV GL heeft zijn kostendatabase voor AC- en DC-componenten gebruikt om de contrabegroting op te 

stellen. De kostendatabase bevat eenheidskosten voor alle relevante componenten en is ontwikkeld door 

middel van gegevensverzameling uit openbare bronnen en bronnen van ontwikkelaars. De eenheidskos-

ten zijn gevalideerd ten opzichte van werkelijke projecten om ervoor te zorgen dat de kostengegevens 

altijd up-to-date zijn. De eenheidskosten zijn gevalideerd aan de hand van een lijst van vergelijkbare in-

terconnectoren – geselecteerd op basis van technische karakteristieken zoals lifetime, voltage level, ca-

ble technology, monopole/bipole, power, converter technology - in Europa. 

Met de kostendatabase kunnen de kosten worden ingeschat voor een drietal kostenposten: de kabelver-

binding (land en zee), de HVDC-converters en de overige kosten. De post overige kosten omvat alle res-

terende kosten naast de kabel- en converterkosten (civiele werken, verzekeringen, vergunningen, con-

tingency en projectkosten). DNV GL heeft op basis van de kostendatabase de contrabegroting voor de 

kabelverbinding bepaald op , voor de HVDC-converters op  en de overige kosten 

op  (typisch 30% van de kabel- en converterkosten). 

In onderstaande tabel is de vergelijking weergegeven tussen de DNV GL contrabegroting en de gereali-

seerde kosten van TenneT/Energinet.  
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# Kostenpost COBRA-realisatie  
MEUR 

DNV GL contrabegroting 
MEUR 

Delta 

1 Kabelverbinding (land en zee)   

2 HVDC-converters  

3 Civiele werken 

 

4 Verzekeringen 

5 Vergunningen 

6 Contingency 

7 Projectkosten 

TOTALEN 588,3 606,6 -3,1% 

 

 Tabel 3-2: Vergelijking gerealiseerde kosten COBRA met contrabegroting DNV GL 

 

De scope van de zeven kostenposten zoals weergegeven in bovenstaande tabel wordt hierna toegelicht. 

1. Kabelverbinding 

De scope van deze kostenpost betreft de zeekabel en de landkabel van de HVDC-converter naar de kust. 

Beide delen zijn aanbesteed en het betreft de gerealiseerde kosten inclusief opties en meerwerk. De 

scope van deze kosten zijn volledig vergelijkbaar met de scope zoals meegenomen in de contrabegro-

ting. 

2. HVDC-converters 

De scope van deze kostenpost betreft de bouw van de HVDC-converters aan zowel de Nederlandse als de 

Deens zijde. Beide delen zijn aanbesteed en het betreft de gerealiseerde kosten inclusief opties en meer-

werk. De scope van deze kosten zijn volledig vergelijkbaar met de scope zoals meegenomen in de con-

trabegroting. 

3. Civiele werken 

De scope van deze kostenpost betreft in grote lijnen de aanleg van: 1) de aansluiting van COBRA met de 

landelijke elektriciteitsnetten, waarbij aan Nederlandse zijde aanpassingen nodig zijn op de stations EOS 

380 en WDC 380, 2) de benodigde infrastructuur voor de aansluiting van windparken en 3) een 380 kV-

kabelverbinding tussen het omvormerstation Waddenweg (WDC) en het hoogspanningsstation Eemsha-

ven Oude Schip (EOS).  

4. Verzekeringen 

De scope van deze kostenpost betreft de kosten voor verzekeringen en consultancy. 

5. Vergunningen 

De scope van deze kosten betreft alle kosten die zijn gemaakt voor het verkrijgen van de vergunningen 

voor Deens, Duits en Nederlands gebied, voor zowel land als zee.  

6. Contingency 

Vanuit het begrote risico-budget is er voor  euro geactiveerd. 

7. Projectkosten 

De projectkosten bestaan uit kosten voor projectmanagement, planning, interface-management, kwali-

teitsmanagement, documentmanagement, inkoopkosten, juridische kosten, communicatiekosten en 

HSSE.  
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3.3.3 DNV GL contrabegroting versus TenneT investeringskosten 

De door DNV GL opgestelde contrabegroting komt 18,3 miljoen euro hoger uit dan de door TenneT en 

Energinet gerealiseerde investeringskosten, een verschil van -3,1%. Het verschil tussen de gerealiseerde 

kosten van TenneT en de contrabegroting van DNV GL is daarmee kleiner dan 15%. 
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3.4 Onderzoeksvraag 4 

 

Onderzoeksvraag 4: Zijn de formele aanbestedingsprocedures gevolgd? 

DNV GL: TenneT heeft bij de aanbesteding van het COBRA-project de formele aanbeste-

dingsprocedures gevolgd. Het formele goedkeuringsproces voor de begroting werd ge-

volgd, een formeel aanbestedingsproces werd gevolgd (inclusief de technische specifica-

ties), een formele evaluatie van de aanbesteding en een gunningsproces werden gevolgd 

en de kostenafwijkingen werden beheerd en correct overwogen. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.4.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van onder-

zoeksvraag 4. In paragraaf 3.4.2 en 3.4.3 geeft DNV GL een beschrijving van de feitelijkheden betref-

fende de aanbesteding en het uitgevoerde meerwerk. In paragraaf 3.4.4 beoordeelt DNV GL of TenneT 

de formele aanbestedingsprocedures heeft gevolgd. 

3.4.1 Beoordelingswijze 

DNV GL heeft zijn beoordeling van de aanbestedingsprocedures uitgevoerd op basis van een steekproef: 

- Met betrekking tot de aanbestedingsprocedures bestaat de steekproef uit de aanbesteding van 

de zeekabelverbinding en die van de landkabelverbinding. De steekproef omvat daarmee het 

grootste deel van de gemaakte kosten van het project. Bij deze aanbestedingen zijn twee ver-

schillende typen aanbestedingen toegepast, namelijk een zogenaamde onderhandelde procedure 

verlopen en een raamwerkcontract. 

- De steekproef met betrekking tot het meerwerk bestaat uit twee RFC’s: RFC T259245VAR14 van 

Prysmian, met een waarde van  en RFC T259245VAR21 van Prysmian, met een 

waarde van . De steekproef omvat hiermee meer dan de helft van de waarde van 

het totale uitgevoerde meerwerk ( ). 

Op verzoek van de ACM en DNV GL heeft TenneT relevante documenten verstrekt betreffende de voor de 

steekproef geselecteerde aanbestedingen van het COBRA-project. Op 12 oktober 2020 heeft een werk-

sessie plaatsgevonden met TenneT, DNV GL en ACM. Hierbij zijn de aanbestedingsprocedures van Ten-

neT doorgenomen, waarbij TenneT per processtap heeft toegelicht op welke wijze deze in het COBRA-

project is toegepast. DNV GL heeft op basis van de getoonde documenten en vastleggingen in het sys-

teem beoordeeld of de aanbestedingsprocedures zijn gevolgd.  

3.4.2 Aanbestedingsprocedures 

Aanbesteding zeekabelverbinding 

De aanbestedingsprocedure die is toegepast voor de aanbesteding van de zeekabelverbinding is een zo-

genaamde Onderhandelde procedure8, via onderhandeling wordt toegewerkt naar een best and final of-

fer (BAFO). De aanbesteding is uitgevoerd door TenneT en valt onder Europees en Nederlands recht. De 

tender is gepubliceerd in the Supplement to the Official Journal of the European Union onder 2014/S194-

343441. In hoofdlijn zijn de aanbestedingsprocedures gevolgd zoals die gebruikelijk zijn binnen TenneT.  

TenneT en Energinet hebben afgesproken een prijsplafond in te stellen van 280 miljoen euro, welke was 

gebaseerd op Europese referentieprojecten, met als doel om binnen het beschikbare budget te blijven. 

 
8 COBRAcable - ACM - bijlage 7b - TED - publication cable 
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Voor de beoordeling van de ingediende offertes is gebruik gemaakt van vier hoofdcriteria9 en enkele sub-

criteria, waaronder technische aspecten als de methode voor kabelleggen en kabel joints en planningsas-

pecten zoals flexibiliteit, einddatum en vertraging door weersomstandigheden.  

De markt is relatief klein en bestaat uit een vijftal bekende spelers, van twee werd niet verwacht dat ze 

zouden aanbieden op dit specifieke project. Uiteindelijk hebben twee van de drie spelers aangeboden, 

ABB en Prysmian, waarvan de laatste als beste is beoordeeld. 

De beoordeling van de offertes heeft plaatsgevonden volgens de Aanbestedingswet 2012. Elk criterium is 

op basis van inhoud beoordeeld door experts van zowel TenneT als Energinet op het specifieke onder-

werp, zonder prijsinformatie, om vervolgens in gezamenlijkheid de eindbeoordeling op te stellen. 

Aanbesteding landkabelverbinding 

De aanbestedingsprocedure10 die is toegepast voor de aanbesteding van de realisatie van de landkabel-

verbinding (tussen onderstation en converterstation) is verlopen via een vergrendelde offertefase11 mid-

dels een raamovereenkomst. In het kort is de procedure dat TenneT voor projecten met een waarde 

vanaf 500.000 euro gunt door middel van een minicompetitie tussen alle raamcontractleveranciers, op 

basis van EMVI-criteria, waarbij, eventueel na onderhandeling, partijen een best and final offer uitbren-

gen. 

De aanleg van de landkabelverbinding (58214 EU-202 realisatie kabelverbinding t.b.v. verbinding Eems-

haven Oude Schip - omvormerstation Waddenweg (EOS-WDC)) is aangeboden aan alle (zes) raamcon-

tractleveranciers, waarbij is gegund aan Van Gelder. 

3.4.3 Meerwerk 

TenneT beoordeelt elke RFC (Request for Change) volgens een, in samenwerking met Energinet, vastge-

stelde procedure die is vastgelegd in het project execution plan12. Onderdeel van elke beoordeling is de 

aanleiding van de scopeafwijking, de onderzochte alternatieven en de consequenties van de afwijking. 

De daaruit voortvloeiende oplossing wordt door TenneT beoordeeld op rechtmatigheid en doelmatigheid. 

Elke RFC wordt beoordeeld op marktconformiteit. Hiervoor stelt TenneT een interne raming op voor het 

werk.  

RFC T259245VAR14:  

De Duitse autoriteiten hebben het project verplicht om een Heavy Duty Plow (in plaats van Hydroplow, 

zie paragraaf 3.6.2.4 voor beschrijving) te gebruiken in het Borkum - Riffgrund gebied (KP50 tot KP106). 

Deze wijziging was een onvoorziene vergunningsvoorwaarde die niet kon worden vermeden vanwege de 

rifgevoeligheden die tijdens het vergunningaanvraagproces aan het project waren opgegeven. 

Er was dus een wijzigingsverzoek nodig voor de Hydro Plow-methode die oorspronkelijk door Prysmian 

werd aangeboden naar een HDP-methode voor de installatie van de kabel van KP50 naar KP106, wat 

neerkwam op een totale kostenvariatie van . Voor het wijzigingsverzoek13 werd een variatie-

bestellingsbereik gedefinieerd. Het gedetailleerde en gespecificeerde kostenvariatieproces zoals hierbo-

ven beschreven, werd ondertekend en goedgekeurd door Prysmian op 31 januari 2018 en TenneT op 

9 februari 2018.  

Het exacte bedrag van  is niet duidelijk te volgen in de gespecificeerde lijst van COB-EMP-

PRY-VAR-014, maar lijkt op één lijn te liggen en van dezelfde ordegrootte voor het goedgekeurde budget 

 
9 COBRAcable - ACM - bijlage 8a - award criteria Cable 

10 COBRAcable - ACM - bijlage 48_PRC 15-xxxxx Raamovereenkomst Kabelverbindingen v1 0 dd 2015 11 11 - tem... 

11 COBRAcable - ACM - bijlage 7f - 58214 EU-202 Realisatie kabelverbinding EOS-WDC380 

12 COBRAcable - ACM - bijlage 10a Project_Execution plan OPL 

13 COB-EMP-PRY-VAR-014 
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van de definitieve variatieorder14 van , waarvan TenneT 50% van de kosten voor zijn reke-

ning neemt. 

RFC T259245VAR21:  

Vóór de aanbesteding in 2014 is een volledige pre-survey uitgevoerd, waarbij geotechnische gegevens 

en geofysische onderzoeksgegevens werden opgeleverd. Dit gaf inzicht in de bathymetrie van de zeebo-

dem. Op basis van het onderzoek werd aangenomen dat vier meter waterdiepte nodig was voor het 

schip voor het installeren van de sleuven. Met deze aanname werd het baggervolume bepaald en de om-

vang van het baggeren vastgelegd in de contracten. In het moment van uitvoering (2018/2019) was de 

zeebodem echter aanzienlijk veranderd. De waterdiepte verminderde en verhoogde het baggervolume 

dat nodig is voor zowel het drijvend baggeren als het onderhoudsbaggeren. 

Een wijzigingsverzoek en een kostenvariatie waren daarom vereist, om ervoor te zorgen dat het juiste 

volume baggerwerkzaamheden werd uitgevoerd als onderdeel van de installatiewerkzaamheden, wat 

neerkwam op een totale kostenvariatie van . Het wijzigingsverzoek15 werd uitgevoerd via een 

variatieopdracht, waarin de methode en procedure voor de volumeverandering voor het baggeren zijn 

overeengekomen16.  

3.4.4 Beoordeling 

Aanbesteding 

DNV GL beoordeelt dat TenneT bij de aanbesteding van COBRA de formele aanbestedingsprocedures 

heeft gehanteerd. TenneT heeft alle relevante documentatie, benodigd voor de beoordeling van de aan-

besteding, aan DNV GL verstrekt. 

DNV GL heeft geconstateerd dat TenneT voor het aanbesteden van de landkabel (EOS-WDC) gebruik 

heeft gemaakt van de geldende raamovereenkomst (Frame Contract suppliers EU-202 – Kabelverbindin-

gen). DNV GL heeft gedurende de werksessie en op basis van door TenneT geleverde data uit Negome-

trix kunnen vaststellen dat TenneT alle procedurele stappen (onder meer voorbereiding, fasering, beoor-

deling en gunning) ten aanzien van de aanbesteding heeft vastgelegd en dat deze zijn gevolgd en toege-

past en dat alle documentatie inzake de aanbesteding is vastgelegd voor voldoende navolgbaarheid. 

Op dezelfde wijze heeft DNV GL geconstateerd dat de aanbestedingsprocedures voor de aanbesteding 

van de zeekabel zijn gevolgd, onder meer wat betreft het beoordelen van de aanbiedingen, het toepas-

sen van de EMVI-criteria, het volgen van de termijnen en het vastleggen van de onderhandelingen. 

Meerwerk 

TenneT heeft, op verzoek van DNV GL, van de genoemde steekproef alle relevante documentatie aange-

leverd. DNV GL beoordeelt dat TenneT de procedures, die samen met Energinet zijn opgesteld en die 

grotendeels gelijk zijn aan de normale procedures binnen TenneT, ten aanzien van het meerwerk heeft 

nageleefd. 

 

  

 
14 TQ-PM-CAB-025: tool change from HP to HDP in Borkum-Rifgrund area and crossing of DW5 cable system. 

15 COB-EMP-PRY-VAR-0027: Floatation Dredging + Maintenance dredging 

16 COB-PRY-EMP-VOR-0022: Floatation Dredging Variation 
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3.5 Onderzoeksvraag 5 

 

Onderzoeksvraag 5: Dragen de kostenposten bij aan het doel? Waren er kosten vermijd-

baar en zo ja, welk deel van de kosten? 

DNV GL: De technische kostenposten, zijnde de kabelverbinding, HVDC-converters, civiele 

werken, vergunningen, onderzoeken en projectkosten zijn alle noodzakelijk voor het pro-

ject en hebben evident bijgedragen aan het projectdoel. Geen van de kosten is als vermijd-

baar geïdentificeerd. 

 

Kostenposten MEUR Bijdrage Vermijdbaar 

Zeekabel installatie Volledig  Nee 

Bouw HVDV-converterstation Volledig Nee 

Vergunningen en onderzoeken Volledig Nee 

Civiele werken Volledig Nee 

Projectmanagement en overige 

projectkosten 

 Volledig Nee 

 
 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.5.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van onder-

zoeksvraag 5. Paragraaf 3.5.2 bevat een analyse en beoordeling van de kostenposten.  

3.5.1 Beoordelingswijze 

DNV GL heeft de kostenposten van de gerealiseerde begroting geanalyseerd en beoordeeld of en hoe de 

investeringsposten hebben bijgedragen aan het projectdoel: het realiseren van een 320 kV HVDC-verbin-

ding tussen Nederland en Denemarken, één en ander binnen de randvoorwaarden van doorlooptijd, bud-

get, specificaties en “omgeving”. Daarnaast zijn de kostenposten beoordeeld op het aspect vermijdbaar-

heid. De resultaten van de beoordeling zijn nader uitgewerkt in de volgende paragrafen. 

In deze paragraaf zijn de investeringsposten zonder meerwerk (RFC’s) beschouwd. Het meerwerk is se-

paraat, op vergelijkbare wijze beoordeeld; de resultaten daarvan zijn beschreven in paragraaf 3.6. 

Op verzoek van ACM en DNV GL heeft TenneT de door DNV GL opgevraagde documenten betreffende de 

onderbouwing van de kostenposten van de gerealiseerde begroting van het COBRA-project verstrekt. Op 

12 oktober 2020 heeft deze werksessie plaatsgevonden. Daaropvolgend heeft TenneT nog additionele 

toelichting verstrekt naar aanleiding van vragen van DNV GL.  

3.5.2 Beoordeling 

DNV GL heeft alle relevante kostenposten opgevoerd in het projectverslag17 geanalyseerd op bijdrage 

aan het projectdoel en vermijdbaarheid. DNV GL concludeert dat alle kostenposten volledig hebben bij-

gedragen aan het projectdoel en niet vermijdbaar zijn geweest. 

Op de diverse kostenposten wordt onderstaand kort ingegaan. 

 

 
17 COBRAcable - ACM - bijlage 1a en 2 - Projectverslag COBRAcable incl asset allocatie - Overal Budget_Actuals 
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1. Zeekabel installatie 

De ontwikkeling van interconnecties tussen twee landen verloopt in de meeste gevallen het beste via de 

meest directe en kortste routelengte tussen twee landen, wat in het geval van een verbinding tussen De-

nemarken en Nederland het beste kan gebeuren via de Noordzee, door gebruik te maken van onder-

zeese kabels. Het type en de spanning van het kabelsysteem dat voor een dergelijke verbinding wordt 

gebruikt, zijn vervolgens gebaseerd op de nieuwste technologische trends en de meest redelijke prakti-

sche en kosteneffectieve optie om aan de verbindingsvereisten te voldoen, zoals de hoeveelheid stroom 

die tussen de twee landen moet worden overgedragen. 

In het geval van dit project is een 320 kV HVDC-kabelverbinding volkomen logisch, aangezien een over-

dracht van vermogen over 300 km economisch niet haalbaar is met AC-kabelverbindingen. Bovendien 

kan het erg duur of onmogelijk zijn om dit te doen via bovengrondse netwerken over land, vanwege Eu-

ropese regelgeving voor het aantal bovenleidingen dat mag worden aangelegd. 

De kosten van de installatie van de zeekabel zijn vrijwel gelijk aan de kosten die DNV GL verwacht en 

heeft opgesteld in de contrabegroting (zie tabel 3-2).  

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot de 320 kV-kabelverbinding volledig hebben bijge-

dragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kosten geïdentificeerd die aangemerkt kunnen worden als vermijdbaar. 

2. Bouw HVDC-converterstation 

De kosten voor de HVDC-converters behelzen de nieuwbouw van de converterstations in Eemshaven en 

Endrup. DNV GL heeft de kosten geanalyseerd en met name onderzocht of de ingekochte converterstati-

ons effectief waren om de overdrachtscapaciteit en aansluiting te leveren die nodig zijn voor het doel van 

het project. Uit de analyses is naar voren gekomen dat beide HVDC-converters correct zijn ontworpen en 

gebouwd voor het doel van dit project. 

De kosten van de bouw van de HVDC-converterstation zijn vrijwel gelijk aan de kosten die DNV GL ver-

wacht en heeft opgesteld in de contrabegroting (zie tabel 3-2). 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot de HVDC-converters volledig hebben bijgedragen 

aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kosten geïdentificeerd die aangemerkt kunnen worden als vermijdbaar. 

3. Vergunningen en onderzoeken 

Bijdrage aan het doel: 

Als onderdeel van elk onderzees kabelinstallatieproject zijn verschillende wettelijke vergunningen en on-

derzoeken vereist voor het kabeltracé en de te gebruiken installatiemethode. Het doel van deze enquê-

tes is om het project en de regulerende autoriteiten van alle nauwkeurige informatie te voorzien; milieu- 

en morfologische effecten die in overweging moeten worden genomen op het geplande kabeltracé, de 

bestaande infrastructuren die worden gekruist of in de buurt van het geplande kabeltracé, de toestand 

van de zeebodem en verwachte veranderingen, eventuele risico's voor de installatiewerkzaamheden en 
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het project en bodemonderzoeken. Een ander aspect dat ook typisch in overweging wordt genomen tij-

dens deze vergunningen en onderzoeken, is het opsporen en vernietigen of vermijden van niet-geëxplo-

deerde objecten (UXO's) die nog steeds aanwezig zijn in de Noordzee en de Waddenzee als gevolg van 

de wereldoorlogen.  

Bijdrage aan het doel: 

Vergunningen en inspecties waren daarom cruciaal voor het succes van het COBRA-project om toestem-

ming te krijgen voor het uiteindelijke kabeltracé en om alle relevante informatie en goedkeuringen te 

hebben die nodig zijn om de werkzaamheden correct te starten. DNV GL concludeert dat de kosten met 

betrekking tot vergunningen en onderzoeken volledig hebben bijgedragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kosten geïdentificeerd die aangemerkt kunnen worden als vermijdbaar. 

4. Civiele werken 

De relevante civiele werken bestaan uit de onderdelen zoals hieronder puntsgewijs weergegeven: 

- Aansluiting van COBRA met de landelijke elektriciteitsnetten; aan Nederlandse zijde zijn secun-

daire en primaire werkzaamheden ten behoeve van uitbreiding en nieuwbouw op de stations 

EOS380 en WDC380 uitgevoerd; 

- Aansluiting toekomstige windparken; de benodigde infrastructuur voor de aansluiting van toe-

komstige windparken, waarvoor een extra veld in het onderstation is gebouwd; 

- Landkabel installatie Eemshaven; een 380 kV-kabelverbinding tussen de HVDC-converter en het 

onderstation.  

DNV GL beoordeelt de geactiveerde kosten van  als volgens verwachting met betrekking tot 

deze werkzaamheden. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot civiele werken volledig hebben bijgedragen aan 

het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kosten geïdentificeerd die aangemerkt kunnen worden als vermijdbaar. 

5. Projectmanagement en overige projectkosten 

Het COBRA-project is een samenwerking geweest tussen TenneT en Energinet. Een groot deel van de 

gemaakt kosten is evenredig verrekend tussen beide partijen. Op de voor verrekening opgevoerde kos-

ten van zowel TenneT als Energinet is door onafhankelijke partijen (EY and PWC) een audit18 19 uitge-

voerd. De conclusie van beide audits is dat alle door TenneT en Energinet opgevoerde kosten voor verre-

kening zijn goedgekeurd. Onderdeel van de audit was een controle op de onderliggende facturen van de 

kostenposten. 

De kosten van het COBRA-project bestaat voor een groot deel uit de kosten gemaakt door de opdracht-

nemers met betrekking tot de gezamenlijk door TenneT en Energinet aanbestede werken. Andere kosten 

 
18 COBRAcable - ACM - bijlage 11c -REQ4654369 Cobra Cable signed auditor report Energinet 

19 COBRAcable - ACM - bijlage 11e - Energinet Independent auditor's report - Signed 
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zijn die gemaakt door TenneT en Energinet individueel en hebben betrekking op onder meer projectma-

nagement en eigen manuren met betrekking tot het werk rondom vergunningen en onderzoeken. De 

hierboven beschreven audits zijn uitgevoerd met betrekking tot de laatstgenoemde werkzaamheden. 

De projectkosten zijn minder dan 5% van de totale projectkosten en zijn daarmee ruim lager dan de in 

het algemeen aangehouden bandbreedte van 9-15% (op basis van DNV GL’s expert kennis en het Pro-

ject Management Institute (PMI)). 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot projectmanagement en andere manuren volledig 

hebben bijgedragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kosten geïdentificeerd die aangemerkt kunnen worden als vermijdbaar. 
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3.6 Onderzoeksvraag 6 

 

Onderzoeksvraag 6: Hoe draagt het meerwerk bij aan het doel? Was dit meerwerk vermijd-

baar en zo ja, welk deel van het meerwerk? 

DNV GL: In het COBRA-project is voor  aan meerwerk geactiveerd. DNV GL conclu-

deert, op basis van een steekproef van RFC’s groter dan 0,4 MEUR met een totale waarde 

van , dat het uitgevoerde meerwerk bij heeft gedragen aan het projectdoel en niet 

vermijdbaar was.  

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.6.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van onder-

zoeksvraag 6. Paragraaf 3.6.2 bevat de steekproefsgewijze analyse van de RFC’s. Per geselecteerde RFC 

beoordeelt DNV GL op bijdrage aan het projectdoel en vermijdbaarheid. Bij meerwerk wordt veelal gere-

fereerd aan de term RFC (Request for Change). 

3.6.1 Beoordelingswijze 

DNV GL beoordeelt het meerwerk op basis van een steekproef. TenneT heeft informatie verstrekt over 

alle RFC’s groter dan 0,1 MEUR, die bij elkaar opgeteld een bedrag vertegenwoordigen van . De 

steekproef bestaat uit een analyse van alle RFC’s groter dan 0,4 MEUR, met een totale waarde van 

. 

Op verzoek van de ACM en DNV GL heeft TenneT alle door DNV GL opgevraagde documenten betref-

fende het meerwerk van het COBRA-project verstrekt. Op 12 oktober 2020 heeft een werksessie plaats-

gevonden, waarbij TenneT in detail de inhoud van de RFC’s heeft toegelicht. In vervolg op de werksessie 

heeft TenneT op verzoek van DNV GL verdere toelichting verstrekt.  

DNV GL beoordeelt elke RFC op de bijdrage aan het doel van het project en de vermijdbaarheid van de 

kosten of de additionele werkzaamheden. 

3.6.2 Beoordeling 

DNV GL heeft voor elke individuele RFC binnen de steekproef beoordeeld dat deze bijdraagt aan het pro-

jectdoel en niet vermijdbaar was. Op grond van de uitgevoerde steekproef concludeert DNV GL dat al het 

meerwerk uitgevoerd voor COBRA-project bij heeft gedragen aan de projectdoelstelling en niet vermijd-

baar was. 

• T259245VAR21 - Aanvullende baggering -  

Bijdrage aan het doel: 

Tijdens de uitvoering van het COBRA-project is gebleken dat de waterdiepte op de route aanzienlijk was 

verminderd ten opzichte van eerdere constatering. Hierdoor is het benodigde baggervolume aanzienlijk 

vergroot ten opzichte van wat tijdens de aanbestedingsfase van het project correct werd verklaard en 

aangenomen. Het meerwerk werd geprijsd en gefactureerd tegen de contractueel vastgelegde variatieta-

rieven20.  

De hoge kosten houden rechtstreeks verband met de grote volumetoename (4-5 keer meer) ten op-

zichte van de oorspronkelijke onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van het contract. Er zijn bijna 100 

 
20 bijlage 27a TQ-PM-CAB-040 
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dagen extra drijfbaggerwerk benodigd geweest. Om de projectdoelstelling te behalen was het noodzake-

lijk om de juiste waterdiepte te verkrijgen ten behoeve van het benodigde schip voor het leggen van de 

kabels.  

Vermijdbaarheid: 

De waterdiepte op de route is volatiel vanwege de vele zeebodembewegingen. Ondanks de geantici-

peerde bewegingen op basis van onderzoek door derden is de zeebodem aanzienlijk minder diep geble-

ken, met de nodige extra kosten tot gevolg. Mogelijk hadden nauwkeurigere voorspellingen van de zee-

bodembeweging tot lagere kosten kunnen leiden, maar kan niet met zekerheid worden gezegd. 

TenneT heeft een tenderfilosofie gehanteerd waarbij niet alle risico’s naar de opdrachtgever worden ge-

legd, maar optredende risico’s gezamenlijk worden beschouwd en tegen contractueel vastgelegde varia-

tietarieven worden afgerekend. Deze filosofie resulteert in eerste instantie in lagere contractuele kosten, 

waarbij alleen de kosten van de daadwerkelijk optredende risico’s tegen competitieve tarieven worden 

afgerekend. De waterdiepte van de route was zo’n risico en de RFC is tegen variatietarieven uitgevoerd.  

DNV GL concludeert dat deze RFC onder de gehanteerde tenderfilosofie onvermijdbaar was. 

• T260435VO041 & T260436VO041 - Long Stop - . 

Bijdrage aan het doel: 

Een zogenaamde long stop is in de contracten opgenomen om ervoor te zorgen dat in het geval één op-

drachtnemer een vertraging oploopt, de kosten van de overige opdrachtnemers onder controle blijven. 

Voor de periode van 13 november 2018 tot 21 juni 2019 was een long stop afgekondigd in het project, 

vanwege onvoorziene kabelstoringen bij de productie van de kabel door Prysmian. Siemens, opdrachtne-

mer voor de bouw van de converters, heeft de contractuele claim behorende bij de long stop afgeroepen. 

Een long stop constructie is gebruikelijk en is een mitigerende maatregel voor oplopende kosten bij ver-

tragingen en draagt daarom bij aan het projectdoel. Prysmian heeft, volgens contract,  liquidated 

damages betaald vanwege de opgelopen vertraging. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als niet vermijdbaar voor TenneT. Het risico van vertraging door productie-

problemen bij Prysmian is door TenneT contractueel gemitigeerd en ook als zodanig uitgevoerd. Een ver-

traging in de kabelproductie draagt evident niet bij aan het projectdoel, maar is TenneT niet aan te reke-

nen en voldoende gemitigeerd. 

• T265835 – Alternatieve kabel route –  

Bijdrage aan het doel: 

Tijdens het project zijn er vele besprekingen geweest met de Duitse autoriteiten (BSH) over het kabel-

tracé in het Sylter Outer Reef. Vanwege de onzekerheid over de acceptatie van de voorgestelde route 

heeft TenneT aan Fugro gevraagd om een alternatieve route te onderzoeken als een reserveplan. Van-

wege het risico op grote vertraging en bijbehorende kosten voor het geval de Duitse autoriteiten de ori-

ginele route zouden afkeuren heeft dit meerwerk bijgedragen aan het onder controle houden van het 

projectbudget en de planning. DNV GL beoordeelt dat deze RFC heeft bijgedragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

De lange en moeizame besprekingen en de bijbehorende onzekerheid over de route heeft TenneT niet 

kunnen voorzien. DNV GL beoordeelt deze kosten als niet vermijdbaar. 
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• 259245VAR14 – Heavy Duty Plow - 

Bijdrage aan het projectdoel: 

De Duitse autoriteiten (BSH) hebben het project opgelegd om in het gebied Borkum - Riffgrund (KP50 

tot KP106) een zogenaamde Heavy Duty Plow (HDP) te gebruiken, in plaats van een Hydroplow (hy-

droploeg). Hydroploegen zijn typisch uitgerust met hogedruk-watersproeiers die de grond die in contact 

komt met de ploeg besproeien en vloeibaar maken, waardoor de kabel kan worden begraven in de vloei-

bare grond. De zwaar uitgevoerde ploeg die door BSH wordt vereist, werkt met een conventionele sleep-

ploegmethode die mechanisch intenser is om de sleuf open te slepen, maar die minder belastend is voor 

de omringende (en gevoelige) mariene omgeving. De kosten van de HDP-methode zijn hoger en waren 

niet voorzien. 

Vermijdbaarheid: 

Het gebruik van een Heavy Duty Plow is door de Duitse autoriteiten verplicht gesteld en kon niet worden 

voorzien door TenneT. DNV GL beoordeelt deze RFC als niet vermijdbaar. 

• T265835VAR01 – Ondiepe gebieden in corridor 54-150 – 

Bijdrage aan het doel: 

Deze RFC heeft direct betrekking op de bredere installatiegang die nodig was om de Heavy Duty Plow te 

laten ploegen (zie voorgaande RFC in paragraaf 3.6.2.4). Additioneel UXO-onderzoek en een groot aantal 

aanvullende inspecties waren vereist om de bredere installatiegang mogelijk te maken voor dit specifieke 

gebied.  

Vermijdbaarheid: 

De noodzaak van de bredere installatiegang is direct gerelateerd aan de eis van de Duitse autoriteit voor 

het gebruik van de Heavy Duty Plow. DNV GL beoordeelt deze RFC als niet vermijdbaar. 

• T259245VAR22 – Weercondities –  

Bijdrage aan het doel: 

TenneT heeft een tenderfilosofie gehanteerd waarbij niet alle risico’s naar de opdrachtgever worden ge-

legd, maar optredende risico’s gezamenlijk worden beschouwd en tegen contractueel vastgelegde varia-

tietarieven worden afgerekend. Eén van de risico’s is het weer, waardoor het leggen van de kabel moet 

worden opgeschort, wat leidt tot aanzienlijke kosten voor de kabellegger. Dit risico heeft TenneT gemiti-

geerd door in het contract uit te gaan van een op ervaring gebaseerd gemiddeld aantal dagen waarop 

het kabelleggen door weerscondities niet kan plaatsvinden. Afwijkingen daarop werden over en weer af-

gerekend tegen contractueel vastgestelde tarieven. Het risico van zware weercondities is onderdeel van 

dit type projecten. DNV GL beoordeelt dat de RFC bijdraagt aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

De kosten van vertraging door de weerscondities zijn niet te voorspellen. DNV GL beoordeelt deze RFC 

als niet vermijdbaar. 

• T259245VAR04 – Extra kabel vanwege routewijziging–  

Bijdrage aan het doel: 

De Duitse autoriteiten (BSH) hebben, zonder vooraankondiging, geen vergunning afgegeven voor een 

deel van de door TenneT geplande route door Duits gebied. TenneT heeft gereclameerd, maar zonder 

succes. TenneT heeft samen met de Duitse autoriteiten een alternatieve route bepaald. De nieuwe route 
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is 1,3 km langer dan de eerder voorgestelde route, waardoor er extra kabel gelegd diende te worden 

door Prysmian. Het leggen van de extra kabel draagt bij aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als niet vermijdbaar. TenneT heeft de afwijzing van de vergunning niet 

kunnen voorzien. 
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3.7 Onderzoeksvraag 7 

 

Onderzoeksvraag 7: Wat bedraagt de doelmatigheid? 

DNV GL: De door TenneT geactiveerde kosten voor het COBRA-project zijn volledig doelma-

tig. 

 

DNV GL concludeert op basis van de scope van het onderzoek, zoals door ACM gedefinieerd, en de door 

TenneT verstrekte documentatie en informatie, dat de door TenneT opgevoerde kosten met betrekking 

tot het COBRA-project volledig doelmatig zijn.  

TenneT heeft alle door DNV GL opgevraagde documentatie en informatie verstrekt, waardoor DNV GL 

een volledig beeld heeft kunnen vormen van de scope en het doel van het project, de specificaties van 

de aanbestede infrastructuren, de gemaakte kosten en de onderliggende uitgevoerde activiteiten. 

Het project is volledig en duurzaam gerealiseerd, waarbij de totale kosten van het project vergelijkbaar 

zijn ten opzichte van de gemiddelde kosten van vergelijkbare interconnectieprojecten in Europa. DNV GL 

concludeert dat alle opgevoerde kosten hebben bijgedragen aan het doel van het project en niet ver-

mijdbaar waren. 



 

 

 

 

 

OVER DNV GL 
DNV GL is een wereldwijd bedrijf voor kwaliteitsborging en risicobeheer. Vanuit haar streven leven, bezit 
en het milieu te beschermen stelt DNV GL organisaties in staat de veiligheid en duurzaamheid van hun 

activiteiten te bevorderen. DNV GL biedt classificering en technische borging, naast software en onafhan-
kelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gasindustrie, energiecentrales en de duurzame 
energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices en datamanagement voor klanten in uit-
eenlopende sectoren. Onze medewerkers zijn actief in meer dan 100 landen over de hele wereld en stre-
ven ernaar klanten te helpen de wereld veiliger, slimmer en groener te maken. 




