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1 MANAGEMENT SAMENVATTING 

ACM heeft van TenneT op 2 september 2013 een aanvraag ontvangen voor het verrekenen van de kos-

ten van de investeringen in de hoogspanningsverbinding Wateringen-Bleiswijk in de tarieven van 

2014 en verder. Dit verzoek gedaan op grond van artikel 20d van de Elektriciteitswet 1998.  Naar aan-

leiding van dit verzoek, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een start gemaakt met de be-

oordeling van dit verzoek. Een onderdeel van deze beoordeling is een beoordeling van de doelmatig-

heid van de investering. Deze doelmatigheidsbeoordeling laat ACM uitvoeren door DNV KEMA.  

 

In de door TenneT tweejaarlijks in het kader van de Electriciteitswet van 1998 opgestelde Kwaliteit & 

Capaciteit Documenten (KCD) en het in 2008 door TenneT gepresenteerde visiedocument “Visie 

2030” worden in verschillende mogelijke groeiscenario’s knelpunten voorzien in het 380 kV trans-

portnet. Om deze het hoofd te bieden en daarmee de robuustheid van het 380 kV transportnet voor de 

lange termijn te waarborgen is een netconcept ontwikkeld dat past bij de verschillende scenario’s. Dit 

concept voorziet in: 

• één sterke 380 kV-ring in de nabijheid van de belastingcentra in het midden en westen van Neder-

land en 

• directe verbindingen tussen de productie- en de belastingcentra of de 380 kV-ring. 

De globale ruimtelijke reservering voor de noodzakelijke 380 kV-verbinding Wateringen-Bleiswijk 

(Randstad 380 Zuid) en Bleiswijk-Vijfhuizen-Beverwijk (Randstad 380 Noord) heeft plaatsgevonden 

met de vierde partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II, 

1994); de planologische kernbeslissing (PKB) “Randstad 380 kV-verbinding”. 

Door het ministerie van VROM werd op basis van deze PKB een eigen bestemmings- of rijks inpas-

singsplan opgesteld waarmee het juridisch kader voor een snelle realisatie werd geschapen.  

Een aantal uitgangspunten is daarbij in belangrijke mate bepalend geweest voor de uiteindelijke ont-

werpkeuzen voor realisatie: 

• het ministerie van VROM houdt zich aan haar eigen advies om zoveel als redelijkerwijs mogelijk 

te voorkomen dat er in de buurt van bovengrondse hoogspanningsverbindingen nieuwe situaties 

ontstaan waar langdurige blootstelling (van kinderen) aan de jaargemiddelde magnetische veld-

sterkten boven 0,4 microTesla liggen mogelijk is.  

• De specifieke magneetveldzone, dat is de zone waarbinnen de jaargemiddelde magnetische veld-

sterkten boven 0,4 microTesla ligt, en daarmee de zakelijk rechtstrook, dienen derhalve te worden 

geminimaliseerd; 

• met een verantwoorde landschappelijke inpassing van de bovengrondse hoogspanningsverbinding 

dient terdege rekening te worden gehouden en 

• daar waar niet kan worden voldaan aan voornoemde voorwaarden, worden hoogspanningskabels 

toegepast. Uiteindelijk is 10,7 van de 22 km verkabeld.  

De eerste twee uitgangspunten vereisen toepassing van een ander type hoogspanningsmast dan de ge-

bruikelijke vakwerkmasten.  
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De Wintrack-masten zijn in de verbinding Wateringen Bleiswijk voor het eerst op grote schaal toege-

past. De 380kV-kabelverbinding met een lengte van 10,7 km is bijzonder. Wereldwijd bestaan weinig 

referenties waarbij 380 kV hoogspanningskabels met een lengte van 10,7 km zijn toegepast. 

 

In deze doelmatigheidsbeoordeling wenste de ACM een antwoord op de vraag: 

 

Zijn de gemaakte kosten voor dit project 1) goed onderbouwd en 2) doelmatig te noemen. 

 

Voor de beantwoording van de vraag dienden zowel kapitaalkosten als operationele kosten beschouwd 

te worden. De beoordeling van de doelmatigheid van de betreffende investeringen is weergegeven in 

Tabel 1. 

 

Tabel 1: Overzicht beoordeling onderbouwing en doelmatigheid van verbinding Wateringen Bleiswijk, 

per deelvraag factor 

Factor Onderbouwing Doelmatigheid 

1. Kapitaalkosten Voldoende Goed 

2. Operationele kosten Voldoende Goed 

Eindoordeel doelmatigheid Voldoende Goed 
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Kapitaalkosten 

Om de doelmatigheid te bepalen van de investeringen binnen de deelprojecten die vallen onder ver-

binding Wateringen Bleiswijk, heeft DNV KEMA de bouw van de verbinding tussen station Bleiswijk 

en station Wateringen, bestaande uit: 

• Een kabelverbinding 

• Een lijnverbinding 

• De aansluitingen op de stations. 

Station Bleiswijk en station Wateringen zijn niet beschouwd. 

 

De definitieve estimate at completion voor verbinding Wateringen Bleiswijk valt XX% lager uit dan 

de nettobegroting. Uit een analyse van DNV KEMA naar de verklaring van de afwijkingen tussen de 

begroting en de realisatie blijkt dat de verschilposten verklaarbaar en aanvaardbaar zijn. Het is echter 

opvallend dat het gealloceerde risicobudget niet is gebruikt tijdens het project.  

 

ACM heeft DNV KEMA verzocht om een contrabegroting te maken voor verbinding Wateringen 

Bleiswijk. De lijnverbinding is gerealiseerd door gebruik te maken van Wintrack masten. Deze con-

trabegroting valt voor de lijnverbinding 14% lager uit dan de realisatie van TenneT. Het verschil tus-

sen de DNV KEMA begroting en de TenneT begroting komt voort uit de specifieke bodemomstandig-

heden waar TenneT mee te maken heeft gekregen bij de bouw van de lijnverbinding. Hierdoor zijn de 

kosten voor de fundering hoog en verklaarbaar. 

Voor de kabelverbinding heeft TenneT gebruik gemaakt van een 380 kV verbinding met een lengte 

van 10,7 kilometer. Dit is een uitzonderlijk lange verbinding, waarbij 3786 meter van het tracé ge-

boord is. De bijzondere grondcondities, de  en de beperkte ervaring met lange 380 kV kabelverbindin-

gen zorgen ervoor dat de kosten significant hoger uitvallen dan in de contrabegroting van DNV 

KEMA. Door bovengenoemde aspecten zijn deze kosten wel verklaarbaar. 

 

DNV KEMA beoordeelt de gevolgde aanbestedingsprocedure en de onderliggende documentatie als 

transparant. DNV KEMA concludeert op basis van de steekproefsgewijze controle van de aanbeste-

dingsprocedure dat TenneT op transparante wijze de keuze van de leveranciers kan onderbouwen. 

 

Uit een steekproefsgewijze controle van de meer/minderwerkprocedure blijkt dat de door TenneT be-

schreven procedure wordt gevolgd.  

 

Het verschil tussen de begroting en de realisatie beoordeelt DNV KEMA als verklaarbaar en aan-

vaardbaar. Het is opvallend dat het verschil tussen het budget van TenneT en de daadwerkelijke reali-

satiekosten zeer gering is, afgezien van de posten Xxxxxxxxxxxxxxxx xx XXXX xx  XXxxxxx 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxX. In totaliteit oordeelt KEMA dat de kapitaalkosten doelmatig zijn en vol-

doende onderbouwd. 
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Operationele kosten 

TenneT stelt de operationele kosten van de investering vast op 1% van de kapitaalkosten. Hiermee 

hanteren zij een percentage dat overeenkomt met de gemiddelde jaarlijkse operationele kosten van een 

hoogspanningscomponent. Aangezien de operationele kosten niet per component per jaar in detailni-

veau vast te stellen zijn, is het in de sector gebruikelijk om deze 1% te hanteren. TenneT heeft aange-

geven zich hier voor deze investering bij aan te sluiten. DNV KEMA ziet geen aanleiding om substan-

tieel hogere of lagere operationele kosten te verwachten dan bij een gemiddelde investering in het 

hoogspanningsnet, en acht daarmee voldoende aannemelijk gemaakt dat de operationele kosten voort-

vloeien uit de kapitaalinvestering. 

 

Eindoordeel 

Het doel van verbinding Wateringen Bleiswijk is gerealiseerd zoals vastgelegd in het voornemen. 

DNV KEMA acht de gemaakte projectinvesteringen volledig doelmatig. Voor de operationele kosten 

acht DNV KEMA 1% van dit bedrag doelmatig als jaarlijkse uitgave.  



DNV KEMA Energy & Sustainability 

  -9-    

2 INLEIDING 

2.1 Achtergrond 

In de door TenneT tweejaarlijks in het kader van de Electriciteitswet van 1998 opgestelde Kwaliteit & 

Capaciteit Documenten (KCD) en het in 2008 door TenneT gepresenteerde visiedocument “Visie 

2030” worden in verschillende mogelijke groeiscenario’s knelpunten voorzien in het 380 kV trans-

portnet. Om deze het hoofd te bieden en daarmee de robuustheid van het 380 kV transportnet voor de 

lange termijn te waarborgen is een netconcept ontwikkeld dat past bij de verschillende scenario’s. Dit 

concept voorziet in: 

• één sterke 380 kV-ring in de nabijheid van de belastingcentra in het midden en westen van Neder-

land en 

• directe verbindingen tussen de productie- en de belastingcentra of de 380 kV-ring. 

 

De globale ruimtelijke reservering voor de noodzakelijke 380 kV-verbinding Wateringen-Bleiswijk 

(Randstad 380 Zuid) en Bleiswijk-Vijfhuizen-Beverwijk (Randstad 380 Noord) heeft plaatsgevonden 

met de vierde partiële herziening van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (SEV II, 

1994); de planologische kernbeslissing (PKB) “Randstad 380 kV-verbinding”. 

 

 

Figuur 1 Ringstructuur Randstad 

 

Dit doelmatigheidsonderzoek heeft betrekking op de verbinding tussen wateringen en Bleiswijk en 

betreft een kabel- en een lijnverbinding. 
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2.2 Procedures rondom verbinding Wateringen Bleiswijk 

Het realiseren van een hoogspanningsverbinding is een project van nationaal belang. Op projecten van 

nationaal belang is de Rijkscoördinatieregeling van toepassing. Deze regeling is bedoeld om sneller 

besluiten te kunnen nemen, zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid van de besluitvorming 

en van de mogelijkheden voor burgers om hierover hun mening te kunnen geven. 

 

De ministers van Economische Zaken (EZ) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn het bevoegd 

gezag voor het project. Zij zijn verantwoordelijk voor de besluitvorming over de nieuwe verbinding. 

De ministers bepalen waar de nieuwe verbinding komt en hoe deze eruit zal komen te zien. Tijdens de 

procedure adviseert TenneT de ministers over technische zaken, bouwkosten en over de verschillende 

mogelijke tracés. Vervolgens is TenneT verantwoordelijk voor het bouwen van de verbinding en voor 

het beheer nadat deze in gebruik is genomen. Onderdeel van de Rijkscoördinatieregeling is het Inpas-

singsplan. Een inpassingsplan is een bestemmingsplan op rijksniveau en wordt vastgesteld door de 

ministers van EZ en IenM. 

 

Een Inpassingsplan bestaat uit een aantal onderdelen, waaronder: 

• een kaart waarop de exacte ligging van het project is aangegeven, 

• regels en (kwaliteits)eisen voor het project, 

• een motivatie voor het tracé van de verbinding en een toelichting op hoe het plan wordt uitge-

voerd, 

• een beschrijving van de gevolgen van het project voor bijvoorbeeld de leefomgeving, water, na-

tuur, landschap en economische ontwikkeling en behoud van archeologische waarden. Deze effec-

ten zijn opgenomen in het Milieu Effectrapport (MER). 

 

De ministers van EZ en van IenM maken een keuze voor de route van de nieuwe verbinding (het 

voorgenomen tracé). Op basis van de gemaakte keuze werken de ministers aan een ontwerp-

inpassingsplan waarin het tracé wordt vastgelegd en de keuze voor het tracé wordt gemotiveerd. De 

keuze is tevens de basis voor TenneT voor het aanvragen van alle benodigde vergunningen en onthef-

fingen bij de verschillende bestuursorganen. 

 

Voor het aanleggen van een hoogspanningsverbinding zijn veel besluiten (vergunningen en onthef-

fingen) nodig. Denk aan een omgevingsvergunning en een ontheffing van de Flora- en faunawet. Met 

de Rijkscoördinatieregeling blijven de overheden (zoals gemeenten en provincies) verantwoordelijk 

voor de besluiten. De minister bepaalt binnen welke termijnen alle (ontwerp)besluiten genomen moe-

ten worden. 
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2.3 Uitgangspunten 

In haar beleid heeft de overheid een aantal uitgangspunten bepaald. Daarnaast heeft TenneT een aantal 

nettechnische uitgangspunten vastgesteld die als kader dienen voor het ontwikkelen van een nieuwe 

verbinding. Op basis van deze uitgangspunten is een aantal tracé-alternatieven vastgesteld.  

 

De ministers stellen tracéalternatieven vast. Daarna starten de onderzoeken die de basis vormen voor 

het Milieueffectrapport (MER). Met deze onderzoeken worden de effecten van de nieuwe verbinding 

op het milieu onderzocht. Het gaat hierbij om de thema’s landschap, leefomgeving, natuur, archeolo-

gie, bodem en water. De tracéalternatieven zijn gebaseerd op een aantal uitgangspunten. Deze uit-

gangspunten worden in onderstaande paragraaf toegelicht. Deze uitgangspunten zijn uitgesplitst naar: 

technische, ruimtelijke, nettechnische en overige uitgangspunten. In dit overzicht zijn zowel de punten 

van de overheid als van TenneT verwerkt. 

 

2.3.1 Technische uitgangspunten 

Combineren: Nieuwe doorsnijdingen met het landschap worden zoveel mogelijk voorkomen. Waar 

mogelijk en zinvol worden nieuwe hoogspanningsverbindingen met bestaande verbindingen in één 

mast gecombineerd. Na de aanleg kan de bestaande verbinding dan worden verwijderd. 

 

Bundelen: Wanneer combineren niet kan, wordt de nieuwe verbinding, waar mogelijk en zinvol, naast 

bestaande hoogspanningsverbindingen of andere infrastructuur (snelwegen, spoorlijnen) neergezet. 

 

Bovengronds: Nieuwe hoogspanningsverbindingen van 380 kV worden in principe bovengronds aan-

gelegd.  

 

Hoogspanningsverbindingen van 150 kV en lager kunnen ondergronds worden aangelegd. Hier is al 

veel ervaring mee en het ondergronds brengen van verbindingen van 150 kV of lager, leidt niet tot 

problemen met de leveringszekerheid. 

 

Voor verbindingen van 380 kV ligt het wat gecompliceerder. Dit is nog erg nieuwe technologie, waar-

van TenneT nog niet zeker weet of dit tot extra storingen zal leiden. Wel wil TenneT expertise opdoen 

met kabels van 380 kV. In 2008 is daarom besloten in de Randstad een deel van het tracé ondergronds 

aan te leggen. Nergens ter wereld is meer dan 20 km van een dergelijke kabel met een zo hoog voltage 

ondergronds aangelegd. Er zijn daardoor weinig gegevens bekend over hoe deze ondergrondse kabels 

zich gedragen. In verband met de leveringszekerheid wordt het op dit moment niet verstandig geacht 

om een met langere lengten te gaan experimenteren voordat duidelijk is hoe het met de 20 km gaat. 

TenneT voert daarom samen met de TU Delft een studie uit, om de gevolgen van de kabel op het elek-

triciteitsnetwerk in Nederland nauwkeurig te kunnen meten. De eerste resultaten van dit onderzoek 

zijn rond 2016 bekend. Op basis van de bevindingen wordt een beslissing genomen of hoogspannings-
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verbindingen van 220 en 380 kV in de toekomst na 2016 vaker ondergronds kunnen worden aange-

legd. Tot die tijd worden alle hoogspanningsverbindingen in Nederland bovengronds aangelegd. 

 

Magneetvelden: Zoveel als redelijkerwijs mogelijk vermijden dat in nieuwe situatie gevoelige be-

stemmingen (huizen, scholen, kinderdagverblijven) binnen de magneetveldzone komen te liggen 

(voorzorgsbeginsel van het Ministerie van IenM uit 2005). 

 

2.3.2 Ruimtelijke uitgangspunten 

Landschap: Er wordt rekening gehouden met de landschappelijke structuur. Het streven is om de ver-

binding zo recht mogelijk te laten lopen (zogenaamde rechtstand). De verbinding wordt daarbij zo 

goed mogelijk in het landschap ingepast, zodat deze aansluit bij patronen en structuren (zoals wegen, 

rivieren) in het landschap. De hoogspanningsverbinding heeft echt ook een eigen 'identiteit'. 

Ruimtegebruik: Bij het ontwikkelen van het tracé wordt, indien mogelijk, zoveel mogelijk afstand tot 

bebouwing gehouden. Ook wordt gelet op plaatsen waar ontwikkelingen gepland staan; bijvoorbeeld 

nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen of (spoor)wegen. 

Natuur: Belangrijke natuurgebieden zoals Natura 2000-gebieden en Ecologische Hoofdstructuur, 

worden zo min mogelijk doorkruist.  

Archeologie: er wordt rekening gehouden met belangrijke archeologische vindplaatsen.  

 

2.3.3 Nettechnische uitgangspunten 

Aanleg: Er moet voldoende bouwruimte beschikbaar zijn. Daarnaast moet de bestaande verbinding 

tijdens de aanleg in bedrijf blijven. Er wordt dus eerst een nieuwe verbinding gebouwd voordat de be-

staande verbinding wordt afgebroken. Het is daarom in principe niet mogelijk om de nieuwe verbin-

ding op exact dezelfde plaats neer te zetten als de bestaande. 

Wisselstroom: De nieuwe verbinding wordt bedreven met wisselstroom. 

Betrouwbaar en robuust hoogspanningsnet: Er moet altijd voldoende transportcapaciteit beschik-

baar zijn, ook tijdens een storing of onderhoud. Daarom worden nieuwe verbindingen zoveel mogelijk 

in ringstructuren gerealiseerd. Als een verbinding uitvalt kan de elektriciteit via een andere route wor-

den getransporteerd. 

Toekomstvastheid: De verbinding wordt ook gebouwd met het oog op de toekomst. De nieuwe ver-

binding is daarom ook geschikt voor toekomstige groei in elektriciteitsproductie en voor groei in lo-

kaal opgewekte elektriciteit.  

Bovengronds: De nieuwe verbinding wordt in principe bovengronds aangelegd. Het ondergronds aan-

leggen over grote afstanden van 380 kV- verbindingen levert op dit moment te veel risico's op ten aan-

zien van de leveringszekerheid. Bovendien zijn de kosten ervan erg hoog. 
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2.3.4 Overige uitgangspunten 

Kosten: Kosten zijn een belangrijk criterium omdat het project wordt verrekend in de elektriciteitsre-

kening. Er wordt daarom een zorgvuldige afweging gemaakt tussen technische en maatschappelijke 

wensen, milieuaspecten en kosten. 

 

Draagvlak: Vanaf het begin van het project is met de omgeving gesproken over de ontwikkeling van 

de verbinding. Met name met regionale en lokale overheden, maar ook met belangenorganisaties. Er 

wordt uiteindelijk voor een oplossing gekozen waarbij een afweging wordt gemaakt tussen alle boven-

staande aspecten. 

 

2.3.5 Impact uitgangspunten 

Bovengenoemde uitgangspunten hebben geleid tot de definitieve tracering en de gekozen technische 

oplossingen. Voor het tracé is 10,7 kilometer verkabeld en is voor 10,9 km gebruik gemaakt van een 

bovengrondse hoogspanningsverbinding. Voor deze verbinding is gebruik gemaakt van Wintrack mas-

ten, in plaats van de gebruikelijke vakwerkmasten.  

 

De Wintrack-masten zijn in de verbinding Wateringen Bleiswijk voor het eerst op grote schaal toege-

past. De 380kV-kabelverbinding met een lengte van 10,7 km is bijzonder. Wereldwijd bestaan weinig 

referenties waarbij 380 kV hoogspanningskabels met een lengte van 10,7 km zijn toegepast. 
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3 ONDERZOEKSVRAAG 

ACM heeft van TenneT een aanvraag ontvangen voor het verrekenen van de kosten van de investerin-

gen in de hoogspanningsverbinding Wateringen-Bleiswijk in de tarieven van 2014 en verder. Dit ver-

zoek is gedaan op grond van artikel 20d van de Elektriciteitswet 1998. Naar aanleiding van dit ver-

zoek, heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) een start gemaakt met de beoordeling van dit 

verzoek. Een onderdeel van deze beoordeling is een beoordeling van de doelmatigheid van de investe-

ring. Deze doelmatigheidsbeoordeling laat ACM uitvoeren door DNV KEMA. ACM wenst een ant-

woord op de volgende vraag: 

 

Zijn de gemaakte kosten voor de desbetreffende investering goed onderbouwd en doelmatig te noe-

men? 

 

Voor de beantwoording van de vraag dienen zowel kapitaalkosten als operationele kosten beschouwd 

te worden. 
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4 AANPAK 

De aanpak is gebaseerd op de onderzoeksvraag die door ACM is gesteld en welke in hoofdstuk 2 staat 

beschreven. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de gekozen aanpak om die vraag te beantwoor-

den.  

 

Voor de beoordeling van de onderbouwing en de doelmatigheid van verbinding Wateringen Bleiswijk 

sluit DNV KEMA aan bij de ‘Vijfde afdeling – integrale beoordeling’ uit de ‘Beleidsregel NMa be-

oordeling doelmatige kosten van bijzondere investeringen’. De beleidsregel toont twee belangrijke 

factoren die beoordeeld moeten worden: 

1. kapitaalkosten, 

2. operationele kosten. 

De activiteiten die door DNV KEMA uitgevoerd worden om de verschillende factoren te beoordelen 

worden in de drie volgende paragrafen besproken.  

 

ACM geeft in de offerteaanvraag aan in ieder geval een controle op het aanbestedingsproces, een on-

derzoek naar eventueel meerwerk en een contrabegroting te verwachten. Al deze punten zullen bij de 

beoordeling van de kapitaalkosten aan bod komen. 

 

4.1 Kapitaalkosten 

 

De kapitaalkosten zullen op twee belangrijke punten worden beoordeeld. Ten eerste zal DNV KEMA 

de investeringsuitgaven vergelijken met de begrote investeringsuitgaven ten tijde van het voornemen. 

Ten tweede zal de aanbestedingsprocedure worden beoordeeld. 

 

4.1.1 Afwijking tussen begroting en realisatie 

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. Indien de begroting meer dan 10% afwijkt van 

de realisatie brengt DNV KEMA in kaart hoe TenneT de verschillen verklaart uit meerwerk, minder-

werk en de prijsontwikkeling van gebruikte componenten. Hierbij zal ook aandacht worden besteed 

aan veranderingen in de markt, de eventuele aanpassing van contracten en onvoorziene omstandighe-

den. Vervolgens zal worden beoordeeld of de afwijkingen van de begroting verklaarbaar en aanvaard-

baar zijn. 

 

Binnen deze analyse valt ook een onderzoek naar de efficiëntie van de bestedingen. Door te analyseren 

welke middelen er zijn gebruikt binnen de uitvoering van de bouw van Verbinding Wateringen Bleis-

wijk en of er gebruik is gemaakt van componenten die binnen TenneT reeds gehanteerd worden, ver-

schaft DNV KEMA inzicht in de efficiëntie waarmee TenneT met zijn middelen omgaat. Indien ge-
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bruik wordt gemaakt van gestandaardiseerde componenten waarvoor vaste inkoopcontracten zijn op-

gesteld, is er sprake van een hoge mate van efficiëntie. In sommige gevallen, vooral bij uitbreidingen 

van bestaande installaties, is het niet altijd mogelijk om gebruik te maken van standaardisatie. In die 

gevallen is een oplossing op maat nodig. Wanneer er afgeweken wordt van standaardisatie onderzoekt 

DNV KEMA of TenneT in dat geval aansluit bij oplossingen die in het buitenland veelvuldig worden 

toegepast.  

 

Als onderdeel van dit onderzoek kan een contrabegroting worden opgesteld voor een deel of het ge-

heel van investeringen voor de verbinding Wateringen Bleiswijk. ACM heeft aangegeven, ook wan-

neer de begroting niet meer dan 10% afwijkt van de realisatie, behoefte te hebben aan een contrabe-

groting.  

Voor het opstellen van de contrabegroting wordt gebruik gemaakt van de DNV KEMA-

kostendatabase, welke uniek is binnen Nederland. In 1998 is DNV KEMA begonnen met het verzame-

len van projectinformatie in een kostendatabase zodat vergelijkingen kunnen worden gemaakt. De af-

geleide databasegegevens zijn afkomstig uit:  

• berekeningen voor grote projecten voor laag-, midden- en hoogspannings- elektriciteitsinfrastruc-

tuur in diverse landen over de hele wereld, en  

• offertes van fabrikanten voor alle relevante civiele, mechanische en elektrotechnische componen-

ten in hoogspanningslijnen, onderstations (indoor/outdoor, luchtgeïsoleerd/ gasgeïsoleerd) en ka-

belverbindingen.  

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 KEMA.  

4.1.2 Aanbestedingsprocedure 

DNV KEMA zal beoordelen of de kapitaalinvestering is gerealiseerd met toepassing van een deugde-

lijke externe aanbestedingsprocedure. Door een steekproefsgewijze controle van het aanbestedings-

proces wordt door DNV KEMA 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 inkoopproce-

dures volgt en werkt conform de door TenneT opgestelde projectprocedures. Hierbij zal DNV KEMA 

een steekproefsgewijze controle uitvoeren door de gehanteerde en gedocumenteerde werkwijze te ver-
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gelijken met de werkwijze zoals bij TenneT vastgelegd is in verschillende handboeken. Er wordt met 

name gericht gezocht naar de aansluiting bij de door TenneT gehanteerde meerwerkprocedures. 

 

 

4.2 Operationele kosten 

 

Naast een beoordeling van de kapitaalkosten zal DNV KEMA ook de operationele kosten beoordelen. 

Allereerst zal beoordeeld worden of de doelmatigheid van de operationele kosten voldoende is onder-

bouwd. Daarnaast wordt onderzocht of TenneT voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat deze opera-

tionele kosten voortvloeien uit Verbinding Wateringen Bleiswijk. 

 

 

4.3 Beoordeling 

 

Elke deelvraag zal zowel op onderbouwing als op doelmatigheid worden beoordeeld in een van de 

volgende hoofdstukken. De onderbouwing en de doelmatigheid van de deelvragen kan als goed, vol-

doende of onvoldoende worden beoordeeld. De betekenis van die beoordelingen zijn weergegeven in 

Tabel 2. 

 

Tabel 2: Beoordelingsmogelijkheden en hun betekenis met betrekking tot onderbouwing en doelmatigheid 

Beoordeling Onderbouwing Doelmatigheid 

Goed Onderbouwing is volledig en duidelijk Doelmatigheid is goed aantoonbaar 

Voldoende Onderbouwing is niet geheel volledig 

en/of niet geheel duidelijk 

Doelmatigheid is deels aantoonbaar 

Onvoldoende Onderbouwing is onvolledig en/of on-

duidelijk en/of tegenstrijdig 

Doelmatigheid kan niet aangetoond 

worden 

 

Voor de daadwerkelijke beoordeling van de doelmatigheid van Verbinding Wateringen Bleiswijk 

wordt gebruik gemaakt van de aanpak zoals omschreven in dit hoofdstuk. In de komende hoofdstuk-

ken zullen achtereenvolgens de kapitaalkosten en de operationele kosten worden beschouwd om de 

doelmatigheid van Verbinding Wateringen Bleiswijk te beoordelen.  
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5 KAPITAALKOSTEN 

De kapitaalkosten zullen op twee belangrijke punten worden beoordeeld. Ten eerste zal DNV KEMA 

de investeringsuitgaven vergelijken met de begrote investeringsuitgaven ten tijde van het voornemen. 

Ten tweede zal de aanbestedingsprocedure worden beoordeeld. 

 

 

5.1 Afwijking tussen begroting en realisatie 

Bij het vaststellen in welke mate de investering afwijkt van de begroting (de investeringsaanvragen) 

zijn zowel het investeringsvoorstel, de investeringsaanvragen als de gerealiseerde kosten beschouwd. 

Het investeringsvoorstel is ook beschouwd omdat er tussen het investeringsvoorstel en de investe-

ringsaanvragen scopewijzigingen zijn opgetreden. Indien de realisatie meer dan 10% naar boven of 

beneden afwijkt van de begroting zal de afwijking getoetst worden op verklaarbaarheid en aanvaard-

baarheid. ACM heeft aangegeven dat zij in ieder geval een contrabegroting opgesteld wil hebben, ook 

indien de realisatie minder dan 10% afwijkt van de begroting. 

 

5.1.1 Analyse afwijking ten opzichte van begroting 

Om de doelmatigheid te bepalen van de investeringen binnen de deelprojecten die vallen onder Ver-

binding Wateringen Bleiswijk, heeft DNV KEMA het volgende geanalyseerd: 

Om de doelmatigheid te bepalen van de investeringen binnen de deelprojecten die vallen onder ver-

binding Wateringen Bleiswijk, heeft DNV KEMA de bouw van de verbinding tussen station Bleiswijk 

en station Wateringen, bestaande uit: 

o een kabelverbinding 

o een lijnverbinding 

o de aansluitingen op de stations. 

Station Bleiswijk en station Wateringen zijn niet beschouwd, evenals eventuele diepte-investeringen in 

het net van TenneT. 

 

De definitieve estimate at completion voor verbinding Wateringen Bleiswijk valt 19% lager uit dan de 

nettobegroting. Uit een analyse van DNV KEMA naar de verklaring van de afwijkingen tussen de be-

groting en de realisatie blijkt dat de verschilposten verklaarbaar en aanvaardbaar zijn. Xxx xx xxxxx 

xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.  
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Investeringsaanvraag 

In de Investeringsaanvraag is oorspronkelijk EUR XXX mln. aangevraagd. Gedurende de uitvoering is 

EUR 900.000 ten behoeve van ontwikkelkosten Wintrack buiten de scope van de doelmatigheidsbe-

oordeling geplaatst. Het budget voor verbinding Wateringen Bleiswijk is EUR XXX mln. 

 

Realisatie 

Na afronding van het project worden de daadwerkelijk gerealiseerde kosten bepaald. De kosten welke 

onderdeel zijn van het doelmatigheidsonderzoek komen uit op EUR 199,47 mln. De regulatorische 

waarde van verbinding wateringen Bleiswijk is vastgesteld op 214.276.298 EUR. De regulatorische 

waarde bevat echter ook de kosten voor de financiering, de WACC.  

 

Voor de realisatie is de afwijking ten opzichte van de begroting opgenomen. De realisatie wijkt met 

XX% meer dan 10% af van de begroting. Omdat de realisatie meer dan 10% afwijkt van de begroting 

zal naast de al geplande contrabegroting ook een verklaring van de afwijkingen worden gegeven. 

 

Tabel 3: Vergelijking van de begroting met de doelmatige realisatie 

Financieel document Bedrag 

[EUR] 

Afwijking van begroting 

  Absoluut [EUR] Relatief 

Budget XXX.XX.XXX 
XXX.XXX.XXX - XX% 

Realisatie 199.470.000 

 

5.1.2 Verklaarbaarheid en aanvaardbaarheid afwijking ten opzichte van de begroting  

Aangezien de realisatie meer dan 10% afwijkt van de begroting, voert DNV KEMA een onderzoek uit 

naar de afwijkingen die er zijn opgetreden. DNV KEMA identificeert de afwijkingen en geeft aan hoe 

TenneT de verschillen verklaart uit onder andere meerwerk, minderwerk en de prijsontwikkeling van 

gebruikte componenten. Vervolgens zal DNV KEMA een uitspraak doen over de aanvaardbaarheid 

van de afwijkingen. Daarnaast zal DNV KEMA op verzoek van ACM een contrabegroting opstellen 

en deze vergelijken met de realisatie van TenneT. 

 

De verdeling van de kapitaalkosten per post is voor zowel de investeringsaanvragen als de realisatie 

weergegeven in Tabel 4. Voor de realisatie is gebruik gemaakt van de kosten zoals opgenomen in de 

aanvraag voor de aanmerkelijke investering. In de tabel valt op dat de verschillen vooral verklaard 

kunnen worden door de post xxxxx xxxx xxx. XxxxxxX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

xxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxx xxxxx. Het is de verwachting dat hieruit nog kosten 

voortvloeien. Deze zullen echter in 2014 vallen en vallen hierdoor buiten dit doelmatigheidsonder-

zoek.  
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Tabel 4: Kapitaalkosten per post uit de investeringsaanvragen en de realisatie 

Post Budget investerings-

aanvragen 

[EUR] 

Realisatie
1
 

 

[EUR] 

Verschil 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX  XXX XXX  XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

 XXXXXX XXX XXX XXX 

Totaal XXX                  199,470  XXX 

 

TenneT heeft zowel mondeling als middels een voor de doelmatigheidsbeoordeling opgestelde notitie 

de grootste verschilposten toegelicht. Deze zijn weergegeven in Tabel 5. Een uitgebreide verklaring 

van de verschilposten is weergegeven onder de tabel. Wanneer een verschilpost onderbouwd kon wor-

den door projectdocumentatie is dat toegelicht. In onderstaande tabel worden slechts de grootste ver-

schilposten toegelicht.  
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Tabel 5: Grote verschilposten tussen de investeringsaanvragen en de realisatie 

Post Verschil 

[EUR] 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

XXXXX xx.xxx.xx 

 

Risico’s 

XXXX xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx. xx xxxxxx 

xxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx. xxx xxxxxx xxxxx xxxxx:  

Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx. 

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx. 

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx.  

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx.  

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx. 

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx.  

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx.  

• Xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx  xxx xxx xxxxx.  

 

Bandbreedte  

TenneT heeft per item een inschatting gemaakt van de haalbaarheid en hoogte van de meer- en min-

derwerk posten, de bandbreedte. De gerealiseerde kosten (EUR 1,2 mln.) gerelateerde aan deze band-

breedte zijn EUR 2,7 mln. lager uitgekomen dan gebudgetteerd.  
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Technische issues: 

In begroting is deze post vastgesteld op EUR XX mln., op basis van de toen bekende technische is-

sues:  

• eventuele aan te brengen compensatiegeleidingen ten behoeve van maximale overbruggingsspan-

ningen;  

• de externe spanningsafstanden;  

• de te gebruiken OPGW lijnen; en  

• overschrijding van de maximale magneetvelden bij de uittrede punten van de kabel.  

 

De werkelijke kosten bedragen EUR XX mln. en zijn volgens TenneT geboekt op de respectievelijke 

scope items.  

 

Schadevergoedingen en Zakelijk Recht Overeenkomsten 

TenneT geeft aan dat in de begroting rekening was gehouden met een vergoeding voor XxxxX van 

EUR XX mln. De uiteindelijke vergoeding is vastgesteld op EUR XX mln. Daarnaast is in een aantal 

gevallen gekozen voor afkoop in plaats van uitkoop, hetgeen heeft geleid tot lagere kosten. Een deel 

van de uitkoop/afkoop percelen wordt in 2014 afgerekend. Hierdoor vallen deze kosten buiten de sco-

pe van de doelmatigheidsbeoordeling (impact EUR XX mln.).  

TenneT verklaart dat het overige verschil wordt verklaard doordat er minder zakelijk recht overeen-

komsten zijn afgesloten dan begroot, dit heeft een impact van EUR 600.000.  

 

Bouwrente (delta: minus EUR XX mln.):  

In de begroting is rekening gehouden met een conservatieve planning, hierbij is de inbedrijfname ge-

steld op het derde kwartaal van 2013. De definitieve kosten gerelateerd aan de bouwrente zijn 

EUR XX mln. lager uitgevallen dan begroot. Dit verschil wordt verklaard door: 

• kortere bouwtijd (impact EUR XX mln.) 

• lager percentage bouwrente (impact EUR XX mln.). 

 

Realisatie 

Onder de post realisatie zijn de kosten voor Asset Management geboekt. In de begroting was rekening 

gehouden met de kosten voor onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit van Delft naar het gedrag 

van de kabelverbinding. Deze kosten zijn uiteindelijk niet op dit project verantwoord en maken dan 

ook geen deel uit van de scope van de doelmatigheidsbeoordeling.  

 

Vergunningen  

Tijdens de uitvoering van het project is legesverordening aangepast, is de grondwaterbelasting voor 

een groot deel afgeschaft en is er significant minder water onttrokken dan verwacht.  
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Overig:  

In het Rijksinpassingsplan is opgenomen dat de 150kV-verbinding van Wateringen naar opstijgpunt 

14 gecombineerd diende te worden met de nieuwe 380kV-verbinding Wateringen-Bleiswijk. De kos-

ten hiervoor zijn mee begroot. In de doelmatigheidsbeoordeling heeft TenneT de kosten voor de reali-

satie van de 150kV-verbinding (EUR XX mln.) buiten de scope van de doelmatigheidsbeoordeling 

gehaald. 

 

DNV KEMA vindt de verklaringen van TenneT  aanvaardbaar. 

 

5.1.3 Analyse verschillen tussen contrabegroting en realisatie 

Om inzicht te krijgen in de hoogte van zowel het budget als de realisatie heeft DNV KEMA een con-

trabegroting gemaakt. Bij het opstellen van een contrabegroting worden de volgende stappen doorlo-

pen: 

1. opstellen componentenlijst, 

2. vaststellen kostprijs componenten op basis van standaardconfiguratie; gebruik van kostendata-

base, 

3. vaststellen totale projectkosten. 

 

Opstellen componentenlijst 

Op basis van de door TenneT aangeleverde documentatie stelt DNV KEMA een componentenlijst op 

voor de verschillende deelprojecten. Per deelproject wordt een overzicht gegenereerd van de verschil-

lende componenttypen met de bijbehorende kostenonderscheidende specificaties. Bij het opstellen van 

de contrabegroting wordt een componentenoverzicht gemaakt voor de verbinding van station Waterin-

gen naar station Bleiswijk. Het gaat hierbij om een lijndeel en een kabeldeel. 

 

Vaststellen kostprijs componenten 

Op basis van de componentenlijst en de bijbehorende specificaties wordt de DNV KEMA kostendata-

base geraadpleegd. Per component wordt door KEMA een kostenkental opgesteld dat relevant is voor 

de betreffende component in het beschouwde jaar. Indien de kostendatabase geen component bevat dat 

volledig overeenkomt met het door TenneT gehanteerde component, wordt gebruik gemaakt van in-

terpolatie van de prijzen van gelijksoortige componenten. Indien de kostendatabase componentprijzen 

bevat van een ander jaar dan het jaar dat relevant is voor de contrabegroting in de doelmatigheidsbe-

oordeling, wordt gebruik gemaakt van indexatie of aanpassing van de componentprijzen aan de dan 

geldende marktomstandigheden. Hierbij valt te denken aan gewijzigde staalprijzen of de beschikbaar-

heid van de leveranciers. Indien mogelijk wordt aangesloten bij eerder opgestelde directiebegrotingen 

voor gelijksoortige projecten. 

 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er slechts in zeer beperkte mate sprake is van referentiemateri-

aal voor de Wintrack masten. De Wintrack masten zijn uniek en TenneT is wereldwijd de enige netbe-
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heerder die deze mastconfiguratie hanteert. Hierdoor is beperkt vergelijkingsmateriaal aanwezig. De 

opgestelde contrabegroting is gebaseerd op de expert view van DNV KEMA. Hierbij is de gebruikte 

hoeveelheid materiaal en arbeid als uitgangspunt genomen. 

 

Vaststellen totale verbindingskosten 

Bij het vaststellen van de totale verbindingskosten vindt een vermenigvuldiging plaats van het aantal 

componenten met het kental per component. Samen met het vaststellen van overkoepelende kosten 

leidt dit tot een totaalprijs voor een deelproject. Overkoepelende kosten zijn kosten die niet specifiek 

gerelateerd zijn aan een component, maar aan de totale verbinding, waaronder: engineering, project-

management en bouwrente.  

 

Na het vaststellen van de totale kosten wordt een vergelijking opgesteld tussen de door DNV KEMA 

opgestelde contrabegroting en de door TenneT gerealiseerde kosten. Een vergelijking van de realisatie 

en de contrabegroting is weergegeven in Tabel 6.  

 

Tabel 6: Vergelijking realisatie en contrabegroting 

Deelproject Realisatie
 

[EUR] 

Contrabegroting 

[EUR] 

Verschil tussen realisatie en 

contrabegroting 

   Absoluut [EUR] Relatief 

Lijnverbinding Xxxxxxxxx xxxxxxx xx  14% 

Primaire installatie kabels xxxxxxx xx  xxxxxxx xx xxxxxxx xx 10% 

 

 

Lijnverbinding 

De kosten voor het 10,9 kilometer lange deel van de verbinding tussen station Wateringen en station 

Bleiswijk dat bestaat uit een bovengrondse lijn komen 14% hoger uit dan DNV KEMA heeft begroot.  

 

Een belangrijke verklaring voor het verschil tussen de contrabegroting van DNV KEMA en de realisa-

tie van TenneT is de uitzonderlijke bodemgesteldheid. Hierdoor is het noodzakelijk geweest om hoge-

re kosten te maken voor de funderingen van de Wintrack masten dan in eerste instantie verwacht kan 

worden. De kosten die gerelateerd zijn aan de fundamenten zijn ruim EUR XX mln., deze post is aan-

zienlijk hoger dan de kosten in de DNV KEMA begroting. Daarnaast is de verbinding aangelegd in 

een omgeving met veel bebouwing wat leidt tot additionele kosten. De verschilkosten zijn verklaar-

baar en aanvaardbaar, gezien de uitzonderlijke omstandigheden.  

 

Kabelverbinding 

De contrabegroting van de kabelverbinding komt uit op xxxxxxx xx EUR, hetgeen een afwijking van 

10% is ten opzichte van de kosten die TenneT alloceert aan de primaire installatie van de kabels. De 

totale kosten voor de kabelverbinding van TenneT komen uit op EUR xxxxxxx xx mln. Hier is echter 

geen nadere uitsplitsing van gemaakt. De kosten die gerelateerd zijn aan de primaire installatie van de 
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kabel zijn gebaseerd op de gegevens die TenneT heeft aangeleverd in de verschilanalyse (tabel 5).  De 

bijzondere grondcondities rechtvaardigen hogere kosten voor de installatie van de kabel. 

 

5.1.4 Beoordeling afwijking tussen begroting en realisatie 

De op verzoek van ACM door DNV KEMA opgestelde contrabegroting voor het lijndeel valt 14% 

lager uit dan de realisatie van TenneT.  De contrabegroting van DNV KEMA valt voor het kabeldeel 

10% lager uit dan de realisatie van TenneT.  

 

In totaliteit oordeelt DNV KEMA dat de afwijkingen van de begroting voldoende verklaarbaar en aan-

vaardbaar zijn. 

 

 

5.2 Aanbestedingsprocedure 

Uitbesteding van de werkzaamheden aan partijen die ervaring hebben met de werkzaamheden is, ge-

zien de complexiteit van de werkzaamheden, een verstandige keuze voor een netbeheerder en zal lei-

den tot minder kosten dan wanneer wordt gekozen voor (deels) interne aanbesteding waarvan onvol-

doende expertise aanwezig is binnen de organisatie. Bij het extern aanbesteden van de deelprojecten 

wordt gebruik gemaakt van een aanbestedingsprocedure. Door middel van een steekproefsgewijze 

controle van de door TenneT aangeleverde data controleert DNV KEMA of het uitgevoerde werk aan-

besteed is conform de aanbestedingsprocedure. Bij (deels) interne aanbesteding wordt steekproefsge-

wijs gecontroleerd of de netbeheerder de correcte interne projectprocedures heeft gevolgd en of deze 

toereikend zijn. 

 

5.2.1 Analyse aanbestedingsprocedure 

TenneT heeft voor deze doelmatigheidsbeoordeling een notitie opgesteld over de wijze van extern 

aanbesteden. Op basis van deze notitie kan de conclusie worden getrokken dat verbinding Wateringen 

Bleiswijk volledig is gerealiseerd op basis van externe aanbesteding. 

 

Op basis van een steekproefsgewijze selectie heeft DNV KEMA een controle uitgevoerd van de door 

TenneT gevolgde aanbestedingsprocedure. TenneT geeft aan dat de gecontroleerde opdracht is aanbe-

steed op basis van het "Besluit van 16 juli 2005, houdende regels betreffende de procedures voor het 

gunnen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten (Besluit 

aanbestedingen speciale sectoren [BASS])". TenneT geeft aan een aanbestedende dienst te zijn in de 

zin van het Bass. De aanbesteding van ‘uitvoering van werk’ verloopt middels de onderhandelingspro-

cedure met voorafgaande aankondiging die uitgezet wordt onder erkende leveranciers.  

 

Door een steekproefsgewijze controle van de meer/minderwerkprocedure wordt gecontroleerd of de 

door TenneT beschreven procedure wordt gevolgd.  
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Diensten en producten worden ingekocht op basis van bestaande erkenningsregelingen en/of raamcon-

tracten. Indien raamcontracten niet aanwezig zijn, wordt gebruik gemaakt van een offerte procedure of 

aanbesteedt onder erkende leveranciers, indien openbare aanbesteding verplicht is. Voor wat betreft 

het Project Randstad380kV Zuidring geeft TenneT aan dat alle grote opdrachten gegund zijn onder 

hetzij onder de erkenningsregeling hetzij onder een raamovereenkomst. 

 

5.2.2 Beoordeling aanbestedingsprocedure 

Nadere beoordeling van het gevolgde proces met betrekking tot aanbesteding heeft plaatsgevonden op 

basis van een steekproefsgewijze controle op het aanbestedingsproces. Het uitgangspunt was hier dat 

bij open concurrentie de laagste en marktconforme prijs wordt verkregen. Hiertoe is tijdens de werk-

sessie op 22 oktober 2013 de administratieve aanbestedingsdocumentatie met betrekking tot de aanbe-

steding van de 380kV kabel Zuidring nader bestudeerd. Daarnaast is de administratieve aanbeste-

dingsdocumentatie met betrekking tot de aanbesteding van de levering en montage van de Wintrack 

masten opgevraagd en bestudeerd.  

 

DNV KEMA heeft geconstateerd dat het uitsturen van de offerte-aanvragen voor de aanbestede werk-

zaamheden heeft geleid tot het aanleveren van meerdere initiële aanbiedingen. TenneT geeft aan ver-

volgens te toetsen op compleetheid en prijs. Hiervoor is door TenneT ondersteunende documentatie 

aangeleverd. DNV KEMA beoordeelt de gevolgde aanbestedingsprocedure en de onderliggende do-

cumentatie als transparant en kan zich vinden in de keuze van de leveranciers. De gekozen leveran-

ciers zijn aantoonbaar compleet in de initiële aanbieding en in het ‘best and final offer’. Daarnaast be-

vatten de ‘best and final offers’ in geval van de aanbesteding van de 380kV kabel Zuidring inderdaad 

de laagste prijs. In geval van de aanbesteding van de levering en montage van de Wintrack masten 

omvatte de beoordelingsprocedure een vooraf gecommuniceerde weging van prijs en esthetische be-

oordeling.  

 

DNV KEMA concludeert op basis van de steekproefsgewijze controle van de aanbestedingsprocedure 

dat TenneT op transparante wijze de keuze van de leveranciers kan onderbouwen en aansluit bij de 

procedure. De benodigde documentatie is hiervoor door TenneT aangeleverd. 

 

In totaliteit oordeelt DNV KEMA dat de investering is gerealiseerd met toepassing van een deugdelij-

ke externe aanbestedingsprocedure. 

 

DNV KEMA beoordeelt de gevolgde aanbestedingsprocedure en de onderliggende documentatie als 

transparant. DNV KEMA concludeert op basis van de steekproefsgewijze controle van de aanbeste-

dingsprocedure dat TenneT op transparante wijze de keuze van de leveranciers kan onderbouwen. 
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Uit een steekproefsgewijze controle van de meer/minderwerkprocedure blijkt dat de door TenneT be-

schreven procedure wordt gevolgd.  
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6 OPERATIONELE KOSTEN 

Naast de eenmalige investeringen (kapitaalkosten) zijn er ook operationele kosten geanalyseerd. De 

operationele kosten spelen een rol bij de investeringsbeslissing. In deze sectie worden de operationele 

kosten geanalyseerd die betrekking hebben op het geplande en ongeplande onderhoud.  

 

6.1 Analyse operationele kosten 

Over het algemeen zijn de operationele kosten naar aanleiding van een kapitaalinvestering aan het be-

gin en aan het einde van de levensduur van de componenten het hoogst. In het begin is er sprake van 

kinderziektes en inregeleffecten en aan het einde is er sprake van veroudering. Door deze twee effec-

ten ontstaat een zogenoemde badkuipkromme. In de sector is het echter gebruikelijk om de badkuip-

kromme te middelen over de tijd en dus met een vast percentage te werken. Dit percentage wordt in de 

regel vastgesteld op 1% van de regulatorische investeringssom. 

 

De 1% komt overeen met de gemiddelde operationele kosten over de levensduur van een gemiddelde 

hoogspanningscomponent. Hierbij wordt dus zowel gemiddeld over de gehele levensduur van een 

component (de badkuipkromme wordt niet meegenomen) als gemiddeld over alle typen hoogspan-

ningscomponenten. Door deze middeling treden twee effecten op. Allereerst zullen de geprognosti-

ceerde operationele kosten aan het begin en het eind van de levensduur lager zijn dan de daadwerkelij-

ke operationele kosten. Daartussenin is het precies omgekeerd: de operationele kosten zijn lager dan 

de geprognosticeerde operationele kosten. Ten tweede zullen de totale operationele kosten over de ge-

hele levensduur van componenten van een specifiek project, afhankelijk van het type componenten die 

binnen dat project zijn gebruikt, hoger of lager uitvallen dan de geprognosticeerde totale operationele 

kosten. Echter, door de 1% voor alle projecten te hanteren, heeft een netbeheerder over het algemeen 

voldoende middelen om de operationele kosten te kunnen dekken. Het is in de sector dan ook zeer 

gangbaar om het percentage van 1% te hanteren als proxy voor de operationele kosten.  

 

Voor de investering Wateringen-Bleiswijk zijn de operationele kosten voor 2013 naar rato berekend, 

waarbij de activeringsdatum van 24 april 2013 is aangehouden. Dit heeft geleid tot een bedrag van 

EUR 1.428.509. Vanaf 2014 zal een percentage van 1% gehanteerd worden, wat jaarlijks neerkomt op 

kosten van EUR 2.142.763. 

 

 

6.2 Beoordeling operationele kosten 

TenneT stelt de operationele kosten van de investering vast op 1% van de kapitaalkosten. Hiermee 

hanteren zij een percentage dat overeenkomt met de gemiddelde jaarlijkse operationele kosten van een 

hoogspanningscomponent. Aangezien de operationele kosten niet per component per jaar in detailni-

veau vast te stellen zijn, is het in de sector gebruikelijk om deze 1% te hanteren. TenneT heeft aange-

geven zich hier voor deze investering bij aan te sluiten. DNV KEMA acht de doelmatigheid van de 

operationele kosten hiermee voldoende onderbouwd. 
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De componenten die in de realisatie zijn gebruikt, geven DNV KEMA geen aanleiding om substanti-

eel hogere of lagere operationele kosten te verwachten dan bij een gemiddelde investering in het hoog-

spanningsnet. Aangezien TenneT een percentage van 1% hanteert blijkt dat ook zij geen aanzienlijk 

hogere dan wel lagere operationele kosten voorzien. Daarmee acht DNV KEMA voldoende aanneme-

lijk gemaakt dat de kosten voortvloeien uit de kapitaalinvestering. 

 

In totaliteit oordeelt DNV KEMA dat TenneT de doelmatigheid van de operationele kosten van de 

investering voldoende heeft onderbouwd en voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de kosten 

voortvloeien uit de investering. 
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7 EINDOORDEEL DOELMATIGHEID 

In het vorige hoofdstuk zijn telkens deelaspecten van de investering onderzocht op onderbouwing en 

doelmatigheid. In dit hoofdstuk worden alle resultaten bij elkaar gebracht en wordt een uiteindelijk 

oordeel gegeven. 

 

In Tabel 14 is een overzicht gegeven van de onderbouwing van de investering en de doelmatigheids-

beoordeling per deelonderzoeksvraag zoals ze in de voorgaande paragrafen aan bod zijn gekomen. 

 

Tabel 7: Overzicht beoordeling onderbouwing en doelmatigheid per factor 

Factor Onderbouwing Doelmatigheid 

3. Kapitaalkosten Voldoende Goed 

4. Operationele kosten Voldoende Goed 

Eindoordeel doelmatigheid Voldoende Goed 
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