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Management Samenvatting 

Op 29 juni 2017 heeft TenneT het station Breukelen-Kortrijk in gebruik genomen. 

TenneT heeft de ACM verzocht om de kosten van deze investering te verrekenen in de 
tarieven voor 2019 en verder. Volgens de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) mag een 
netbeheerder de gemaakte kosten voor een dergelijke investering in acht nemen bij het 
tarievenvoorstel, voor zover de kosten doelmatig zijn. 

Doelmatigheidsbeoordeling 

In dit kader dient de ACM een doelmatigheidsbeoordeling uit te voeren op genoemde 
investering. ACM heeft Jacobs Consultancy (JC) gevraagd de doelmatigheid te beoordelen 

 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van oktober 2017 t/m januari 2018. 

In deze samenvatting worden de onderzoeksvragen van de ACM en de antwoorden van 
Jacobs Consultancy op deze vragen gepresenteerd. Ook wordt een korte motivatie voor het 
antwoord verstrekt. Wat betreft onze beoordelingen worden de volgende kwalificaties 
gebruikt. 

Tabel 1  Beoordelingsschaal 

Kwalificatie Omschrijving 

Kwaliteit van informatie, beoordeling 

Slecht Geen informatie, nauwelijks of geen onderbouwing 

Onvoldoende Minimale informatie, onvoldoende onderbouwing 

Voldoende Matige informatie, matige onderbouwing 

Goed Adequate informatie, goede onderbouwing 

Indien de kwaliteit van de aangeleverde informatie onvoldoende of slecht is, leidt dat 

kan immers geen gedegen (positief) oordeel worden gebaseerd. 

Onderzoeksvraag 1: Effectiviteit investeringskosten 

Zijn de gemaakte kosten van de desbetreffende investering onderbouwd en dragen d
kosten bij aan het beoogde doel? 

Jacobs Consultancy concludeert dat TenneT de kosten voldoende heeft onderbouwd en 

deze kosten grotendeels bijdragen aan het beoogde doel. 

eze 

dat 
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Realisatie van het beoogde doel 

Met de ingebruikname van station BKK is het beoogde doel aantoonbaar gerealiseerd. Er zijn 

geen significante minderwerken of restpunten geconstateerd welke afbreuk zouden doen aan 
de kwaliteit of functionaliteit van het beoogde doel. 

Relevantie van de bestedingen 

De investeringen zijn voldoende onderbouwd en dragen voldoende bij aan het beoogde doel. 

Onderzoeksvraag 2: Efficiëntie investeringskosten 

Is op aantoonbaar efficiënte wijze omgegaan met publieke gelden binnen de invloedssfeer 

van de Netwerkbeheerder? 

Jacobs Consultancy concludeert dat TenneT het project op efficiënte wijze heeft uitgevoerd. 

De prijsvorming bij aanvang en de gerealiseerde kosten zijn goed onderbouwd en dragen 
goed bij aan de doelmatigheid. Tijdens de uitvoering heeft TenneT, voor zover mogelijk binnen 

haar invloedsfeer, een acceptabele kostengroei weten te bereiken. 

Prijsvorming bij aanvang 
De aanbesteding is goed onderbouwd en heeft goed bijgedragen aan de doelmatigheid van 

het project. 

Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 
De kostenbeheersing is procedureel goed onderbouwd en uitgevoerd. 

Redelijkheid gerealiseerde kosten 

De gerealiseerde kosten voor dit project vallen binnen de bandbreedte van de tegenbegroting 
van Jacobs Consultancy. 
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Conclusie 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 2  Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel    ++ 

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

    

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 

alle punten goed onderbouwd. We 

45,254 mln. 
(exclusief bouwrente) als doelmatig. 
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1. Inleiding 
 

Op 29 juni 2017 heeft TenneT het station Breukelen-Kortrijk in gebruik genomen. Het 

project Breukelen-Kortrijk omvat de volgende deelprojecten: 

 BKK: 000.012 Station Breukelen-Kortrijk 380 kV 

 BKK: 002.482 Station Breukelen-Kortrijk 150 kV 
 

TenneT heeft de ACM verzocht om de kosten van deze investering te verrekenen in 

de tarieven voor 2019 en verder. Volgens de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) 
mag een netbeheerder de gemaakte kosten voor een dergelijke investering in acht 

nemen bij het tarievenvoorstel, voor zover de kosten doelmatig zijn. 

Deze kosten komen dus 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 investering voor 
project BKK. 

De investering in station Breukelen-Kortrijk valt onder de Rijkscoördinatieregeling, 
waardoor een beoordeling op nut en noodzaak niet onder dit onderzoek valt. 

In overeenstemming met de meest recente Beleidsregel ACM beoordeling 
doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen , zullen de 

operationele kosten geen onderdeel uitmaken van dit onderzoek. 

ACM heeft Jacobs Consultancy gevraagd de doelmatigheid te beoordelen van het 

project BKK. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. 
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2. Doelstelling 
 

Deze doelmatigheidsbeoordeling beoogt een antwoord te geven op de volgende 

onderzoeksvragen: 

1. Effectiviteit. Zijn de gemaakte investeringskosten voor dit project goed 

onderbouwd? In hoeverre waren de kostenposten relevant voor het realiseren 
van het project? 

2. Efficiëntie. Zijn de gemaakte investeringskosten voor dit project doelmatig te 
noemen? Is de omvang van de uitgaven redelijkerwijs te verantwoorden? 

 

Ter beantwoording van onderzoeksvragen, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

1. Vergelijking van de gerealiseerde kosten met de vooraf opgestelde begroting; 

2. Nader onderzoek van eventuele discrepanties tussen realisatie en begroting; 

3. Evaluatie van de gevolgde aanbestedingsprocedure; 

4. Nader onderzoek naar eventueel meerwerk na aanbesteding; 

5. Vergelijking van de gerealiseerde kosten met een tegenbegroting. 
 
Dit rapport is het eindresultaat van het onderzoek naar de doelmatigheid van het 

genoemde project. Voorafgaand hieraan is een conceptrapport aan de ACM 
voorgelegd ter beoordeling en commentaar. Publicatie van het rapport en borging 

van het gebruik van vertrouwelijkheid van eventuele gegevens van de netbeheerder 
is een verantwoordelijkheid van de ACM. Jacobs Consultancy rapporteert alleen aan 

de ACM op vertrouwelijke basis. 
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3. Beoordelingssystematiek 
 

Wij menen dat de volgende definitie een goede basis vormt voor de beoordeling van 

de doelmatigheid van het project: 
 

De handelswijze is doelmatig als de investering daadwerkelijk bijdraagt aan de 
realisatie van het beoogde doel en er op aantoonbaar efficiënte wijze is 
omgegaan met publieke gelden binnen de invloedssfeer van de 
Netwerkbeheerder. 

 

De twee vetgedrukte aspecten uit deze definitie komen overeen met de twee 
onderzoeksvragen voor de doelmatigheidsbeoordeling. 

3.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

Ter verificatie van de effectiviteit van de bestedingen, kijken we naar de volgende 
aspecten: 

1. Realisatie van het beoogde doel 

2. Relevantie van de bestedingen 

3.1.1 Realisatie van het beoogde doel 

Bij aanvang van het project is een bepaald doel gesteld, welke is beschreven en 
nader gedetailleerd in een bestek (of meerdere deelbestekken). Nu, na uitvoering 

van het project, is gekeken of de beoogde doelen ook werkelijk gerealiseerd zijn. 

3.1.2 Relevantie van de bestedingen 

Kernvraag bij de relevantie van de bestedingen: zijn alle bestedingen geheel 
aangewend voor het realiseren van het beoogde doel? Ofwel: in welke mate waren 

de werkelijke kostenposten nodig om het beoogde doel te realiseren? 

3.2 Vraag 2: Efficiëntie Investeringskosten 

Ter verificatie van de efficiëntie van de investeringskosten, is gekeken naar de 
volgende aspecten: 

1. Prijsvorming bij aanvang 

2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

3. Gerealiseerde kosten 
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3.2.1 Prijsvorming bij aanvang 

Het uitgangspunt is hier dat bij een goede omschrijving van de gevraagde 

werkzaamheden en bij open concurrentie de laagste en marktconforme prijs wordt 
verkregen bij aanvang van de werkzaamheden. E.e.a. voor zover binnen de 

invloedssfeer van de Netwerkbeheerder. Van belang hierbij is, dat veel keuzes 
(locatie, uitvoeringsvormen e.d.) al zijn vastgelegd in het RIP. Dit beperkt de 

speelruimte van TenneT in de rol van uitvoerder van het RIP en daarmee ook de 
reikwijdte van een doelmatigheidsbeoordeling. 

3.2.2 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

Vaak zijn er tegenvallers door gewijzigde externe omstandigheden of door 

marktveranderingen tijdens de uitvoering. Dit vertalen wij naar het zichtbaar maken 
van meerwerk en het onderzoeken van dit meerwerk. In eerste instantie gebeurt dit 

door de netbeheerder een verklaring van afwijkingen te laten opstellen t.o.v. de 
initiële begroting. 

3.2.3 Gerealiseerde kosten 

Op basis van de project-uitgangsgegevens wordt een onafhankelijke raming (de 

tegenbegroting) opgesteld door Jacobs Consultancy en vergeleken met de 
gerealiseerde omvang. Wanneer de tegenbegroting en de gerealiseerde kosten 
binnen aanvaarbare grenzen (-20% tot +30% t.o.v. tegenbegroting) gelijk zijn, wordt 

dit als acceptabel gekwalificeerd. 

3.3 Criteria ter Beoordeling van Doelmatigheid 

Bij de beoordeling van de verschillende aspecten, hanteren wij de kwalificaties in 

onderstaande tabel. Deze kwalificatieschaal wordt zowel gebruikt voor de kwaliteit 
van de aangeleverde informatie, als voor het inhoudelijk oordeel van JC over de 

onderbouwing. 
 
Tabel 2 - Beoordelingsschaal 

Kwalificatie Kwaliteit van informatie, beoordeling 

Slecht Geen informatie, nauwelijks of geen onderbouwing 

Onvoldoende Minimale informatie, onvoldoende onderbouwing 

Voldoende Matige informatie, matige onderbouwing 

Goed Adequate informatie, goede onderbouwing 

Omschrijving 

 
Indien de kwaliteit van de aangeleverde informatie onvoldoende of slecht is, leidt dat 

informatie kan immers geen gedegen (positief) oordeel worden gebaseerd. 



Doelmatigheidsbeoordeling BKK 

Q:\NL653400\WORK_FILE\CA033_EPU\08 - Reports\NL653402 - BKK Rapportage - rev F v20180621.docx 12 of 24 

3.4 Informatieverstrekking 

Na verstrekking van de opdracht door ACM, hebben we op 1 november 2017 de 
basisinformatie van TenneT ontvangen, zoals genoemd in de invulinstructie 

Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-
reguliere uitbreidingsinvesteringen  beoordeling van 

deze basisinformatie, heeft Jacobs Consultancy aanvullende informatie opgevraagd, 
die op 8 november is ontvangen. 

 
Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden op 9 november 2017 in Arnhem, waarbij 

we onze aanpak aan TenneT hebben gepresenteerd en met TenneT hebben 
afgestemd. Ook hebben we bij deze gelegenheid onze eerste vragen om informatie 

aan TenneT voorgelegd en besproken hoe de informatieverstrekking het best kan 
plaatsvinden. TenneT heeft op 16 november aanvullende informatie geleverd naar 

aanleiding van deze eerste bespreking. 
 

Een generiek overzicht van de gevraagde informatie is opgenomen in Bijlage 3. In 
aanvulling op deze documenten is nadere specifieke informatie opgevraagd via een 

vragenlijst. De initiële lijst met door Jacobs Consultancy gevraagde informatie is 
uitgebreider dan de lijst 'benodigde informatiedocumenten voor de 

doelmatigheidsbeoordeling' in de eerdergenoemde invulinstructie. Zie bijlage 3. 
 

Op 23 november 2017 heeft een tweede bespreking plaats gevonden in Arnhem, 
waarbij zowel de al ontvangen informatie als de nog ontbrekende informatie 

besproken is. Hierop is nog aanvullende informatie door TenneT aangeleverd, 
daarmee de basis vormend voor de beantwoording van de onderzoeksvragen door 

Jacobs Consultancy. Deze informatie is op 30 november en 22 december door 
TenneT geleverd. 

 
Het eerste conceptrapport is op 12 januari 2018 door Jacobs aan ACM verstrekt en 

op 26 februari, na aanpassingen, door ACM aan TenneT verstrekt. Na ontvangst van 
de reacties van ACM en TenneT op 21 maart is het aangepaste conceptrapport op 

26 april aan ACM verstrekt. Na aanvullend commentaar van ACM, is op 17 mei door 
Jacobs aan ACM een aanpaste versie verstrekt, welke door ACM is doorgestuurd 

naar TenneT. Na overleg tussen ACM en TenneT heeft TenneT nieuwe informatie 

aangeleverd, welke is verwerkt in het rapport, dat op 19 juni ter goedkeuring aan 
ACM is gestuurd. Het definitieve rapport is op 21 juni aan ACM verstrekt. 

 
Jacobs Consultancy voert deze opdracht uit onder strikt vertrouwen en rapporteert 

slechts aan ACM. Jacobs Consultancy gaat ervan uit dat alle informatie die zij van 
ACM heeft ontvangen voor dit doel gebruikt mag worden. Nieuwe informatie vanuit 

TenneT is alleen via ACM verstrekt, zodat duidelijk is dat de uiteindelijke bronnen 
welke Jacobs Consultancy gebruikt volledig bij ACM en TenneT bekend zijn. 
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4. Resultaten 
 
Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 3  Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel    ++ 

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

     

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 
 

BKK

onderbouwd. 
 

45,254 
mln (exclusief bouwrente) als doelmatig. 

De resultaten zijn verder onderbouwd in de volgende paragrafen. 
 
 

4.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

4.1.1 Realisatie van het beoogde doel 

Met uitzondering van kleine restpunten is het beoogde doel gerealiseerd. TenneT 

heeft dit aangetoond met haar AquaP8 inbedrijfname document en bijbehorende 
besluitvormingsworkflow. De onderdelen op de restpuntenlijst doen geen significante 

afbreuk aan het primair beoogde doel en voor deze doelmatigheidsbeoordeling 
hebben wij aangenomen dat deze op de voorgestelde wijze worden afgehandeld. 

 
TenneT heeft alle resterende projectactiviteiten na inbedrijfname opgenomen in 

nazorglijsten. Deze activiteiten geven geen aanleiding tot twijfel dat het beoogde 
projectdoel geheel behaald zal worden. 

 
We beoordelen dit onderdeel als goed onderbouwd en goed doelmatig. 

 
4.1.2 Relevantie van de bestedingen 

De bestedingen zijn beoordeeld op de afweging van (efficiëntie van) alternatieven en 

bijdrage aan het beoogde doel. 
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4.1.3 Evaluatie van alternatieven 

Voor een significant deel zijn kostenbepalende keuzes beschreven in het 

Rijksinpassingsplan (RIP). 
De kosten voor transport en gerelateerde civiele werken bleken na vaststelling van 

het RIP aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk begroot door TenneT. Wij zijn van 
oordeel dat TenneT dit had kunnen voorzien, maar na vaststelling van het RIP viel 

dit buiten de invloedssfeer van TenneT. Gegeven de locatie, zoals vastgesteld in het 
RIP, waren geen betere alternatieven voorhanden. 

Het aantal partijen dat redelijkerwijs dit soort specialistisch transport kan uitvoeren is 
beperkt. Daarbij is hiervoor specifieke kennis van de Nederlandse wet- en 

regelgeving nodig. De marktconformiteit is echter gewaarborgd via een 
onafhankelijke partij die door was aangezocht om de offerte van 

tte verifiëren. De gekozen transportroute is (zoals verwoord in het 
transportdraaiboek): "...de 'minst slechte' transportroute.": beter dan de alternatieven, 

maar daarmee nog niet eenvoudig qua uitvoering. 

 
4.1.4 Bijdrage aan het beoogde doel 

De uitgaven dragen volledig bij aan het beoogde doel. 

4.2 Vraag 2: Efficiëntie van Investeringskosten 

We hebben hier de volgende aspecten onderzocht: 

1. Prijsvorming bij aanvang 

2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

3. Gerealiseerde kosten  openstaande Meerwerk afhandeling 

4.2.1 Prijsvorming bij aanvang 

Om de prijsvorming bij aanvang van het project te beoordelen, hebben we een 

steekproefsgewijze controle uitgevoerd op het aanbestedingsproces. Het 
uitgangspunt was hierbij dat bij open concurrentie de laagste en markconforme prijs 

wordt verkregen. E.e.a. voor zover binnen de invloedssfeer van TenneT. 

Teneinde een representatieve verificatie te maken van de gevolgde inkoopprocedure 

hebben we de volgende aanbestedingstrajecten nader bestudeerd: 

1. Aanbestedingstraject  

2. Aanbestedingstraject voor transport
 

Bovenstaande selectie omvat een significant deel van de waarde van de 
aanbestedingen. 

 

tedingstraject

Aanbestedingstraject voor transport

e verifiëren. 



Doelmatigheidsbeoordeling BKK 

Q:\NL653400\WORK_FILE\CA033_EPU\08 - Reports\NL653402 - BKK Rapportage - rev F v20180621.docx 15 of 24 

4.2.2 Aanbesteding 

Naar aanleiding van werk uitgevoerd door  

m 
TenneT goedgekeurd. 

Volgens een notitie van TenneT is de alliantie primair aangegaan om projectrisico's 
(en daaruit volgende kosten) te beperken. Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 

beheersing van risico's en budget is via een gezamenlijk risicobudget ingevuld. 

De marktconformiteit voor de werkzaamheden van voor dit project is d.m.v. 

TIMI-begroting BKK.xls als volgt onderbouwd: 

Omschrijving  

Kosten calculatie werkzaamheden conform EU123 
(lijnwerkzaamheden) en EU169 (stationswerkzaamheden) 

 

Offerte   

 

Voorts zijn de eenheidsprijzen een integraal onderdeel van het contract tussen 
TenneT en   

Op basis van bovenstaande, concluderen we dat  aalliantie aanbesteding goed 
is onderbouwd en goed heeft bijgedragen aan de doelmatigheid van het project. 

 

4.2.3 Aanbesteding transport  

Naar aanleiding van de initiële vraag van TenneT aan  
om zeker te stellen dat de vergunningen voor aanvraag het juiste detailniveau zouden 

bevatten, heeft deze   benaderd en destijds zijn de benodigde vergunningen 
voor transport verkregen. iis bij TenneT een gekende partij die in het 

verleden verscheidene complexe transporten heeft verzorgd. 

 de verantwoordelijke partij voor het aanbesteden van 

het transport over land. De aanbesteding is in concurrentie uitgezet bij  
en 

gaf snel na de aanbestedingsaanvraag aan geen kans te zien om een 
concurrerende aanbieding te doen binnen de (uitvoeringstechnische) kaders van de 

verleende vergunningen. De aanbieding van  bleek echter fors hoger dan 
het budget. 

Naar aanleiding van deze potentiële budgetoverschrijding is een hernieuwd 
gezamenlijk gesprek geweest met  om te kijken of er binnen de kaders 

van de verleende vergunningen een mogelijkheid was om alsnog een offerte uit te 
brengen. Dit was voor niet mogelijk, tenzij een alternatieve eigen 

Naar aanleiding van werk uitgevoerd door

Offerte

en

Op basis van bovenstaande, concluderen we dat lliantie aanbesteding goed 

transport

aan

heeft deze benaderd en destijds zijn de benodigde 
transport verkregen. s bij 

het transport over land. De aanbesteding is in concurrentie uitgezet bij

. De aanbieding van bleek 

est met om te kijken of er binnen de kaders 

brengen. Dit was voor niet mogelijk, tenzij een alternatieve eigen 
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transportoplossing van zou kunnen worden geaccepteerd. Echter, 

uitvoeringstechnische wijzigingen ten opzichte van de verleende vergunningen zijn 

niet gewenst omdat dit leidt tot hernieuwde vergunningaanvragen. 

  heeft hierop een onafhankelijke adviseur gevraagd de 

offerteprijzen van  te toetsen. Er bleken geen onregelmatigheden in de 
offerte van  te zitten, die reden zouden kunnen geven om te twijfelen aan 

de marktconformiteit daarvan. Vervolgens zijn verdere gesprekken gevoerd met 
 die zich hierbij als een proactieve partner opstelde. Daarbij was s 

verantwoordelijk voor het opstellen van het transportplan waarop vergunning is 
afgegeven, zodat er geen extra . We hebben hierbij geen 

aanleiding gevonden voor vermoedens dat  medewerking aan het 
transportplan een nadelige invloed heeft gehad op de uiteindelijke kosten. TenneT 

heeft uiteindelijk besloten verder te gaan met .. 

De financiële 

transformatortransport zijn voor gunning aan het investeringsoverleg gestuurd.

Op basis van bovenstaande, concluderen we dat de    aanbesteding goed 

is onderbouwd en goed heeft bijgedragen aan de doelmatigheid van het project. 

 

4.2.4 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

De meest noemenswaardige meerwerken hebben betrekking op het 

transformatortransport. De kosten voor het transport van de transformator zijn in de 
planfase geschat op  voor directe transportkosten  en gerelateerd 

civiel werk ((  De uiteindelijke kosten blijken  voor 
mln voor gerelateerde civiele werken. Naar ons oordeel had 

TenneT dit in een eerder stadium kunnen voorzien en is de begroting niet tijdig 
aangepast aan het transportplan, maar waren naar onze mening de kosten 

uiteindelijk niet te vermijden. 

In het algemeen zijn door de alliantie TenneT    met betrekking tot de 

kostenbeheersing tijdens de uitvoering procedures vastgelegd in de overeenkomst 
van aanneming station Breukelen  Kortrijk TenneT--   Ter verificatie zijn een 

 

Veel meerwerken zijn het gevolg van het niet kunnen betreden van de locatie voor 

het RIP definitief was. TenneT heeft dit mondeling toegelicht en we beschouwen dit 
buiten de invloedssfeer van TenneT. De verwachtingen van TenneT omtrent de 

bodemgesteldheid kwamen hierdoor niet overeen met de werkelijkheid tijdens de 

uitvoering. De ondergrond bleek, na bouwrijp maken, anders en zwakker. In één 

geval bleek dat bij detailuitwerking de benodigde hoeveelheid wapening niet 
uitgevoerd kon worden binnen de aangegeven betonvormen. Dit heeft echter, voor 

zover wij konden beoordelen, niet tot extra vermijdbare kosten geleid. 

 

Ter verificatie zijn een 

transportoplossing van zou kunnen wtransportoplossing van zou kunnen wtransportoplossing van zou kunnen w

heeft hierop een onafhankelijke adviseur gevraagd de 

fferteprijzen van te toetsen
offerte van te zitten

. Daarbij wa

edens dat  medewerking aan het 

verder te gaan met

Op basis van bovenstaande, concluderen we dat de aanbesteding goed 

met betrekking tot de  met betrekking tot de  met betrekking tot de 
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Voor het (na afloop van de bouwperiode) verstevigen van een deel van de 

toegangsweg, had TenneT in eerste instantie 

voor nazorg volgens RFC 139 op basis van onderheien. Bij navraag door Jacobs 
bleek TenneT echter ook een goedkoper alternatief te hebben onderzocht (een 

dubbele laag stelconplaten) en gerealiseerd voor een bedrag van .. We 
beoordelen dit lagere bedrag als doelmatig. 

tijdens 
de uitvoering procedureel goed is onderbouwd en uitgevoerd. We hebben hier geen 

significante ondoelmatigheden gevonden. Deze werkwijze heeft goed bijgedragen 
aan de doelmatigheid van het project. 

 

4.2.5 Overige kostenescalaties 

Voor bepaalde materialen heeft TenneT met leveranciers afspraken gemaakt over 
de doorwerking van veranderde grondstofprijzen in de inkoopprijs. Hierbij wordt een 

transparante werkwijze gevolgd die TenneT met project-specifieke berekeningen 
heeft onderbouwd. 

 

4.2.6 Afloopinvesteringen 

De verwachte uitgaven na ingebruikname van het project zijn door TenneT gesplitst 
in de volgende categorieën: 

1- Lopende inkooporders 
2- Geplande uitgaven 

3-  
4- Schades 

 
Het grootste deel van de uitgaven betreft termijnen van   in de categorie 

Inkooporders en RFC s van   in de categorieën Inkooporders, Geplande uitgaven 
 De RFC waarbij TenneT 

 

 

We hebben het door TenneT opgestelde overzicht van bovengenoemde RFC s 
bekeken en achten de uitgaven goed onderbouwd en goed doelmatig. 

 

4.2.7 Gerealiseerde kosten 

mln) valt binnen de 
mln - 46 mln). Zie de bijlage voor details. 

 

 We 

Het grootste deel van de uitgaven betreft termijnen van in de categorie 

s van in de categorieën Inkooporders, Geplande uitgaven 
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5. Conclusies 
 

45,254 

mln (exclusief bouwrente) als doelmatig.  
 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 4  Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel    ++ 

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

     

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 
 

BKK of goed 

onderbouwd. 
 

5.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

5.1.1 Realisatie van het beoogde doel 

Met uitzondering van kleine restpunten is het beoogde doel gerealiseerd. TenneT 

heeft dit aangetoond met haar AquaP8 inbedrijfname document en bijbehorende 
besluitvormingsworkflow. De onderdelen op de restpuntenlijst doen geen significante 

afbreuk aan het primair beoogde doel. We beoordelen dit onderdeel als goed 
onderbouwd en goed doelmatig. 

 
5.1.2 Relevantie van de bestedingen 

De uitgaven dragen volledig bij aan het beoogde doel. 
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5.2 Vraag 2: Efficiëntie van Investeringskosten 

We hebben hier de volgende aspecten onderzocht: 

1. Prijsvorming bij aanvang 

2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

3. Gerealiseerde kosten  openstaande Meerwerk afhandeling 

5.2.1 Prijsvorming bij aanvang 

We hebben de aanbestedingstrajecten voor en transport 
beoordeeld. Daarnaast hebben we gekeken naar de kostenbeheersing tijdens de 

uitvoering.

TenneT heeft de marktconformiteit van de aalliantie goed onderbouwd. Het 

aanbestedingstraject voor het transformatortransport was complex, maar 
desondanks ook goed onderbouwd. We beoordelen dat beide goed hebben 

bijgedragen aan de doelmatigheid van het project. 

 

5.2.2 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

De noemenswaardigste meerwerken hebben betrekking op het transformator-

transport  Naar ons oordeel had TenneT dit in een eerder stadium kunnen 
voorzien, maar was dit uiteindelijk niet te vermijden. 

de uitvoering procedureel goed is onderbouwd en uitgevoerd. Deze werkwijze heeft 

goed bijgedragen aan de doelmatigheid van het project. 

 

5.2.3 Afloopinvesteringen 

De verwachte uitgaven na ingebruikname van het project betreft voor het grootste 

deel termijnen vann in de categorie Inkooporders en RFC s van in de 

TenneT opgestelde overzicht van bovengenoemde RFC s bekeken en achten de 
uitgaven voldoende onderbouwd en grotendeels doelmatig. 

 
5.2.4 Gerealiseerde kosten 

mln) valt binnen de 
mln - 46 mln). Zie de bijlage voor details. 

 

transport 

TenneT heeft de marktconformiteit van de lliantie goed onderbouwd. Het 

deel termijnen va in de s van in de 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Tegenbegroting 

Bijlage 2: Prijsindexatie 
Bijlage 3: Generiek overzicht informatiedocumenten 
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Bijlage 1: Tegenbegroting 

We hebben de realisatie van het project vergeleken met een tegenbegroting door JC. De 

realisatie is door TenneT geleverd onder referentie [BKK 2]. Het totale realisatiebedrag voor 
ligt aan de bovengrens van de tegenbegroting. Dit is grotendeels te 

verklaren uit de aanvullende civiele werkzaamheden vanwege de bodemgesteldheid, die 
zwakker bleek dan verwacht. Te denken valt aan fundering, bemaling, etc. Daarnaast geeft 

TenneT aan dat ook een nieuwe norm voor staalconstructies leidde tot zwaardere constructies 
dan voorzien. 

  

Categorie Begroot Realisatie Contra 

Lijnen       

Kabels      

Primaire installatie       

Transformator       

Blindstroomcompensatie        

Secundaire installatie       

Telecom       

Civiel/ bouwkundig        

Projectkosten       

Grondzaken      

Grond       

Totaal      36  

Bandbreedte, ondergrens (-/- 20%) 28 

Bandbreedte, bovengrens (+/+ 30%) 46 

 

  

 

  

Getallen in mijloenen E  Door afronding kan de som van de (afgeronde) deelposten afwijken van het totaal. 

De tegenbegroting is bedoeld om het project als geheel te begroten. We hebben getracht dit 
op te splitsen volgens de categorieën die TenneT gebruikt. De gehanteerde verdeling kan 

echter op onderdelen afwijken. De doelmatigheidstoets beoordeelt namelijk de doelmatigheid 
van het gehele project. Het is geen review van de wijze van rapporteren van kosten binnen 

een project door TenneT. 

De posten Kabels en Telecom zijn vanwege de beperkte omvang niet afgesplitst. 
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Bijlage 2: Prijsindexatie 

Waar nodig is voor het escaleren van de prijzen gebruik gemaakt van de prijsindices 

Bouwkosten civiel van het CBS (2000=100). Hieronder zijn de jaargemiddeldes grafisch 
weergegeven, samen met enkele andere relevante indices, omgerekend naar 2005=100: 

CEPCI staat voor Chemical Engineering Plant Cost Index (1957-59=100) 

 

De CEPCI is een toonaangevende index voor de realisatie van industriële nieuwbouw-
projecten en wordt maandelijks gerapporteerd in het tijds

CBS index wordt gepubliceerd door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Tevens is in de grafiek de ontwikkeling van de koperprijs (in EUR/mt) weergegeven, ook hier 
geschaald naar 2005=100. Opgemerkt dient te worden dat de koperprijs relatief sterke 

schommelingen op de korte termijn vertoont. 

 

Bron: Jacobs Consultancy. 



Doelmatigheidsbeoordeling BKK 

Q:\NL653400\WORK_FILE\CA033_EPU\08 - Reports\NL653402 - BKK Rapportage - rev F v20180621.docx 23 of 24 

Bijlage 3: Generiek overzicht informatiedocumenten 

Onderstaande tabel geeft in generieke vorm weer welke informatiedocumenten door Jacobs 

Consultancy bij de netbeheerder zijn opgevraagd. In aanvulling op deze lijst is nadere 
informatie over specifieke onderwerpen opgevraagd. 

Tabel 5  Generiek overzicht informatiedocumenten t.b.v. doelmatigheidsbeoordeling 

Toets Door netbeheerder aan Toelichting op de inhoud 
te leveren informatie 

1. Beoogde doel Verificatiememorandum Toont aan dat project benodigde functionaliteit 
bereikt heeft om probleem op te lossen. 

Toelichting op evt. andere doelen die bereikt 
zijn. 
Ondersteund door bijv. load flow berekeningen 
of netberekening. 

2. Realisatie Definitief voorstel het voornemen tot het doen van een investering 
kosten cfm zoals bedoeld in artikel 20e, eerste lid, van de 
voorstel E-wet of artikel 39f, eerste lid, van de Gaswet. 

Gedocumenteerde Intern document van NB, met daarin o.a.: 
Definitieve Investerings-  Beschrijving probleem/knelpunt op 
beslissing (FID) kwantitatief en toetsbare wijze, incl. evt. 

marktinschattingen. 
 Alternatieven zijn uitgewerkt en begroot 
 Begrotingen bevatten zowel interne 

contingency (projectonzekerheden) als 
externe contingency (bijv. a.g.v. 
vergunningseisen) met toelichting. 

 Begrotingen zijn nadere gespecificeerd met 
oog op latere verificatie. 

 Begrotingen bevatten prijspeil (datum) en 
aannames over prijsontwikkeling t/m 
realisatie, incl. apart gespecificeerde 
bouwrente. 

 Keuze voor oplossing is beargumenteerd 
 Incl. getekend en gespecificeerd FID 

Realisatie Het gerealiseerde investeringsbedrag, 
investeringsbedrag gespecificeerd (analoog aan FID), voorzien van 
 toelichting en specificatie meerwerk met 

onderbouwing. 
3. Aanbestedings- Aanbestedingsbestek Omschrijving van de aanbestede 

procedure werkzaamheden en leveringen in een 
aanvraagbestek. 

Gunningsdocumenten Incl. een gemotiveerd en ondertekend 
 gunningsbesluit. 
Verklaring gevolgde Incl. informatie over aard en type van 
aanbestedingsprocedure aanbestedingsprocedure. 

4. Interne Document toelichting op Toelichting op standaard projectprocedures en 
project- gevolgde procedures dat deze gevolgd zijn incl. evt. meerwerk 
procedure goedkeuring. 
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Toets Door netbeheerder aan 
te leveren informatie 

Toelichting op de inhoud 

5. Realisatie 
meerwerk 

uit Meerwerk memorandum  Een acceptatie overeenkomst tussen de 
aannemer van de werkzaamheden en 
netbeheerder waarin de netbeheerder de 
opgeleverde werkzaamheden aanvaardt als 
zijnde uitgevoerd conform aanvraag en 
tegen overeengekomen prijs. 

 Specificatie van meerwerkpunten ten 
opzichte van de FID documentatie resp. het 
voorstel, met voldoende onderbouwing voor 
aanleiding en kosten van dit meerwerk. 

6. Prijsescalatie Prijsescalatie 
memorandum 

Toelichting op evt. meer dan voorziene 
prijsescalatie anders dan vermeld in FID, door 
ACM toetsbaar op de marktontwikkelingen. 

7. Tegenbegroting Omschrijving van de 
totaal uitgevoerde 
werkzaamheden 

in Incl. overzichtstekeningen. 

bestaande uit 
aanbestedingsbestek 
plus meerwerkorders 




