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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 

TenneT heeft op 8 november 2018 de verbinding Doetinchem-Voorst (verder: DW380) in gebruik 

genomen. Het gaat om het Nederlandse deel van een 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 

Doetinchem in Nederland en Wesel in Duitsland.  

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

investeringen in acht nemen bij het tarievenvoorstel, voor zover de kosten doelmatig zijn. De kosten 

voor dergelijke investeringen komen in aanmerking 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 doelmatigheidsbeoordeling uit te voeren op de 

door TenneT gedane investeringen voor DW380. 

De ACM hanteert een beleidsregel voor het beoordelen van de kosten van DW3801. Dit houdt in dat de 

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

aannemelijk 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 volgende beschreven. 

1.2 Onderzoeksvragen 

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

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

kosten(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. Wat is de verhouding tussen de capaciteit die in de maand na ingebruikname gemiddeld 

daadwerkelijk beschikbaar was voor het transport van elektriciteit en de beoogde capaciteit? Wat 

is de oorzaak van een eventueel verschil? 

2. Wat is de verhouding tussen de initieel door TenneT opgestelde investeringsbegroting en de 

meest recente door TenneT gehanteerde investeringsbegroting? Wat is de oorzaak van een 

eventueel verschil? 

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

investeringsuitgaven 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? 

6. Hoe draagt het meerwerk bij aan het doel? Was dit meerwerk vermijdbaar? 

1.3 Project DW380 

TenneT en Amprion hebben een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland 

gerealiseerd. De verbinding en de daarbij behorende voorzieningen loopt van Doetinchem in Nederland 

naar Wesel in Duitsland en wordt om die reden Doetinchem - Wesel 380 kV genoemd. Met de nieuwe 

verbinding worden het Nederlandse en Duitse elektriciteitsnet verder met elkaar verknoopt en ontstaat 

                                                
1
 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62627.html 
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meer capaciteit om aan de toenemende import- en exportvragen te kunnen blijven voldoen. De aanleg 

van extra interconnectiecapaciteit tussen Nederland en Duitsland is kort samengevat noodzakelijk 

vanwege: 

- De verdere ontwikkeling naar één (Noordwest) Europese elektriciteitsmarkt; 

- Het handhaven van de betrouwbaarheid van het Nederlandse elektriciteitssysteem; 

- Het verder ruimte geven aan duurzame elektriciteit uit Nederland en het buitenland. 

DW380 bestaat uit een Nederlands en een Duits deel. Het Nederlandse deel wordt in een inpassingsplan 

vastgesteld door de Minister van Economische Zaken (EZ) en de Minister van Infrastructuur en Milieu 

(I&M). Zij vormen samen het bevoegd gezag. Het Duitse deel is de verantwoordelijkheid van de Duitse 

overheid. 

Het tracé van verbinding is in Nederland circa 22 kilometer lang (zie voor locatie figuur 1.1). De nieuwe 

380 kV-hoogspanningsverbinding combineert waar mogelijk met de bestaande 150 kV-verbinding naar 

Winterswijk in één mast. De bestaande 150 kV-verbinding wordt verwijderd en in één nieuwe mast 

gecombineerd met de 380 kV-verbinding wordt opgehangen. Verder behelsde het project DW380 een 

gedeeltelijke verkabeling van het tracé Langerak – Nijmegen/Zevenaar. 

Voor het Nederlandse gedeelte van DW380 wordt gebruik gemaakt van de Wintrackmast, die ook in een 

aantal voorgaande verbindingen is gebruikt. Wintrackmasten zijn zo ontworpen dat de magneetveldzone 

smaller is en de impact op het landschap kleiner dan bij conventionele vakwerkmasten. Het bevoegd 

gezag heeft ervoor gekozen om bij de aanleg van nieuwe 380 kV-verbindingen voor dit type mast te 

kiezen.  

 

 

Figuur 1-1 Locatie DW3802 

  

                                                
2 bron: Inpassingsplan DW380 Toelichting en regels, april 2015 
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2 AANPAK 

De aanpak is gebaseerd op de onderzoeksvragen die door ACM zijn gesteld en welke in hoofdstuk 1 

staan beschreven. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de gekozen aanpak om de gestelde vragen 

te beantwoorden. 

Doelmatigheid en contrabegroting 

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

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

negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting. DNV GL verklaart de significante verschillen, 

waarbij aandacht wordt besteed aan veranderingen in de markt, de eventuele aanpassing van contracten 

en onvoorziene omstandigheden. Vervolgens zal worden beoordeeld of de afwijkingen van de begroting 

verklaarbaar en aanvaardbaar zijn. 

Als onderdeel van dit onderzoek wordt een contrabegroting opgesteld voor de gehele investering. Voor 

het opstellen van de contrabegroting wordt gebruik gemaakt van de DNV GL kostendatabase, welke 

uniek is binnen Nederland. In 1998 is destijds KEMA begonnen met het verzamelen van 

projectinformatie in een kostendatabase zodat vergelijkingen kunnen worden gemaakt. De afgeleide 

databasegegevens zijn afkomstig uit: 

- Berekeningen voor grote projecten voor laag-, midden- en hoogspannings- 

elektriciteitsinfrastructuur in diverse landen over de hele wereld, en 

- Offertes van fabrikanten voor alle relevante civiele, mechanische en elektrotechnische 

componenten in hoogspanningslijnen, onderstations (indoor/outdoor, luchtgeïsoleerd/ 

gasgeïsoleerd) en kabelverbindingen. 

De database is gevuld via nationale en internationale projecten en de reacties van fabrikanten. Hierbij 

wordt ook onderscheid gemaakt voor verschillende regionale aspecten. 

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 zal beoordelen of het project DW380 is gerealiseerd met toepassing van een deugdelijke externe 

aanbestedingsprocedure. Door een steekproefsgewijze controle van het aanbestedingsproces wordt door 

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

stap zal de nadruk liggen op de analyse van het proces en niet op de inhoud of de resultaten van het 

aanbestedingsproces. 

Indien er sprake is van (gedeeltelijke) realisatie zonder externe aanbesteding is het noodzakelijk om ook 

te controleren of de netbeheerder de correcte interne projectprocedures heeft gevolgd en of deze 

toereikend zijn. Hierbij is het van belang te controleren of TenneT de gedocumenteerde 

inkoopprocedures volgt en werkt conform de door TenneT opgestelde projectprocedures. DNV GL zal 

daarom een steekproefsgewijze controle uitvoeren door de gehanteerde en gedocumenteerde werkwijze 

te vergelijken met de werkwijze zoals bij TenneT vastgelegd is in verschillende handboeken.  
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3 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 Onderzoeksvraag 1: 

 

Onderzoeksvraag 1: Wat is de verhouding tussen de capaciteit die in de maand na 

ingebruikname gemiddeld daadwerkelijk beschikbaar was voor het transport van 

elektriciteit en de beoogde capaciteit? Wat is de oorzaak van een eventueel verschil? 

 

DNV GL: De beschikbare capaciteit van de verbinding DW 380 was in de maand na 

ingebruikname gelijk aan de beoogde capaciteit van 2 x 2635 MVA. De beoogde 

doelstelling, het vergroten van de cross-border transportcapaciteit van elektriciteit tussen 

Nederland en Duitsland met 1000-2000MW, was daarmee volledig gerealiseerd. 

 

De beoogde doelstelling van het project DW380 is het vergroten van de totale cross-border 

transportcapaciteit van elektriciteit tussen Nederland en Duitsland met 1000-2000 Megawatt3 4. 

Dit wordt gerealiseerd met een extra bovengrondse hoogspanningsverbinding welke redundant (n-1) is 

uitgevoerd en het TenneT 380kV station Doetinchem met het Amprion 380kV station Nieder-Rhein (nabij 

Wesel) verbindt. De hoogspanningsverbinding bestaat uit 2 circuits met een tussen TenneT en Amprion 

afgestemde maximale capaciteit van 2635 MVA per circuit3. Deze capaciteit vertaalt zich in een 4 kA 

stroomrating per circuit, welke deel uitmaakte van de technische vraagspecificatie voor de 380 kV-

hoogspanningsverbinding en de uitbreiding van beide 380 kV-stations. De 4kA rating houdt rekening met 

zogenaamd blindvermogen. 

De methode waarbij het TenneT Energy Management System (EMS) wordt gebruikt voor de verificatie of 

aan deze eisen is voldaan, is een internationaal geaccepteerde werkwijze. Op het moment van 

overdracht was de beschikbare capaciteit van de hoogspanningsverbinding volledig, omdat de 

bovengrondse 380 kV-verbinding en de benodigde uitbreidingen in het 380 kV-station Doetinchem 

volledig waren gerealiseerd. DNV GL heeft aan de hand van schermafdrukken uit het TenneT EMS5 

vastgesteld dat de verbinding volledig gerealiseerd was.  

De specificatie van de gebruikte componenten is vastgesteld aan de hand van de type-identificatie-

platen van de componenten en deze zijn allen geschikt voor 4kA. De voor de 380kV 

hoogspanningscircuits gebruikte, zogenaamde 4-bundel geleiders zijn op basis van DNV GL’s expert 

kennis eveneens geschikt voor 4kA6. 

  

 

  

                                                
3 IP01 – Inpassingsplan DW 380 Toelichting en regels 20150415 

4 “Anhang zum Netzentwicklungsplan Strom 2030, version 2017, 2. Entwurf”; www.netzentwicklungsplan.de 

5 600.004 0734847 PU-AM 19-88 Verificatiememo 

6 600.004 0772701 E Rating componenten DW380 
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3.2 Onderzoeksvraag 2 

 

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

investeringsbegroting en de meest recente door TenneT gehanteerde 

investeringsbegroting? Wat is de oorzaak van een eventueel verschil? 

 

DNV GL: De meest recente investeringsbegroting, opgesteld in december 2015, was 36% 

hoger dan de initieel in 2012 opgestelde investeringsbegroting. De belangrijkste oorzaken 

van dit verschil zijn: 

- Het originele tracé is aan gepast van 16,5 kilometer naar een definitief tracé van 23 

kilometer; 

- Het RIVM heeft na 2012 de richtlijn voor Electro-Magnetische-velden aangepast, wat 

heeft geleid tot een toename van het aantal ‘gevoelige’ gebieden op het tracé; 

- Aanpassingen aan het Wintrack ontwerp op basis van het ‘Randstad’ project. 

 

3.2.1 Verhouding initiële en definitieve PBA 

TenneT heeft voor het DW380 project, op verzoek van het Ministerie van Financiën, een initiële Project 

Budget Applicatie (PBA) opgesteld in december 2012, voor de op dat moment bekende scope voor het 

traject Doetinchem-Wesel. Het initiële PBA van 135 miljoen euro is goedgekeurd door de aandeelhouders 

(‘Aandeelhoudersbesluit 2013’). 

DW380 valt onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR), de RCR-procedure wordt geleid door het Ministerie 

van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het Ministerie is verantwoordelijk voor de 

traceringsprocedure en de besluitvorming tot aan de Raad van State. Het Ministerie heeft na 2012 het 

definitieve besluit genomen omtrent het tracé. Op basis van dit besluit van het Ministerie heeft TenneT 

een aangepast PBA opgesteld. Op 19 november 2015 heeft het projectteam een Project Exception 

Request7 opgesteld met de onderbouwing van de aanpassingen op het PBA. Op 4 december 2015 heeft 

de Raad van Commissarissen van TenneT de PBA voor de interconnector Doetinchem-Wesel 

goedgekeurd. Het definitieve PBA bedroeg 184 miljoen euro. 

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer tussen de initiële en de definitieve PBA. Het definitieve PBA 

is met 36% toegenomen ten opzichte van het initiële PBA. 

 

                                                
7 PROJECT EXCEPTION REQUEST DOETINCHEM WESEL, 000.133 0414827 VERSION 1.2, 16 NOVEMBER 2015 
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Categorie Initieel 

PBA 

(MEUR) 

Definitief 

PBA (MEUR) 

Absoluut 

verschil 

Procentueel 

verschil 

Lijnen   55% 

Kabels  100% 

Velden   -100% 

Station - 

Project kosten  300% 

ZRO - 

Gevoelige bestemmingen 50% 

CAR  -25% 

AM  - 

Amoveren/tijdelijke lijn - 

Risico’s   209% 

Contingency  -52% 

Totaal 135 184 49 36% 

Tabel 3-1: Verschillen initieel PBA en definitief PBA 

 

3.2.2 Oorzaken van de verschillen 

Het verschil tussen de initiële en de definitieve PBA  is 48 miljoen euro en wordt voornamelijk 

veroorzaakt door toename in de kostenposten Lijnen ( ), Kabels ( ), Projectkosten (

) en ZRO ( ). DNV GL licht hieronder de grootste oorzaken van de verschillen toe. 

- Het initiële tracé was een nagenoeg rechte lijn tussen Doetinchem en de grensovergang met 

Duitsland van ongeveer 16,5 kilometer. Het definitieve tracé heeft een lengte van 23 kilometer, 

wat wordt veroorzaakt doordat het tracé geen rechte lijn meer is en een aantal hoeken kent. Het 

gevolg is dat er in totaal meer masten nodig zijn, maar ook meer zogenaamde hoekmasten 

nodig zijn dan origineel voorzien. De kosten van hoekmasten zijn hoger dan van steunmasten, 

doordat een hoekmast naast krachten in de lengterichting van de verbinding, ook dwarskrachten 

moet kunnen opvangen, waardoor een zwaardere fundering nodig is en een dikkere mast (meer 

staal). 

- Het RIVM heeft na 2012 de richtlijn voor Electro-Magnetische-velden aangepast, wat heeft geleid 

tot een toename van het aantal ‘gevoelige’ gebieden op het tracé. Als gevolg hiervan is het tracé 

aangepast en zijn hogere masten toegepast dan initieel voorzien(?). Het eerste ontwerp betrof 2 

x 50 meter hoge masten, uiteindelijk is er gekozen voor 2 x 70 meter hoge steunmasten en 2 x 

75 meter hoge hoekmasten (met meer staal). 

- TenneT heeft op basis van geleerde lessen in het “Randstad” project een aantal significante 

technische aanpassingen doorgevoerd aan het Wintrack ontwerp (referentie “600.004 0735935 

Bijlage 2.2 DW380”). 

o De mechanische constructie van de Wintrack-masten is op een aantal punten verbeterd 

en stijver gemaakt. Analyse van het zogenaamde ‘lijndansen’ heeft opgeleverd dat 

hieraan additionele eisen zijn gesteld ter vergroting van de veiligheidsmarges en de 

levensduur. 



 

 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 19-1498 –  www.dnvgl.com/Energy  Blz. 7 

 

o De zogenaamde “V-braces” waaraan de geleiderdraden zijn opgehangen, zijn om gelijke 

redenen als hierboven beschreven, eveneens versterkt. 

o Een extra aardingsvoorziening ter vergroting van de aanrakingsveiligheid is in de vorm 

van een zogenaamde “potentiaaltrechter” rondom alle Wintrack-masten toegevoegd. 

- De bovengenoemde oorzaken hebben geleid tot een vertraging van het project van 3 jaar, door 

een toename van technische voorbereidingswerkzaamheden en een langere periode om de 

vereiste vergunningen te verkrijgen voor de ‘nieuwe’ gebieden van het tracé. Dat laatste heeft 

ertoe geleid dat TenneT nieuwe ZRO-procedures heeft moeten opstarten, bestaande ZRO’s heeft 

moeten wijzigen en nieuwe onderzoeken en studies heeft moeten laten uitvoeren. Deze 

vertragingen hebben geleid tot verhoogde ZRO kosten en een verhoging van de 

projectmanagement kosten. 

De verhoging van de posten lijnen en kabels is volledig toe te schrijven aan wijziging van het tracé van 

16,5 naar 23 kilometer en de wijzigingen op de Wintrackmast. Tenslotte is er een directe relatie tussen 

de lengte van het tracé en de kosten van lijnen en kabels. 

De extra kosten voor ZRO worden verklaard door de wijziging van de richtlijn voor Electro-Magnetische-

velden door het RIVM. 

De verhoging van de projectkosten lijkt fors, maar kan worden verklaard doordat de initiële 

projectkosten laag zijn ingeschat, namelijk niet meer dan 7% van het totale projectbudget. TenneT heeft 

blijkbaar de complexiteit van het project na bovengenoemde wijzigingen als aanzienlijk hoger ingeschat 

en de projectkosten navenant laten toenemen. 
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3.3 Onderzoeksvraag 3 

 

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

gerealiseerde investeringsuitgaven (inclusief de geschatte investeringsuitgaven die na 

ingebruikname plaatsvinden t.b.v. DW380) en een door u opgestelde contrabegroting? Zo 

ja, wat veroorzaakt het verschil? 

 

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

gerealiseerde investeringsuitgaven is minder dan 15%, namelijk 9,8%, ofwel 17,1 miljoen 

euro. Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de contrabegroting op de 

onderdelen lijnen en projectkosten,  lager is. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 4.3.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 

onderzoeksvraag 3. In paragraaf 4.3.2 wordt de opgestelde contrabegroting toegelicht. In paragraaf 

4.3.3 beantwoordt 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 project DW380. DNV GL heeft kennisgenomen van deze documenten ter 

voorbereiding op een werksessie met TenneT. 

Op 4 oktober 2019 heeft een werksessie plaatsgevonden met TenneT, DNV GL en ACM. Hierbij zijn in 

detail de inhoud van de werkpakketten en de gepaard gaande kosten doorgenomen met en toegelicht 

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 project DW380 

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

Voor de contrabegroting van het project DW380 heeft DNV GL een vergelijkbare indeling naar 

werkpakketten aangehouden als TenneT heeft gebruikt. 

3.3.2 Contrabegroting 

Voor de contrabegroting van het project DW380 zijn door DNV GL separate detailbegrotingen van de 

eerste drie werkpakketten opgesteld. Daarbij zijn voor de hoeveelheden toegepaste materialen de door 

TenneT aangeleverde materiaalstaten gebruikt. Voor de overige werkpakketten is een meer kwalitatieve 

inschatting voor een contrabegroting toegepast. 

De door TenneT opgestelde PBA is een gedetailleerde begroting, gebaseerd op de lengte van de 

verbindingen, de materiaalstaten en grondzaken. Van al deze aspecten was voldoende informatie 

aanwezig om een gedetailleerde definitieve begroting op te stellen. Hiermee valt het PBA in de 

Class1/Class2 van de American Association of Cost Engineers (AACE), waarbij een verwachte 

nauwkeurigheid hoort van -5%/+15%. Dat betekent dat het PBA niet meer dan 15% naar boven mag 

afwijken van de contrabegroting. 

DNV GL bouwt haar contrabegrotingen “bottom-up” op. De kosten voor alle toegeleverde grondstoffen 

en of enkelvoudige of samengestelde onderdelen, fabricage en montage, uitvoering van bouwkundige en 

civiele werkzaamheden etc. worden geïnventariseerd en uiteindelijk bij elkaar opgeteld. Vervolgens 
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worden opslagen voor bijvoorbeeld (project) engineering, projectleiding en projectondersteuning, Quality 

Assurance, VGM, dagelijks toezicht op de werkzaamheden en (standaard) projectrisico’s toegekend.  

DNV GL gebruikt daarvoor een beheerde kostendatabase met prijzen en opslagfactoren. Deze database 

wordt regelmatig bijgesteld en gekalibreerd aan de hand van actuele marktprijzen en 

marktomstandigheden. Voor het opstellen van onderhavige contrabegroting zijn drie deelbegrotingen 

opgesteld voor de werkpakketten “Bovengrondse verbindingen” (WP #1), “Kabels” (WP #2) en 

“Stations” (WP #3). 

In onderstaande tabel worden de door TenneT gerealiseerde kosten en de door DNV GL opgestelde 

contrabegroting gepresenteerd en met elkaar vergeleken. 

WP # Omschrijving Realisatie 
inclusief nazorg 

(MEUR) 

DNV GL 
contrabegroting 

(MEUR) 

Delta 

1 Lijnen  11,1% 

2 Kabels 2,7% 

3 Stations totaal  1,8% 

4 Projectkosten 21,9% 

5 Grondzaken - 

6 Interest 9,7% 

7 CAR - 

8 Tijdelijke 150 kV-verbinding  29% 

TOTALEN 164,1 147,0 10,4% 

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

 

De bepaling van kosten van de verschillende werkpakketten in DNV GL’s contrabegroting wordt hierna 

per werkpakket (WP) toegelicht.  

 

• WP #1: Bovengrondse verbindingen 150 kV en 380 kV. 

Dit werkpakket omvat: de 150 kV-verbinding vanaf het opstijgpunt nabij 380 kV-station Doetinchem tot 

aan opstijgpunt Kroezenhoek met een lengte van circa 18 km; en de 380 kV-verbinding van 380 kV-

station Doetinchem naar het interfacepunt met Amprion nabij de Duitse grens in het buurtschap Voorst 

in de gemeente Oude-IJsselstreek, met een lengte van circa 23km. De 150 kV- en 380 kV-verbindingen 

zijn opgehangen aan dezelfde Wintrack masten en volgen over een lengte van circa 18 km hetzelfde 

tracé. De kosten voor het amoveren van de bestaande 150 kV-verbindingen maken ook deel uit van 

deze post.  

De contrabegroting van DNV GL is 11,1% lager. 

• WP #2: Kabelverbindingen 150 kV. 

Dit werkpakket omvat circa 7 km kabel: 

1. ca. 2 kilometer tussen Doetinchem 150 kV en het opstijgpunt nabij Doetinchem 380 kV; 

2. ca. 4 kilometer tussen 150 kV-station Langerak (nabij Doetinchem 380 kV) en het opstijgpunt nabij 

de Doetinchemseweg (verbinding richting Zevenaar); 

3. ca. 1 kilometer tussen het opstijgpunt nabij Kroezenhoek en de bestaande 150 kV-verbinding 

Doetinchem-Ulft-Dale. 
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De contrabegroting van DNV GL is 2,7% lager. 

• WP# 3: Uitbreiding en aanpassing 150 kV- en 380 kV-stations. 

Dit werkpakket omvat: de uitbreiding van 380 kV-station Doetinchem met 2 velden; en de aanpassing 

van 2 velden in 150 kV-station Doetinchem. 

De contrabegroting van DNV GL is 1,8% lager. 

• WP #4: Projectkosten. 

De projectkosten heeft DNV GL op 15% gesteld van het totaalbedrag. Het percentage van 15% is 

gebaseerd op DNV GL’s expert kennis van vergelijkbare Design & Construct (UAV-GC) projecten. Als 

bandbreedte wordt in het algemeen 10-15% aangehouden, afhankelijk van de complexiteit van het 

project. DNV GL heeft project DW380 beoordeeld als een complex project, met name ingegeven door de 

noviteit van de Wintrack masten en het grote aantal bij het projecten betrokken stakeholders. 

DNV GL heeft de keuze voor een percentage van 15% extern getoetst bij experts uit de sector. 

Daarnaast hanteert het Project Management Institute (PMI) voor Design & Construct contractvormen 

zoals UAV-GC, afhankelijk van de mate van complexiteit percentages van 9-15% voor de projectkosten. 

De contrabegroting van DNV GL voor WP#4 komt 21,9% lager uit.  

• WP#5: Grondzaken. 

De kosten voor grondzaken zijn sterk locatie afhankelijk, waardoor vergelijking met andere projecten 

vrijwel onmogelijk is. Het verschil tussen de initiële en definitieve PBA (paragraaf 3.1.2) voor “ZRO” en 

“gevoelige bestemmingen” ter grootte van  is hiervoor illustratief. DNV GL heeft naast haar 

eigen expertise, expertise uit de sector geraadpleegd om de door TenneT opgevoerde kosten voor 

grondzaken te toetsen.  

De kosten voor grondzaken, omgerekend per mastlocatie bedragen  en vallen daarmee 

binnen de te verwachten bandbreedte. De door TenneT opgevoerde kosten voor grondzaken zijn 

aangemeten en 1:1 overgenomen. 

• WP #6 en #7: interest en CAR. 

Kosten voor interest en CAR zijn naar rato van het totaalbedrag meegenomen. 

• WP #8: Tijdelijke 150 kV-verbinding. 

De tijdelijke 150 kV-verbinding bestaat uit een bovengrondse verbinding van 1,8 km en een 

kabelverbinding van 0,2 km. De kosten voor plaatsing en gebruik van de tijdelijke bovengrondse 

verbinding en de kabelverbinding zijn sterk locatie afhankelijk. De gerealiseerde kosten van  

zijn opgebouwd uit de volgende posten, waarbij DNV GL per post een contrabegroting heeft gemaakt: 

1. De aanleg en aanschaf van een dubbel-circuit tijdelijke 150 kV-kabels met een totale lengte van 

circa 0,8 km is door DNV GL begroot op ; 

2. De montage en aanschaf van de geleiderdraden voor de tijdelijke bovengrondse 150 kV-verbinding is 

door DNV GL begroot op ; 

3. De kosten voor huur, montage,plaatsing (inclusief aanleg van bouwwegen op een aantal mast 

locaties), demonteren en afvoeren van de tijdelijke bovengrondse 150 kV-verbinding wordt door 

DNV GL begroot op . 

De totale kosten voor de tijdelijke verbinding zijn door DNV GL begroot op . 
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3.3.3 Vergelijking DNV GL contrabegroting - TenneT investeringskosten 

De door DNV GL opgestelde contrabegroting komt 16 miljoen euro lager uit dan de door TenneT 

gerealiseerde investeringskosten, een verschil van 9,8%. 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 de formele procedures gevolgd ten aanzien van de aanbestedingen 

en het meerwerk daarop (RFC’s). Het civiele werk en de geleidermontage is in één 

aanbesteding gecombineerd, tevens zijn via Reddyn enkele kleine werken aanbesteed. De 

wintrack masten is onderdeel van een eerdere aanbesteding en daardoor geen onderdeel 

van dit onderzoek geweest. TenneT maakt gebruik van bestaande erkenningsregelingen 

voor leveranciers en bestaande raamovereenkomsten voor inkoop van componenten. DNV 

GL heeft geconstateerd dat de formele stappen in de aanbestedingsprocedure zijn gevolgd. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 4.4.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 

onderzoeksvraag 4. In paragraaf 4.4.2 geeft DNV GL een beschrijving van de formele 

aanbestedingsprocedures van TenneT en de uitvoering ervan. In paragraaf 4.4.3 beoordeelt DNV GL of 

TenneT de aanbestedingsprocedures heeft gevolgd. 

3.4.1 Beoordelingswijze 

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

aanbesteding van project DW380. DNV GL heeft kennisgenomen van deze documenten ter voorbereiding 

op een werksessie met TenneT. 

Op 4 oktober 2019 heeft een werksessie plaatsgevonden met TenneT, DNV GL en ACM. Hierbij zijn de 

aanbestedingsprocedures van TenneT doorgenomen waarbij per TenneT per processtap heeft getoond op 

welke wijze deze in het project DW380 is toegepast. DNV GL heeft op basis van de getoonde 

documenten en vastleggingen in het systeem beoordeeld of de aanbestedingsprocedures zijn gevolgd. In 

het kader van deze doelmatigheidsbeoordeling kunnen niet alle aanbestedingsdocumenten worden 

beoordeeld. DNV GL heeft haar beoordeling uitgevoerd op basis van een steekproef van de aanbesteding 

voor de realisatie van de funderingen en de montage van de Wintrack-masten en de geleiderdraden. 

Daarnaast is het werk van Reddyn beoordeeld en is een steekproef uitgevoerd op de uitvoering van een 

aantal RFC’s. 

3.4.2 Aanbestedingsprocedures 

TenneT heeft voor diensten en componenten die regelmatig worden ingekocht langjarige 

raamovereenkomsten afgesloten. De raamovereenkomsten worden Europees aanbesteed onder de 

daarvoor geldende EU-regels. Voor de diensten c.q. componenten waarvoor op het moment van 

aanbesteding geen raamovereenkomst aanwezig is, maakt TenneT gebruik van erkenningsregelingen. 

Voor de aanbesteding van project DW380 zijn de erkenningen EU-1228 en EU-1249 toegepast.  

- Erkenningsregeling EU-122 betreft de erkenning van leveranciers voor het demonteren en 

monteren van geleiders en andere E-materialen ten behoeve van nieuwbouw en gedeeltelijk 

nieuwbouw.  

- Erkenningsregeling EU-124 betreft de erkenning van leveranciers voor het ontwerpen en 

aanleggen van funderingen ten behoeve van hoogspanningsmasten.  

                                                
8 EU-122 Geleidermontage perceel 1, publicatie 2008/S 30-040967; 13-02-2008 

9 EU-124 Mastfundaties perceel 1, publicatie 2008/S 101-135952; 27-05-2008 
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Alle leveranciers van genoemde erkenningsregelingen zijn voor DW380 uitgenodigd om op de opdracht 

in te schrijven. 

In de loop van 2011 is TenneT gebruik gaan maken van de Tendertool Negometrix. Vanaf medio 2011 

zijn alle aanbestedingen voor DW380, met uitzondering van de onderhandse aanbestedingen via 

Negometrix uitgevoerd. In Negometrix wordt alle documentatie met betrekking tot de aanbesteding 

vastgelegd. 

Aanbesteding 

TenneT heeft gekozen voor een gecombineerde aanbesteding van het civiele werk en de 

geleidermontage, vanwege de grote verwevenheid tussen het werk en de complexe interface die dat met 

zich mee brengt. Dit heeft er ook toe geleid dat de geleidermontage leveranciers zich exclusief hebben 

verbonden aan de civiele partijen. Drie consortia hebben zich aangemeld. 

De aanbesteding is uitgevoerd via een onderhandelingsprocedure met voorafgaande aankondiging. De 

aanbesteding is verlopen middels de procedure van gunning door onderhandeling met voorafgaande 

bekendmaking conform de publicatie 2008/S 30-040967 d.d. 13 februari 2008 en 2008/S 101-135952 

d.d. 27-05-2008. De aanbesteding heeft plaatsgevonden met toepassing van het gunningscriterium 

Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Hierbij ontvangen de inschrijvers, afhankelijk van het 

ingediende plan hoe betreffende EMVI-criteria worden ingevuld een EMVI-score. Uiteindelijk bepaalt de 

EMVI-score de hoogte van het met de ingediende prijs te verrekenen bedrag. 

De EMVI-criteria zoals TenneT deze heeft toegepast in het DW380 project zijn beschreven in het 

document EMVI beoordeling, Realisatie Nederlandse deel van de 380 kV-verbinding Doetinchem – 

Niederrhein, 19 december 2014. TenneT stelt EMVI-criteria samen die specifiek zijn per project. Zo is 

voor DW380 bijvoorbeeld bepaald dat de aspecten omgeving en veiligheid een belangrijke rol zouden 

spelen ten opzichte van voorgaande projecten, voornamelijk vanwege de landelijke omgeving met vele 

scholen, veel fietsers en smalle wegen. Dit heeft geleid tot het EMVI-criterium ‘Omgevingsmanagement 

en Veiligheid’, dat, samen met het criterium “Funderingsontwerp”, de hoogste waardering kreeg. De 

andere twee EMVI-criteria waren Systeemintegratie en Planning. 

De beoordeling van de inschrijvingen door TenneT wordt uitgevoerd volgens een vast protocol. Het 

protocol is vastgelegd in document Beoordeling BAFO, 10 november 2016. Het protocol schrijft voor op 

welke wijze de beoordeling dient plaats te vinden. Onder meer wordt voorgeschreven op welke wijze het 

beoordelingsteam samengesteld dient te worden. 

De Wintrack masten zijn niet specifiek voor DW380 aanbesteed. Het produceren en leveren van de 

Wintrack masten is in een eerdere aanbesteding voor de Wintrack-masten van het Randstad project 

gegund aan het consortium Volker Wessels Telecom – VDL. In de betreffende raamovereenkomst is 

opgenomen dat dit consortium een vaste hoeveelheid Wintrack masten zou leveren die groter was dan 

benodigd voor het Randstad project waarvoor de masten initieel werden gebruikt. TenneT is daarbij de 

verplichting aangegaan om de volledige gecontracteerde hoeveelheid Wintrack masten af te nemen in 

volgende projecten. Het doel van deze constructie was om de ontwikkelkosten van de Wintrack masten 

laag te houden en de lead time voor levering van de Wintrack masten voor volgende projecten te 

reduceren. Onder dit contract heeft TenneT alle voor DW380 benodigde Wintrack masten afgeroepen. 

TenneT heeft een deel van het werk uitbesteed aan Joulz Energy Systems. Hierbij ging het met name om 

de werkzaamheden voor de uitbreidingen van de 380 kV-stations. Joulz Energy Systems is één van de 

marktpartijen waarmee TenneT een raamovereenkomst voor deze werkzaamheden heeft afgesloten. Op 

basis van een minicompetitie zijn deze werkzaamheden aan Joulz Energy Systems gegund. De 

belangrijkste componenten hiervoor zijn afgeroepen onder de voor de respectievelijke componenten 

vigerende raamcontracten tussen TenneT en haar toeleveranciers. 
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Reddyn 

TenneT heeft een deel van het werk uitbesteed aan Reddyn. Hierbij ging het met name om de 

werkzaamheden in het 150 kV-net: stationswerkzaamheden, kabelwerkzaamheden, civiel werk, het 

amoveren van de bestaande lijn en het gebruik van tijdelijke noodlijnen. 

Reddyn is voor TenneT en Liander een gezamenlijke serviceprovider op het gebied van hoogspanning en 

complexe middenspanning. Reddyn werkt op basis van regie voor TenneT en Liander en kent geen 

externe opdrachtgevers. Reddyn koopt voor TenneT en Liander goederen en diensten in bij externe 

leveranciers op basis van raamcontracten van TenneT of Alliander. Personeel wordt via een 

terbeschikkingstellingsovereenkomst vanuit Liandon betrokken tegen jaarlijks vastgestelde uurtarieven.  

Reddyn heeft 70% van het werk aanbesteed en 30% van het werk zelf uitgevoerd. Reddyn volgt in grote 

lijnen dezelfde aanpak voor aanbestedingen als TenneT. Evenals TenneT gebruikt Reddyn het platform 

Negometrix, DNV GL heeft waargenomen10 dat de aanbestedingsprocedures in Negometrix zijn 

vastgelegd en dat deze zijn gevolgd voor de gedane aanbestedingen voor DW380. De 

aanbestedingsprocedures zijn tevens vastgelegd in een leidraad11. 

Request for change (RFC) 

TenneT beoordeelt elke RFC volgens een vastgestelde procedure, deze procedure is door TenneT 

vastgelegd in document Flow chart RFC’s, versie 11 november 2015. Onderdeel van elke RFC 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. 

Een RFC van meer dan honderdduizend euro wordt beoordeeld op marktconformiteit. Hiervoor stelt 

TenneT een interne raming op voor het werk. Voor DW380 is de procedure vastgesteld dat Arcadis de 

marktconformiteit toetst van de RFC’s van DVS. 

De RFC’s 032 en 050 hebben betrekking op het ontstaan van meerwerk ten gevolge van uitloop op de 

planning, buiten de invloed van DVS. In het contract tussen TenneT en DVS is indiening van dergelijke 

RFC’s op grond van deze zogenaamde termijnverlenging vastgelegd (referentie: “600.004 0735366 5. 

Meerwerkmemorandum”). 

3.4.3 Beoordeling 

DNV GL heeft geconstateerd dat TenneT voor het DW380 project gebruik heeft gemaakt van de geldende 

raamovereenkomsten en erkenningsregelingen. DNV GL heeft gedurende de werksessie en op basis van 

een door TenneT nagestuurde datadump12 kunnen vaststellen dat TenneT in Negometrix alle procedurele 

stappen ten aanzien van de aanbesteding van de realisatie van de funderingen en de montage van de 

Wintrack-masten en de geleiderdraden heeft vastgelegd en dat deze zijn gevolgd en toegepast. Dezelfde 

waarneming heeft DNV GL gedaan met betrekking tot de aanbestedingen van Reddyn. 

De door TenneT gehanteerde procedures en daarop gebaseerde processen bieden TenneT voldoende 

ruimte om competitieve aanbiedingen te ontvangen en daarbij gebruik te maken van de specifieke 

knowhow van de erkende marktpartijen. Op de exclusiviteitsovereenkomsten tussen partijen en de 

vorming van de consortia voor de civiele werken en de geleidermontage heeft TenneT geen sturende 

invloed uitgeoefend. TenneT heeft dit maximaal gefaciliteerd binnen de ruimte die de 

                                                
10 Een tweede werksessie heeft plaatsgevonden op 15 november bij Reddyn in Duiven, waarbij DNV GL de aanbestedingsprocedures en gevolgde 

werkwijze heeft besproken met Reddyn 
11 Aanbestedingsleidraad Gedeeltelijk verkabelen van de 150 kV-hoogspanningslijnen Nijmegen-Zevenaar-Langerak en Doetinchem-Ulft-Dale, 

versie 1.0, 21-5-2015 
12 Nagestuurd document: 600.004 0772708 B dump Negometrix 
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aanbestedingsprocedures daarvoor bieden, o.a. door in de aanvraagdocumenten expliciet de 

mogelijkheid van samenwerking tussen de erkende marktpartijen te benoemen en te stimuleren.     

De aanbesteding van de Wintrack masten is niet door DNV GL beoordeeld, omdat de aanbesteding 

daarvan geen onderdeel is geweest van het DW380 project. 

DNV GL beoordeelt dat TenneT de aanbesteding van DW380 volgens de aanbestedingsprocedures heeft 

uitgevoerd. 

DNV GL heeft via een steekproef beoordeeld of TenneT de procedure voor RFC heeft gevolgd. De 

steekproef betrof RFC021 betreffende de opslag van Wintrack masten en RFC030 betreffende wijziging 

van de planning. Met een totaalbedrag van ruim  en  respectievelijk zijn 

dit de grootste RFC’s. 

Het doel van het opslaan van de masten was om een strategische voorraad aan te leggen, waardoor een 

betere doorloop van de planning kon worden gegarandeerd. DNV GL heeft gedurende de werksessie 

geconstateerd dat TenneT de kosten van de opslag heeft laten toetsen op markconformiteit door Arcadis 

en dat TenneT als alternatief heeft getoetst of de opslag van de masten zelf zou kunnen worden 

uitgevoerd tegen lagere kosten.  

Gedurende het project zijn door een aantal externe factoren vertragingen ontstaan in de planning. Deze 

vertragingen waren dermate groot, dat er beheersmaatregelen en aanpassingen in de werkwijze nodig 

zijn geweest om de contractuele milestone(s) zo dicht mogelijk te benaderen. Hiervoor hebben TenneT 

en DVS intensief samengewerkt voor een optimale uitkomst, zowel in termen van planning als financieel. 

DNV GL heeft het proces van deze RFC kunnen beoordelen aan de hand van interne memo’s13 waarbij 

verschillende alternatieven zijn afgewogen voor een optimaal resultaat, waarbij belangrijke procedurele 

stappen, zoals interne ramingen, alternatievenstudies, overleg met opdrachtnemer en besluitvorming, 

traceerbaar zijn gevolgd. 

DNV GL beoordeelt op basis van deze steekproeven dat TenneT de interne procedures voor RFC’s heeft 

gevolgd. 

 

  

                                                
13  Memo Scenario Onderzoek 3A; uitgangspunten en planning, Doc ID: 150002-03778, 20-10-2016 en Memo Scenario Onderzoek 4; 

uitgangspunten en planning, Doc ID: 150002-04600, 30-11-2016 
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3.5 Onderzoeksvraag 5: 

 

Onderzoeksvraag 5: Dragen de kostenposten (exclusief meerwerk) bij aan het doel? Waren 

er kosten vermijdbaar? 

 

DNV GL: De technische kostenposten, zoals de componenten en de funderingen, en de 

civiele en technische werkzaamheden, zijn alle noodzakelijk voor het project en hebben 

evident bijgedragen aan het doel van het project. Van een aantal kostenposten is specifiek 

gekeken naar bijdrage aan het doel en vermijdbaarheid. 

 

Kostenposten Bijdrage Vermijdbaar 

Projectkosten  draagt bij 

 draagt niet bij  

 niet 

 wel 

Bovengrondse verbinding – Wintrack 

masten 

Volledig Nee 

Ondergrondse verbinding – gestuurde 

boringen 150kV-kabels 

Volledig Nee 

Onderstations 150kV en 380kV Volledig Nee 

Bemaling Volledig Nee 

Schades Geen bijdrage, echter 

onoverkomelijk 

Nee 

Grondzaken Volledig Nee 

 

 

3.5.1 Beoordelingswijze 

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

de onderbouwing van de investeringsposten van project DW380 verstrekt. DNV GL heeft kennisgenomen 

van deze documenten ter voorbereiding op een werksessie met TenneT, DNV GL en ACM.  

Op 4 oktober 2019 heeft deze werksessie plaatsgevonden. Hierbij heeft TenneT nog extra toelichting 

verstrekt op de investeringsposten.  

Op basis van deze input heeft DNV GL de investeringsposten geanalyseerd en beoordeeld of en hoe de 

investeringsposten hebben bijgedragen aan het projectdoel: het realiseren van een bovengrondse 380 

kV-verbinding tussen Doetinchem en Wesel, tot aan de Duitse grens in het buurtschap Voorst in de 

gemeente Oude-IJsselstreek. Dit alles binnen de randvoorwaarden van doorlooptijd, budget, specificaties 

en “omgeving”. Daarnaast zijn de investeringsposten beoordeeld op het aspect vermijdbaarheid. 
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Per werkpakket (WP) is de vraag of de gemaakte kosten hebben bijgedragen aan het doel en de vraag of 

kosten vermijdbaar waren, beantwoord. De resultaten van de beoordeling zijn nader uitgewerkt in de 

volgende paragrafen. 

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

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

3.5.2 Beoordeling 

DNV GL heeft alle opgevoerde kostenposten14 in detail geanalyseerd, gespiegeld met haar 

contrabegroting en beoordeeld. DNV GL komt tot de conclusie dat alle kostenposten bijdragen aan het 

doel van project DW380, binnen de randvoorwaarden van doorlooptijd, budget, specificaties en 

omgeving. DNV GL concludeert tevens dat de door TenneT opgevoerde kostenposten niet vermijdbaar 

waren. 

De vooral technische kostenposten, zoals de componenten en civiele en technische werkzaamheden, zijn 

alle noodzakelijk voor het project en behoeven geen verdere toelichting. Van een aantal kostenposten 

kan doelmatigheid worden betwist, de beoordeling ervan is hierna toegelicht. 

1. Projectkosten 

DNV GL heeft in haar contrabegroting voor de post projectkosten 15% van de totale begroting genomen, 

zoals toegelicht in paragraaf 3.3.2. De gerealiseerde projectkosten zijn 17,7% van de totale uitgaven, 

een verschil van . TenneT heeft, meer dan gebruikelijk, geïnvesteerd in communicatie richting 

de omwonenden van het project. Zo is er bijvoorbeeld een communicatiecentrum ingericht. De kosten 

voor communicatie bedragen . Deze kosten dragen bij aan de acceptatie van het project in de 

omgeving en daarmee aan het projectdoel. Voor het resterende ‘boven norm’ bedrag van  is 

geen directe verklaring voor de noodzaak ervan. 

Bijdrage aan het doel: 

De opgevoerde post projectkosten behoort volgens DNV GL grotendeels ( ) tot de 

uitbreidingsinvestering project DW380 en draagt daarmee bij aan het doel. DNV GL vindt dat  

van de projectkosten niet bijdraagt aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt  van de post projectkosten als vermijdbaar.  

2. Bovengrondse verbinding – Wintrack masten 

De kosten voor de bovengrondse verbinding behelzen de realisatie van 23 km, bovengrondse 380 kV-

verbinding, uitgevoerd met de innovatieve Wintrack masten. Over een lengte van circa 18 km is de 

bestaande bovengrondse 150 kV-verbinding geamoveerd en gecombineerd met de 380 kV-verbinding 

door middel van toepassing van hybride masten. Op deze wijze zijn de beide bovengrondse verbindingen 

binnen één corridor gebouwd. 

In het Rijks Inpassingsplan voor project DW380 is een keuze gemaakt voor de innovatieve Wintrack 

masten. Toepassing van de Wintrack masten leidt tot snellere afbouw van het magneetveld langs de 

corridor, waardoor de benodigde zakelijk rechtsstrook smaller kan zijn. 

De bouwwijze en de benodigde funderingen van de Wintrack masten leiden tot hogere kosten in vergelijk 

met meer conventionele mastontwerpen. In hoeverre het kostenvoordeel van een smallere zakelijk 
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rechtsstrook opweegt tegen de hogere realisatiekosten van het Wintrack ontwerp valt buiten het kader 

van dit onderzoek.  

Het esthetische aspect van het gebruik van het Wintrack ontwerp is om gelijkluidende redenen eveneens 

niet nader onderzocht. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot de Wintrack masten volledig bijdragen aan het 

projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

De voor de Wintrack masten opgevoerde kostenposten zijn door DNV GL beoordeeld als zijnde niet 

vermijdbaar.  

3. Ondergrondse verbinding – gestuurde boringen 150 kV-kabels 

Circa één derde deel van het 150 kV-tracé is ondergronds gemaakt met kabels. De keuze voor 

gedeeltelijke verkabeling/onderkabeling past binnen vigerend overheidsbeleid om bovengrondse 

verbindingen in stedelijk gebied uit te faseren. Kabelverbindingen zijn in het algemeen duurder dan 

bovengrondse verbindingen.  

Kabels kunnen in principe middels een open ontgraving, waarbij grond wordt verplaatst, tijdelijk 

opgeslagen en teruggeplaatst, in een sleuf worden gelegd. Met name in bebouwd gebied kunnen de 

aanwezigheid van objecten en andere infrastructuur het onvermijdelijk maken dat kabels met een 

zogenaamde gestuurde boring (of HDD – Horizontal Directional Drilling) sleufloos, in een kunststofbuis 

worden gelegd. Het ‘alles in oorspronkelijke staat terugbrengen/ houden van de omgeving’ weegt hierbij 

zwaar mee. 

De hoogte van de voor project DW380 opgevoerde kostenpost 150 kV-kabels wordt verklaard door de 

toegepaste wijze van kabels leggen met HDD. Ondanks dat de kosten voor een gestuurde boring 

factoren hoger zijn in vergelijking met een open ontgraving, was het volgens DNV GL noodzakelijk om 

ook HDD toe te passen. DNV GL is verder van mening dat HDD alleen is toegepast wanneer dat niet 

vermijdbaar was. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot de 150 kV-kabels volledig hebben bijgedragen aan 

het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

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

4. Onderstations 150 kV en 380 kV 

De kostenposten voor de onderstations behelzen de uitbreiding van de bestaande onderstations 

Doetinchem 380 kV en Doetinchem 150 kV. DNV GL heeft de kostenposten geanalyseerd en met name 

onderzocht of alleen uitbreidingsinvesteringen zijn geactiveerd waarmee het projectdoel wordt behaald.  

Alvorens wordt gestart met of tijdens de uitbreiding van een onderstation worden meestentijds kosten 

gemaakt voor onderhoud en of gedeeltelijke vervanging van bestaande assets. Het combineren van deze 

werkzaamheden met een uitbreiding is vaak wenselijk, vanuit een oogpunt van verkorting van de 

periode van niet beschikbaarheid van de assets en veiligheid.  
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In het 150 kV-onderstation Doetinchem zijn de twee bestaande velden omgebouwd voor het aansluiten 

met kabels in plaats van met bovengrondse verbindingen. Het 380 kV-onderstation Doetinchem is met 

twee nieuwe velden uitgebreid voor het aansluiten van de bovengrondse verbinding DW380. 

Uit de analyses is naar voren gekomen dat in beide onderstations hoogspanningscomponenten zijn 

vervangen. De kosten van deze componenten en de uitgevoerde vervangingen maken geen onderdeel 

uit van de uitbreidingsinvestering en zijn dan ook niet geactiveerd. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de voor de 150 kV- en 380 kV-onderstations opgevoerde kosten volledig hebben 

bijgedragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

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

5. Bemaling 

De opgevoerde kostenposten voor bemaling zijn hoog. Bemaling of bronbemaling is het proces waarbij 

plaatselijk grondwater wordt weggepompt. Hiermee wordt de grondwaterstand zodanig verlaagd, dat er 

een droge bouwput ontstaat om fundaties, kabels etc. te leggen. Afhankelijk van de grondwaterstand, de 

grondsoorten, de doorlaatbaarheid van de grond (kd-factor) en dergelijke, moet meer of minder intensief 

bemalen worden. 

Alle mastlocaties en het gehele kabeltracé zijn bemalen. Er moest veel water worden afgevoerd, zelfs 

meer dan voorzien, waardoor intensief en langdurig bemalen moest worden. Door een slim ontwerp van 

de fundaties van de Wintrack masten kon de hoeveelheid extra weg te pompen water worden 

gereduceerd. De opgevoerde kostenposten voor bemalingen zijn daarmee afdoende te verklaren. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de opgevoerde kostenposten voor bemaling volledig hebben bijgedragen aan het 

projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

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

6. Schades 

De kostenposten voor schades zijn aanzienlijk en bedragen totaal . Hoewel schades in theorie 

goeddeels kunnen worden voorkomen door in een zeer vroeg stadium ieder risico dat tot schade kan 

leiden te mitigeren, blijkt de praktijk weerbarstiger. Het aspect tijd speelt daarbij een belangrijke rol; om 

het behalen van de opleverdatum van het project niet in gevaar te brengen, zijn in het project soms 

keuzes gemaakt die indirect tot schade hebben geleid. Met de voorziening voor contingencies worden 

deze schades financieel gedekt. Wanneer schades ontstaan door onachtzaamheid of onveilig handelen 

dan zijn deze in principe vermijdbaar. 

Bijdrage aan het doel: 

Hoewel schades evident niet bijdragen aan het projectdoel, is de aard van het werk zodanig dat er nu 

eenmaal schades ontstaan.  

Vermijdbaarheid: 

De schades zijn zodanig van aard en oorsprong dat deze volgens DNV GL niet vermijdbaar waren.   
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7. Grondzaken 

De kostenpost grondzaken bedraagt  en vormt daarmee circa  van de totale begroting. 

Omgerekend bedragen de kosten per mastlocatie (totaal 54 stuks) . In de grondzaken zijn 

alle kosten voor eventuele verkrijging, zakelijke rechten, adviseringskosten etc. inbegrepen.  

Deze kosten zijn deels in de projectfase voorafgaand aan de realisatie- en onderhoudsfase gemaakt en 

uitgesmeerd over een aanzienlijke doorlooptijd. Door de bovengrondse 150 kV- en 380 kV-verbindingen 

over 18 km te combineren is er uiteindelijk één relatief smalle corridor benodigd voor beide 

verbindingen. De wijzigingen van het initiële tracé hebben ertoe geleid dat deze uiteindelijk 7 km langer 

is geworden. Het is volgens DNV GL dan ook verklaarbaar dat de kostenpost grondzaken navenant is 

toegenomen en relatief hoog is.  

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert de opgevoerde kostenposten voor grondzaken volledig hebben bijgedragen aan het 

projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

Er zijn door DNV GL geen kostenposten 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 

vermijdbaar? 

 

DNV GL: In het project DW380 is voor ruim aan meerwerk geactiveerd. Al het 

meerwerk groter dan 100.000 euro is beoordeeld door DNV GL op bijdrage aan het 

projectdoel en vermijdbaarheid, het meerwerk kleiner dan 100.000 euro is niet beoordeeld. 

De onderstaande tabel geeft het beoordeelde meerwerk weer die DNV GL als vermijdbaar 

heeft beoordeeld. 

 

Meerwerk Kosten Bijdrage 

aan 

projectdoel 

Vermijdbaar 

014 – Vertraging Volledig 

De vertraging was te 

voorkomen bij beter 

interfacemanagement 

030 – Te late levering 

Wintrackmast 

Deel van  

(exacte bedrag kan 

niet worden 

vastgesteld) 

Volledig 

De te late levering had 

voorkomen kunnen 

worden met de 

tussenopslag voor 

Wintrackmasten 

051 - Vertragings- en 

herstelkosten naar 

aanleiding van 

problemen met de 

haspels 

Volledig 

De kwaliteitsproblemen 

zijn bij strikte 

toepassing van 

kwaliteitsprocedures te 

vermijden 

036 - Reparaties van 

defecte scheiders in 

150kV station 

Doetinchem 

 Volledig 

Bij tijdig periodiek 

onderhoud was deze 

RFC te vermijden 

001 – Aanpassing 

basisontwerp 
Volledig 

De werkzaamheden 

waren vermijdbaar 

indien het basisontwerp 

direct volledig was 

opgesteld 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 4.6.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 

onderzoeksvraag 6. In paragraaf 4.6.2 geeft DNV GL een kwalitatieve beschouwing in hoeverre het 

meerwerk heeft bijgedragen aan het doel van project DW380. In paragraaf 4.6.3 geeft DNV GL 

commentaar op de vermijdbaarheid van het meerwerk. Bij meerwerk wordt veelal gerefereerd aan de 
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term RFC (Request for Change). De RFC-procedure legt wijzigingen in de scope van een project zoals 

DW380 of de uitbestede diensten vast. Consequenties ten aanzien van planning, budget en eventueel 

gerelateerd meer- en minderwerk worden eveneens met de RFC-procedure vastgelegd. Voor toelichting 

op de toepassing van de RFC-procedure wordt verwezen naar paragraaf 4.4.2. 

3.6.1 Beoordelingswijze 

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

het meer- en minderwerk van project DW380 verstrekt. DNV GL heeft kennisgenomen van deze 

documenten ter voorbereiding op een werksessie met TenneT, DNV GL en ACM.  

Op 4 oktober 2019 heeft deze werksessie plaatsgevonden. Hierbij heeft TenneT in detail de inhoud van 

de RFC’s toegelicht. In vervolg op de werksessie heeft TenneT nog een aantal RFC’s verstrekt.  

Op basis van deze input heeft DNV GL de RFC’s met een waarde groter dan 0,1 MEUR geanalyseerd en 

beoordeeld of en hoe de RFC’s hebben bijgedragen aan het doel/de projectdoelstelling: het realiseren 

van een bovengrondse 380 kV-verbinding tussen Doetinchem en Wesel, tot aan de Duitse grens in het 

buurtschap Voorst in de gemeente Oude-IJsselstreek. Dit alles binnen de randvoorwaarden van 

doorlooptijd, budget, specificaties en “omgeving”.  

Daarnaast zijn de RFC’s beoordeeld op de aspecten noodzaak en vermijdbaarheid. De op deze wijze 

beoordeelde RFC’s vertegenwoordigen een waarde van totaal . RFC’s met elk een waarde 

van minder dan 0,1 MEUR zijn in het kader van deze beoordeling niet geanalyseerd en beoordeeld. De 

totale waarde van niet beoordeelde RFC’s bedraagt . 

De resultaten van de beoordeling zijn nader uitgewerkt in de volgende paragraaf. 

3.6.2 Beoordeling DNV GL 

De beoordeelde RFC’s zijn zoveel mogelijk gegroepeerd in 9 onderwerpen en gerangschikt naar de totale 

waarde van de onderwerpen. Op grond van de uitgevoerde beoordeling, concludeert DNV GL dat het 

merendeel van de RFC’s een bijdrage levert aan het doel/de projectdoelstelling en niet vermijdbaar 

waren. Verder kan op basis van DNV GL’s expert kennis worden gesteld dat de gehanteerde prijzen voor 

de individuele RFC’s aangemeten en proportioneel met de geleverde inspanningen waren. De 

beoordelingen van de RFC’s worden per onderwerp in de paragrafen 3.6.2.1 – 3.6.2.9 nader toegelicht. 

3.6.2.1 Bemaling (drainage) – DVS RFC 040, Reddyn RFC’s 013, 050, 052;  
totaal  

DVS RFC 040 ( ); Reddyn RFC’s 013 ( ); 050 ( ); 052 (

)  

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Bemaling (drainage)” zijn als geheel beoordeeld. 

Bijdrage aan het doel: 

Tijdens uitvoering van het project DW380 is gebleken dat de doorlaatbaarheid van de grond (uitgedrukt 

in de kd-factor) kleiner was dan in de (beperkte) voorstudies was geconstateerd en op basis waarvan de 

begroting is opgesteld. Hierdoor moest het bemalingssysteem worden aangepast (DVS RFC 040). 

De hoeveelheid af te voeren water per jaar was groter dan de toegestane limiet, waardoor gedurende 

een langere periode water moest worden weggepompt (RFC’s 013, 050, 052). Om de periode zo kort 

mogelijk te houden, is een innovatief ontwerp voor de fundering van de Wintrack masten toegepast, 

waardoor de hoeveelheid af te voeren water gereduceerd kon worden. 

Om de projectdoelstelling te behalen, waren de in de RFC’s beschreven werkzaamheden en leveranties 

noodzakelijk.  
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Vermijdbaarheid: 

De verkeerde inschatting van de kd-factor was te voorkomen geweest. De kosten voor de aanpassingen 

aan het bemalingssysteem (DVS RFC 040) waren zeer waarschijnlijk niet te vermijden, omdat deze 

kosten op basis van de uitkomsten van de voorstudies initieel zouden zijn gemaakt. De extra 

bemalingskosten veroorzaakt doordat gedurende een langere periode water moest worden weggepompt, 

beoordeelt DNV GL als niet vermijdbaar. 

3.6.2.2 Vertragingen – DVS RFC’s 014,030,052,073,084, Reddyn RFC’s 
001(T234988MG01),006; totaal . 

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Vertragingen” zijn per RFC beoordeeld. 

DVS RFC 014 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

DVS RFC 014 heeft betrekking op het te laat aanleveren van informatie van een nevenleverancier, 

waardoor DVS extra, niet voorziene beheersmaatregelen heeft moeten nemen. De beheersmaatregelen 

hebben bijgedragen aan het realiseren van de projectdoelstelling: de RFC was noodzakelijk voor de 

voortgang van project DW380. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt de werkzaamheden als gevolg van te laat aanleveren van informatie van een 

nevenleverancier, als zijnde vermijdbaar. Dit voorbeeld van niet optimaal interfacemanagement is (in 

principe) te voorkomen. 

DVS RFC 030 ( ) 

DVS RFC 030 bedraagt  en is een verzamel RFC met betrekking tot onderstaande punten a. 

t/m f.: 

a. Gewijzigde fundatiemethode mastlocaties 11 en 23: 

Bijdrage aan het doel: 

Ten gevolge van een andere grondgesteldheid zijn voor mastlocaties 11 en 23 andere fundatiemethodes 

gebruikt dan voorzien. Het aanpassen van de fundatiemethodes was noodzakelijk voor de realisatie van 

de projectdoelstelling: dit deel van de RFC was noodzakelijk voor de voortgang van project DW380. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt dit onderdeel van RFC 030 als niet vermijdbaar. Omdat de definitieve mastlocaties in 

enkele gevallen pas in een laat stadium vastgesteld konden worden, was dit meerwerk niet te vermijden.  

 

b. Te late levering Wintrack masten en om niet geleverde goederen (OGG) uit TenneT raamcontracten 

Bijdrage aan het doel: 

Door te late toelevering van de Wintrack masten door VWT en door te late toelevering van OGG’s aan 

TenneT zijn vertragingen ontstaan. Het ontstane meerwerk was noodzakelijk om de projectdoelstelling te 

realiseren. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt dit onderdeel van DVS RFC 030 als vermijdbaar. Te late leveringen kunnen vele 

oorzaken hebben, maar kunnen meestentijds worden voorkomen dan wel beperkt door een combinatie 
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van onder andere tijdige afroep van de goederen, eenduidige bestelspecificaties, niet afwijken van 

standaard overeengekomen bestelspecificaties en in het algemeen goed leveranciers-management. 

Daarmee waren de te late leveringen en de daarmee gepaard gaande RFC’s in principe te vermijden. 

Specifiek, voor wat betreft de te late toelevering van de Wintrack masten door VWT zijn meerwerk 

kosten gedeclareerd (VWT RFC’s 21A+B ( + )) voor het creëren van een tussenopslag, 

waarmee te late levering juist voorkomen had moeten worden. Deze kosten, als onderdeel van DVS RFC 

030 waren daarmee volledig vermijdbaar.  

 

c. Herplaatsen mast 28 

Bijdrage aan het doel: 

Wintrack mast 28 was beschadigd, waarna deze gerepareerd en opnieuw geplaatst werd. Het hierdoor 

ontstane meerwerk was noodzakelijk om project DW380 af te ronden en daarmee de projectdoelstelling 

te behalen. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt dit onderdeel van RFC 030 als vermijdbaar. In principe was deze beschadiging te 

vermijden, bijvoorbeeld door het opstellen en strikt toepassen van procedures voor handling van 

goederen. 

 

d. Aanpassing mastlocatie 52 

Bijdrage aan het doel: 

Mastlocatie 52 is aangepast omdat een in de nabijheid levende, met uitsterven bedreigde vogelsoort 

beschermt diende te worden. Het ontstane meerwerk was noodzakelijk om project DW380 af te ronden 

en daarmee de projectdoelstelling te behalen. 

Vermijdbaarheid: 

Dit onderdeel van DVS RFC 030 wordt door DNV GL beoordeeld als niet vermijdbaar. Sommige 

incidentele gebeurtenissen als deze zijn niet te voorzien en daarmee niet te vermijden. 

 

e. Vertragingen Amprion 

Bijdrage aan het doel: 

In de bouw van het Duitse gedeeltelijke van de bovengrondse 380 kV-verbinding tussen de Duitse grens 

en Wesel door Amprion zijn vertragingen ontstaan, waardoor werkzaamheden van project DW380 

eveneens werden vertraagd. 

Het ontstane meerwerk was noodzakelijk om project DW380 af te ronden en daarmee de 

projectdoelstelling te behalen.  

Vermijdbaarheid: 

Dit onderdeel van DVS RFC 030 wordt door DNV GL beoordeeld als onvermijdbaar. De door Amprion 

veroorzaakte vertragingen liggen buiten de invloed van TenneT en zijn daarmee niet te vermijden. 
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f. Aanpassingen aan de omloopbretellen van de Wintrack masten 

Bijdrage aan het doel: 

De aanpassingen en het daardoor ontstane meerwerk aan de omloopbretellen vloeien direct voort uit 

noodzakelijke ontwerpwijzigingen aan de Wintrack masten (zie onder punt 5). Deze wijzigingen waren 

noodzakelijk om project DW380 af te ronden en daarmee de projectdoelstelling te behalen.  

Vermijdbaarheid: 

Dit onderdeel van DVS RFC 030 wordt door DNV GL beoordeeld als onvermijdbaar. De aanpassingen aan 

de omloopbretellen zijn verbeteringen in het oorspronkelijke Wintrack ontwerp voortkomend uit “lessons 

learned” van andere projecten en implementatie daarvan was niet te vermijden. 

DVS RFC 052 ( ) 

DVS RFC 052 bedraagt  en heeft betrekking op: 

a. Vertragingen in de realisatie van mast 42 door een uitspraak van de Raad van State. Ten gevolge 

hiervan heeft DVS de werkzaamheden voor de realisatie van mast 42 op moeten schorten tot een 

later tijdstip. 

b. Vertragingen in het plaatsen van mast 47D bij Amprion. 

Bijdrage aan het doel: 

Beide gebeurtenissen hebben ertoe geleid dat DVS op een later tijdstip de werkzaamheden alsnog heeft 

uitgevoerd en pas later kon demobiliseren. Om project DW380 af te ronden en daarmee de 

projectdoelstelling te realiseren, waren de werkzaamheden noodzakelijk.  

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als niet vermijdbaar. Deze verstoring in de planning leidde tot eerdere 

uitvoering van de werkzaamheden voor een andere mastlocatie en het op een later tijdstip uitvoeren van 

de werkzaamheden voor mastlocatie 42. Ten gevolge van dit minder efficiënte verloop van de 

werkzaamheden was meerwerk niet te vermijden. Verder betekende het later gereedkomen van mast 

47D, dat de feitelijke koppeling met Amprion (een van de laatste activiteiten van de realisatie van 

project DW380) niet kon worden voltooid. Het later demobiliseren van het project DW380 en het 

daarmee gepaard gaande meerwerk waren daardoor niet te vermijden.  

DVS RFC’s 073 ( ); 084 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

DVS RFC’s 073 en 084 zijn het directe gevolg van de weigering van toegang tot mastlocatie 11 door de 

betreffende grondeigenaar. Deze verstoring in de planning leidde tot eerdere uitvoering van de 

werkzaamheden voor een andere mastlocatie en het op een later tijdstip uitvoeren van de 

werkzaamheden voor mastlocatie 11. De werkzaamheden hebben bijgedragen aan de 

projectdoelstelling: om project DW380 zo min mogelijk te vertragen, waren de werkzaamheden 

noodzakelijk. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC’s als niet vermijdbaar. De opstelling van de grondeigenaar lag niet in lijn 

met de verwachtingen en het resulterende meerwerk was daardoor niet te vermijden. 

Reddyn RFC’s 001 (T234988MG01) ( ) en 006 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 



 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 19-1498 –  www.dnvgl.com/Energy  Blz. 26

 

Reddyn RFC’s 001(T234988MG01) en 006 zijn het directe gevolg van vertragingen in de aanbesteding 

van het 380 kV-deel van project DW380. Met Reddyn RFC 001(T234988MG01) zijn een aantal 

werkzaamheden voor het 150 kV-deel, ondanks deze vertragingen toch gestart. In de latere 

opdrachtverstrekking aan Reddyn behoefden deze werkzaamheden niet meer te worden gecontracteerd 

en feitelijk is deze RFC vrijwel budgetneutraal afgehandeld. 

Reddyn RFC006 betreft een vooraf afgesproken prijsescalatie bij uitloop van gecontracteerde 

werkzaamheden. Beide RFC’s waren noodzakelijk om tijdig te kunnen starten met het project en 

daarmee de projectdoelstelling te behalen. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC’s als zijnde niet vermijdbaar. Gegeven vertragingen in de aanbesteding van 

project DW380 (met name tijdens de totstandkoming van het Rijks Inpassings Plan) waren deze RFC’s 

niet te vermijden 

3.6.2.3 Uitvoering – DVS RFC 051, VWT RFC’s 21A+B, Reddyn RFC’s 016,036; 
totaal . 

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Uitvoering” zijn per RFC beoordeeld. 

DVS RFC 051 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

DVS RFC 051 heeft betrekking op problemen met door een onderleverancier van TenneT toegeleverde 

haspels met geleiderdraden. De RFC was noodzakelijk om de werkzaamheden van project DW380 niet te 

stagneren en daarmee de projectdoelstelling te behalen. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als vermijdbaar. De beschreven kwaliteitsproblemen waren bij strikte 

toepassing van kwaliteitsprocedures (en controle op de naleving daarvan) in principe te vermijden.  

VWT RFC’s 21A+B ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

VWT RFC’s 21A+B hebben betrekking op het creëren van een tussenopslag voor Wintrack masten om de 

levering van de masten en de montage van de masten en de geleiderdraden naadloos op elkaar te 

kunnen afstemmen. De RFC was noodzakelijk om de projectvoortgang van het project DW380 en 

daarmee het behalen van de projectdoelstelling niet te belemmeren.  

Vermijdbaarheid: 

Gegeven de omstandigheid dat de Wintrack masten voor project DW380 onder een bestaand 

leveringscontract zijn afgeroepen, beoordeelt DNV GL deze RFC als zijnde niet vermijdbaar. Zonder dit 

meerwerk waren zeer waarschijnlijk aanzienlijk hogere niet te vermijden meerwerkkosten ontstaan ten 

gevolge van misafstemmingen tussen levering van de Wintrack masten en de montage activiteiten. 

Reddyn RFC 016 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

Reddyn RFC 016 heeft betrekking op aanpassingen in 150kV station Doetinchem waardoor de realisatie 

werkzaamheden zonder toezicht (op werken naast in bedrijf staande hoogspanningsinstallaties) konden 

worden uitgevoerd. Hiermee werd een vereenvoudiging en kostenbesparing gerealiseerd voor de verdere 

uitvoering van de realisatie werkzaamheden. 
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Vermijdbaarheid: 

Deze RFC beoordeelt DNV GL als zijnde niet vermijdbaar. Van vermijdbaarheid kan volgens DNV GL geen 

sprake zijn als, zoals bij deze RFC de totale kosten-baten analyse van een RFC positief uitvalt. 

Reddyn RFC 036 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

Reddyn RFC 036 heeft betrekking op meerwerk door reparaties van defecte, bestaande scheiders in 

150kV station Doetinchem. De reparaties waren noodzakelijk om de voortgang van het project DW380 

en daarmee het behalen van de projectdoelstelling, niet te belemmeren.  

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde vermijdbaar. De reparatiekosten zijn feitelijk operationele kosten 

en maken geen deel uit van de activeerbare kosten De kosten van deze RFC konden mogelijk worden 

doorbelast aan de verantwoordelijke instandhoudingsafdeling van TenneT. 

3.6.2.4 Ontwerpwijzigingen Wintrack masten – VWT RFC’s 001,022,501,503; DNV 

GL RFC 001, Pfisterer RFC 002;  
totaal  

VWT RFC’s 001 ( ); 022 ( ); 501 ( ); 503 ( ); DNV GL 

RFC 001 ( ) en Pfisterer RFC 002 ( ) 

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Ontwerpwijzigingen Wintrack masten” zijn als geheel beoordeeld. 

Bijdrage aan het doel: 

Tijdens uitvoering van het project DW380 en andere projecten waarin Wintrack masten werden 

toegepast, zijn verbeteringen in het oorspronkelijke Wintrack ontwerp door “lessons learned” onderkend 

en geïmplementeerd. De ontwerpaanpassingen zijn met name van invloed op aspecten van veilig werken 

bij onderhoud en op een verlenging van de levensduur.  

Vermijdbaarheid: 

DNV GL  beoordeelt deze RFC’s als zijnde niet vermijdbaar. Binnen een relatief korte tijd ná introductie 

werden aanzienlijke aantallen van de innovatieve Wintrack masten geproduceerd, waarbij het risico 

aanwezig was dat “kinderziekten” achteraf moesten worden hersteld in onderhanden en gerede Wintrack 

masten. Gegeven deze aanpak waren deze RFC’s dan ook niet te vermijden.  

3.6.2.5 Dispuut, Vergunningen,ZRO – HaskoningDHV RFC 001, Duvekot RFC’s 
006,009,012, RFC “Meerwerk Arcadis NL”; totaal . 

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Dispuut,Vergunningen, ZRO” zijn zoveel mogelijk als geheel 

beoordeeld. 

HaskoningDHV RFC 001 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

HaskoningDHV RFC 001 heeft betrekking op ondersteuning bij het oplossen van een dispuut in de 

aanbestedingsfase tussen . Om het project DW380 te realiseren en daarmee de 

projectdoelstelling te behalen, waren de in deze RFC geleverde diensten noodzakelijk.  

Vermijdbaarheid: 
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DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde niet vermijdbaar. Gegeven de situatie 

 was 

 een disput niet te vermijden. 

Duvekot RFC’s 006 ( ); 009 ( ); 012 ( ) en RFC “Meerwerk 

Arcadis NL” ( ) 

Bijdrage aan het doel: 

De Duvekot RFC’s 006,009,012 en RFC “Meerwerk Arcadis NL” hebben betrekking op inzet van 

rentmeesters en het leveren van administratieve ondersteuning bij het verkrijgen van vergunningen en 

zakelijk recht overeenkomsten (ZRO). De diensten zijn met name geleverd in de eerste fasen van 

project DW380. Deze diensten waren noodzakelijk ten gevolge van de langer dan voorziene doorlooptijd 

van het Rijks Inpassingsplan en aanpassingen in de detailtracering van de 380kV verbinding. Om het 

project DW380 niet te vertragen en daarmee de projectdoelstelling te behalen waren de RFC’s 

noodzakelijk. 

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC’s als zijnde niet vermijdbaar. De doorlooptijd voor totstandkoming van het 

Rijks Inpassingsplan was langer dan voorzien.  

Daarnaast was het in het Rijks Inpassingsplan opgenomen tracé voor de bovengrondse 380kV verbinding 

in lengte van initieel 16,5km tot 23km toegenomen, waardoor het aantal grondeigenaren en te passeren 

gemeentes toenam. 

Dit heeft ertoe geleid dat gedurende een langere periode meer rentmeesters en administratieve 

ondersteuning bij het verkrijgen van vergunningen en zakelijke rechten, benodigd waren dan voorzien. 

Omdat de totstandkoming buiten de invloed van TenneT lag, waren deze RFC’s niet te vermijden. 

3.6.2.6 Tijdelijke 150 kV-verbinding – Reddyn RFC’s 007, 041, 045;  
totaal . 

Reddyn RFC’s 007 ( ); 041 ( ) en 045 ( ) 

De RFC’s behorend bij het onderwerp “Tijdelijke 150 kV-verbinding” zijn als geheel beoordeeld. 

Bijdrage aan het doel: 

De constructie en de aanleg van de tijdelijke 150 kV-verbinding zijn middels deze RFC’s in opdracht 

gegeven aan Reddyn. De inhuur van de tijdelijke 150 kV-verbinding van Reddyn was in opdracht 

gegeven, maar de constructie en aanleg slechts ten dele. Reden hiervoor is dat deze ook deels pas in 

detail kón worden bepaald na de detailtracering van de bovengrondse 380kV verbinding.  

Om de bestaande 150 kV-verbinding tijdig te kunnen amoveren en daarmee de bouw van de 380 kV-

verbinding niet te vertragen waren deze RFC’s noodzakelijk voor het behalen van de projectdoelstelling. 

Vermijdbaarheid:  

DNV GL beoordeelt deze RFC’s als zijnde onvermijdbaar; dit komt met name door de wijze van 

contractering van de tijdelijke 150 kV-verbinding. 

3.6.2.7 Schadepreventie – DVS RFC 027; totaal . 

DVS RFC 027 ( ) 

Bijdrage aan het doel: 
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Het risico op gewasschade bij een van de grondeigenaren werd gemitigeerd door preventieve 

maatregelen te nemen tegen een mogelijke zogenaamde aaltjesbesmetting ten gevolge van de 

bouwwerkzaamheden. DNV GL beoordeelt RFC 027 als noodzakelijk omdat daarmee onder andere de 

relatie met de stakeholders goed werd gehouden en daarmee de projectdoelstelling werd gediend. 

Vermijdbaarheid:  

Deze RFC beoordeelt DNV GL als zijnde onvermijdbaar, omdat het risico op gewasschade in het licht van 

de meerdere kleine tracé aanpassingen moeilijk was te voorzien. 

3.6.2.8 Veiligheid – Reddyn RFC 047; totaal . 

Reddyn RFC 047 ( ) 

Bijdrage aan het doel / vermijdbaarheid: 

Deze RFC betreft werkzaamheden en leveranties voor aanleg van een alternatieve toegangsweg naar 

een bouwlocatie van TenneT. In overleg met “de omgeving” is dit besloten om het aantal 

verkeerbewegingen door het dorp Silvolde te beperken en daarmee de veiligheid voor de inwoners te 

vergroten. Daarmee draagt de RFC bij aan een veilige realisatie van het project DW380. 

DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde onvermijdbaar: de noodzaak van het meerwerk is evident in het 

licht van de hoge veiligheidsstandaards die TenneT voor zichzelf, maar ook voor de omgeving wenst aan 

te houden.  

3.6.2.9 Ontwerpwijzigingen/aanvullingen op 150 kV-stations – Reddyn-150 kV-RFC 

001(T149292MA01); totaal  

RFC 001(T149292MA01) (0 ) 

Bijdrage aan het doel: 

Deze RFC heeft betrekking op extra werk om een voorhanden basisontwerp van TenneT zodanig aan te 

passen dat het in een detailontwerpfase bruikbaar is. Deze stap was noodzakelijk om het project DW380 

niet te stagneren en daarmee de projectdoelstelling te behalen.  

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde vermijdbaar: de uitgevoerde werkzaamheden waren te vermijden 

geweest als het basisontwerp in een voorafgaande fase volledig was opgesteld.  

 



 

 

 

 

 

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 
onafhankelijk, deskundig advies voor de maritieme, de olie- en gasindustrie, energiecentrales en de 
duurzame energiesector. Daarnaast biedt het bedrijf certificeringsservices en datamanagement voor 
klanten in uiteenlopende sectoren. Onze medewerkers zijn actief in meer dan 100 landen over de hele 
wereld en streven ernaar klanten te helpen de wereld veiliger, slimmer en groener te maken. 




