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1 INLEIDING 

1.1 Achtergrond 
TenneT heeft op 26 september 2019 de Randstad 380 kV-hoogspanningsverbinding Noordring (verder: 
RN380) in gebruik genomen. De Noordring is via het 380 kV transformatorstation bij Zoetermeer 
aangesloten op de Zuidring, die in 2013 in gebruik is genomen. Na realisatie van de Noord- en 
Zuidringverbinding is de Randstadregio in de toekomst voorzien van voldoende capaciteit voor het 
transport van elektriciteit. 

Volgens de Elektriciteitswet 1998 mag een netbeheerder de gemaakte kosten voor dergelijke 
investeringen in acht nemen bij het tarievenvoorstel. 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 RN380. 

De ACM hanteert een beleidsregel voor het beoordelen van de kosten van RN3801. Deze 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 navolgende 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 door ACM gestelde onderzoeksvragen: 

1. Is het doel behaald door het realiseren van de beoogde capaciteit, in die zin dat deze daadwerkelijk 
en duurzaam beschikbaar is (conform sectorspecifieke normen/standaarden) voor het transport van 
elektriciteit? 

2. Wat is de verhouding tussen de initieel door TenneT opgestelde investeringsbegroting (ten tijde van 
de final investment decision) en de meest recente, door TenneT gehanteerde 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? Waren er kosten vermijdbaar en zo ja, welk deel van de 
kosten? 

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

7. Wat bedraagt de doelmatigheid? 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62627.html 
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1.3 Project RN380 
De noodzaak van het project RN380 en ook de aanleg van de Zuidring is ingegeven door (verwachte) 
toename van het elektriciteitsgebruik in de Randstad, waardoor de leveringszekerheid onvoldoende 
geborgd is. Daarnaast is het noodzakelijk dat, in tijden van lage vraag in de Randstad, geproduceerde 
elektriciteit kan worden afgevoerd naar de rest van het land2. 

Het tracé van RN380 is ongeveer 60 km lang en loopt van het 380 kV-transformatorstation Beverwijk via 
het 380 kV-transformatorstation Vijfhuizen tot het 380 kV-transformatorstation Zoetermeer (in 
Bleiswijk), waar de verbinding met de Zuidring tot stand komt. RN380 strekt zich uit over de gemeenten 
Beverwijk, Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, Leiderdorp, 
Rijnwoude en Lansingerland. Zie ook Figuur 1-1. 

De verbinding bestaat uit Wintrackmasten, bovengrondse lijnen, hoogspanningsstations, en waar de 
verbinding ondergronds wordt aangelegd, ook techniekkasten, ondergrondse kabels en opstijgpunten. 
Op verschillende delen van het tracé wordt de verbinding gecombineerd met een bestaande 150 kV-
hoogspanningsverbinding. Op sommige locaties vervangt de 380 kV-hoogspanningsverbinding de 
bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding. Op deze delen kan de bestaande verbinding worden 
verwijderd. 

 

 

Figuur 1-1 Locatie RN380 
 

RN380 bestaat uit twee lijnverbindingen, namelijk Beverwijk - Vijfhuizen en Vijfhuizen - Bleiswijk. Alleen 
de laatstgenoemde maakt onderdeel uit van deze doelmatigheidsbeoordeling. De eerstgenoemde is in 
2017 al beoordeeld op doelmatigheid. 

  

 
2 Inpassingsplan Randstad 380 kV-verbinding Beverwijk-Zoetermeer (Bleiswijk), augustus 2012 

ACM/IN/653183



 

 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 20-1816 –  www.dnvgl.com/Energy  Blz. 3 
 

2 AANPAK 
In dit hoofdstuk wordt globaal inzicht gegeven in de gekozen aanpak van de doelmatigheidsbeoordeling. 
In Hoofdstuk 3 van dit rapport wordt voor de onderzoeksvragen 3 t/m 6 een meer gedetailleerde 
beoordelingswijze beschreven. 

Doelmatigheid 

De begroting (investeringsaanvragen), inclusief de scopewijzigingen, is vergeleken met de door TenneT 
aangeleverde nacalculaties van de verbinding. Hierdoor is inzicht verkregen in positieve dan wel 
negatieve afwijkingen ten opzichte van de begroting. DNV GL heeft de significante verschillen verklaard, 
waarbij aandacht is besteed aan veranderingen in de markt, de eventuele aanpassing van contracten en 
onvoorziene omstandigheden. Vervolgens is beoordeeld of de afwijkingen van de begroting verklaarbaar 
en aanvaardbaar zijn. 

Als onderdeel van dit onderzoek is een contrabegroting opgesteld voor de gehele investering. Voor het 
opstellen van de contrabegroting is gebruik gemaakt van de kostendatabase van DNV GL, welke uniek is 
binnen Nederland. In 1998 is DNV GL (toen nog 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 heeft beoordeeld of het RN380-project is gerealiseerd met toepassing van een deugdelijke 
externe aanbestedingsprocedure. Door een steekproefsgewijze controle van het aanbestedingsproces is 
door DNV GL bekeken of de juiste stappen zijn gevolgd en of de juiste documenten zijn opgeleverd. In 
deze stap ligt de nadruk op de analyse van het proces en niet op de inhoud of de resultaten van het 
aanbestedingsproces. 

Indien er sprake is van (gedeeltelijke) realisatie zonder externe aanbesteding, heeft DNV GL 
gecontroleerd of de netbeheerder de correcte interne projectprocedures heeft gevolgd. Hierbij is 
gecontroleerd of TenneT de gedocumenteerde inkoopprocedures volgt en werkt volgens de door TenneT 
opgestelde projectprocedures. DNV GL heeft daarom een steekproefsgewijze controle uitgevoerd door de 
gehanteerde en gedocumenteerde werkwijze te vergelijken met de werkwijze zoals bij TenneT 
vastgelegd is in verschillende handboeken. 
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3 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN 

3.1 Onderzoeksvraag 1: 
 

Onderzoeksvraag 1: Is het doel behaald door het realiseren van de beoogde capaciteit, in 
die zin dat deze daadwerkelijk en duurzaam beschikbaar is (conform sectorspecifieke 
normen/standaarden) voor het transport van elektriciteit? 

DNV GL: Het doel van het project, een 380 kV-verbinding met een capaciteit van 1975 MVA, 
is gerealiseerd op 26 september 2019. De 380 kV verbinding is gebouwd volgens huidige 
standaarden en er zijn geen tekortkomingen geconstateerd met een significant effect op de 
duurzame beschikbaarheid, op basis waarvan DNV GL concludeert dat RN380 duurzaam 
beschikbaar is. 

 

Het doel van project RN380 is het borgen van de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad en 
het afvoeren van overtollige elektriciteitsproductie in tijden van lage vraag door middel van een 380 kV-
verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk, met een capaciteit van 1975 MVA (ofwel 2GW)3. 

Op 26 september 2019 heeft TenneT de verbinding RN380 in bedrijf genomen, hetgeen bevestigd is via 
een zogenaamd AQUA Protocol Inbedrijfname (P8) formulier4 dat is ondertekend door de betreffende 
projectleiders en eindverantwoordelijken. DNV GL heeft kunnen constateren dat de 380 kV- en 150 kV-
verbindingen daadwerkelijk zijn opgenomen in het bedrijfsvoeringsysteem van TenneT. Uit de 
geregistreerde bedrijfsmetingen (vijfminutenwaarden) heeft DNV GL opgemaakt dat de eerste 30 dagen 
na inbedrijfname, dat is de periode van 26 september 2019 t/m 25 oktober 2019, de verbinding RN380 
werd belast tot meer dan 500 MW. 

Binnen een maand na inbedrijfname van de 380 kV-verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk, op 15 Oktober 2019 
is een spontane fout ontstaan in het opstijgpunt OSP 200, nabij Kruisweg 1625, Cruquius. Vervanging 
van het betreffende opstijgpunt en her-inbedrijfname van de 380 kV-verbinding heeft tot de zomer van 
2020 in beslag genomen. De navolgende, binnen de scope van het project RN380 gereconstrueerde 
150kV-verbindingen zijn tegelijkertijd met de 380 kV-verbinding in bedrijf genomen. 

Daarnaast kende de inbedrijfname van de 150 kV-verbinding Haarlemmermeer-Sassenheim een 
vertraging van één van de twee circuits van 250 MVA met tenminste 10 maanden. De reden hiervoor is 
dat een RTU (Remote Terminal Unit) voor de verbinding van het aangesloten 150kV schakelstation met 
het SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition System) defect was en pas na een lange levertijd 
kon worden vervangen. De achtergrond hiervan is dat het om oudere componenten gaat welke kennelijk 
noch bij TenneT noch bij een leverancier op voorraad zijn. 

Het ontwerp en de realisatie van RN380 zijn volgens de, op het moment van realisatie, vigerende 
productstandaarden en standaarden voor realisatie. Tijdens de overdracht van het project naar de 
Afdeling assetmanagement en in de periode daarna zijn, zoals hierboven vermeld, enkele problemen 
geconstateerd, maar deze tekortkomingen hebben geen significant effect hebben op de duurzame 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de verbinding. DNV GL concludeert dat de doelstelling en de 
beoogde capaciteit van 2 GW van RN380 volledig is gerealiseerd en duurzaam beschikbaar is. 

 
3 (1) 600.001 0856198 PU-AMN 19-300 Verificatiememorandum 
4 (1C) 000.007.00 0773356 Aqua P8 Inbedrijfname BWK 
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3.2 Onderzoeksvraag 2: 
 

Onderzoeksvraag 2: Wat is de verhouding tussen de initieel door TenneT opgestelde 
investeringsbegroting (ten tijde van de final investment decision) en de meest recente 
door TenneT gehanteerde investeringsbegroting? Wat is de oorzaak van een eventueel 
verschil? 

DNV GL: De initiële investeringsaanvraag voor de verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk is in 2012 
vastgesteld op 475,3 MEUR.  Deze investeringsaanvraag was inclusief een general 
contingency reserve van 78,5 MEUR, noodzakelijk om eventuele kosten voor aanvang van 
het project, zoals tracéwijzigingen, bezwaren of verzoeken tot wijziging, te kunnen 
financieren. Het aan het project toegekende budget is 396,8 MEUR, welke gelijk is aan de 
initiële investeringsaanvraag, exclusief de reserve. 

 

3.2.1 Verhouding initiële en definitieve investeringsbegroting 
Op 29 november 2012 heeft de Raad van Commissarissen van TenneT de investeringsaanvraag van 817 
MEUR voor de netuitbreiding in Randstad Noord goedgekeurd5. Hierna is de investeringsaanvraag ter 
goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouder (de Minister van Financiën). De aandeelhouder heeft op 
13 mei 2013 een positief besluit genomen op deze investeringsaanvraag. 

De investering Randstad Noord bestaat uit twee verbindingen, Beverwijk-Vijfhuizen en Vijfhuizen–
Bleiswijk, die afzonderlijk van elkaar zijn gerealiseerd. Tevens bestaat de investering voor een deel uit 
nieuwbouw/aanpassingen van stations en aanverwante verbindingen. De investeringsaanvraag voor 
beide verbindingen samen is 609,5 MEUR, waarvan 475,3 MEUR voor de verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk 
is gereserveerd. 

De investeringsaanvraag voor Vijfhuizen-Bleiswijk van 475,3 MEUR is inclusief een general contingency 
reserve van , zijnde % van de investering. De general contingency reserve is bedoeld om 
de onzekerheden en onbekenden op het moment van het vaststellen van deze begroting af te dekken. 
Zo diende op dat moment bijvoorbeeld het tracé nog definitief te worden vastgesteld door de Minister 
van Economische Zaken, diende het Inpassingsplan nog te worden opgesteld en onherroepelijk te 
worden vastgesteld, kon er vanuit de omgeving of door andere stakeholders bezwaar worden gemaakt, 
respectievelijk verzoeken tot wijzigingen worden ingediend, en dienden basisontwerpen te worden 
opgesteld en bodem- en veldonderzoeken te worden uitgevoerd. Dit kon tot gewijzigde budgetten leiden. 

Uiteindelijk is de gehele investeringsaanvraag voor Vijfhuizen-Bleiswijk, exclusief de genoemde reserve, 
aan het RN380 projectteam toegewezen. In onderstaande tabel is de totale investeringsaanvraag in 
verder detail weergegeven. 

 

 

 

 

 

 
5 (2A) 600.001 0789806 Aandeelhoudersbesluit 
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Tabel 3-1: Initiële investeringsaanvraag RN380 vs. toegekende projectbegroting 

Categorie Initiële investeringsaanvraag 
(MEUR) 

Toegekende projectbegroting 
(MEUR) 

Lijnen en kabels 

Primaire installaties - - 

Projectkosten 

Risicovoorziening 

Bouwrente 

CAR-verzekering 

General contingency 

Totaal 475,3 396,8 
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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. RN380) 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 11,2%, ofwel . 
Het verschil wordt grotendeels verklaard doordat de contrabegroting op het onderdeel 

 miljoen euro lager is. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.3.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 
onderzoeksvraag 3. In paragraaf 3.3.2 wordt de opgestelde contrabegroting toegelicht. In paragraaf 
3.3.3 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 RN380. DNV GL heeft kennisgenomen van deze documenten ter 
voorbereiding op een werksessie met TenneT. 

Op 12 oktober 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met TenneT, DNV GL en ACM. Hierbij zijn in 
detail de inhoud van de werkpakketten en de 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 RN380 
opgesteld en deze vergeleken met het door TenneT opgegeven budget en de gerealiseerde kosten. 

Voor de contrabegroting van het project RN380 heeft DNV GL een vergelijkbare indeling naar 
werkpakketten aangehouden als TenneT heeft gebruikt. 

3.3.2 Contrabegroting 
Voor de contrabegroting van het project RN380 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 globale 
inschatting voor een contrabegroting toegepast. 

De door TenneT opgestelde investeringsbegroting 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 de 
investeringsbegroting in de Class1/Class2 van de American Association of Cost Engineers (AACE), 
waarbij een verwachte nauwkeurigheid hoort van -5%/+15%. Dat betekent dat de investeringsbegroting 
niet meer dan 15% naar boven mag afwijken van de contrabegroting. 

DNV GL bouwt zijn contrabegrotingen “bottom-up” op. De kosten voor alle toegeleverde grondstoffen, 
enkelvoudige of samengestelde onderdelen, fabricage en montage, uitvoering van bouwkundige en 
civiele werkzaamheden, enzovoorts, worden geïnventariseerd en uiteindelijk bij elkaar opgeteld. 
Vervolgens worden opslagen voor bijvoorbeeld (project)engineering, projectleiding en 
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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 twee deelbegrotingen 
opgesteld, namelijk voor de werkpakketten “Bovengrondse verbindingen” (WP #1) en “Kabels” (WP #2). 

In onderstaande tabel worden de door TenneT gerealiseerde kosten en de door DNV GL opgestelde 
contrabegroting gepresenteerd en met elkaar vergeleken. De bepaling van kosten van de verschillende 
werkpakketten in DNV GL’s contrabegroting wordt hierna per werkpakket (WP) nog kort toegelicht. 

# Werkpakket Realisatie inclusief 
nazorg (MEUR) 

DNV GL contrabegroting 
(MEUR) 

Delta 
(%) 

1 Bovengrondse verbindingen 
380 kV en 150 kV 

21,1% 

2 Kabelverbindingen 380 kV en 
150 kV 

6,6% 

3 Stations (buiten scope) - - - 

4 Projectmanagement  -20,4% 

5 Grondzaken, vergunningen en 
overige projectkosten 

0,1% 

6 Interest 10,6% 

7 CAR-verzekering 9,1% 

8 Tijdelijke 150 kV-
verbindingen 

13,9% 

TOTALEN 422,6 375,3 11,2% 

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

 

3.3.2.1 Bovengrondse verbindingen 380 kV en 150 kV 
Dit werkpakket bestaat uit:  

- Circa 15 km 2+2-circuit “combi” 150 kV en 380 kV bovengrondse verbindingen; 

- Circa 22 km 2-circuit “solo” 380 kV bovengrondse verbindingen; 

- De werkzaamheden voor het amoveren van bestaande bovengrondse 150 kV-verbindingen. 

Voor de bovengrondse verbindingen worden alleen de innovatieve Wintrackmasten toegepast. De 
verbindingen zijn opgedeeld in de navolgende tracés: 

- Circa 18,5 km tussen 380 kV-station Bleiswijk en opstijgpunt OSP 153 (nabij Rijpwetering); 

- Circa 15 km tussen 380 kV-station opstijgpunt OSP 154 (nabij Rijpwetering) en opstijgpunt OSP 199 
(nabij Hoofddorp); 

- Circa 3,5 km tussen OSP 200 (nabij Hoofddorp) en OSP 213 (nabij Hoofddorp en Vijfhuizen). 

De totale kosten voor de bovengrondse 150 kV- en 380 kV-verbindingen zijn door DNV GL begroot op 
MEUR. De contrabegroting van DNV GL is daarmee 21,1% lager. Belangrijkste reden voor deze 

grote afwijking zijn de extra kosten voor vertragingen en de extra kosten in de uitvoering vanwege 
toetredingsbeperkingen ten tijde van de aanbesteding. Beide type kosten zijn onderdeel van het 
meerwerk, dat is beoordeeld in paragraaf 3.6. 
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3.3.2.2 Kabelverbindingen 380 kV en 150 kV 
Dit werkpakket omvat circa 25 km 150 kV-kabels (twee circuits): 

- Circa 16 km tussen opstijgpunt OSP 123 (nabij Hazerswoude-Dorp) en mast 074 (Ghoybos, 
gemeente Kaag en Braasem); 

- Circa 3 km tussen OSP 213 (nabij 150 kV-station Vijfhuizen) en 150 kV-station Vijfhuizen; 

- Inlussing 150 kV-station Haarlemmermeer tussen OSP 199 en OSP 200 (circa 6 km, nabij 
Hoofddorp). 

Verder omvat dit werkpakket circa 8,5 km 380 kV-kabels (twee circuits): 

- Circa 2 km tussen opstijgpunten OSP 153 en OSP 154 (nabij Rijpwetering); 

- Circa 3,5 km tussen opstijgpunten OSP 199 en OSP 200 (nabij Hoofddorp); 

- Circa 3 km opstijgpunt OSP 213 (nabij Hoofddorp en Vijfhuizen) en 380 kV-station Vijfhuizen (in 
Vijfhuizen); 

- Aansluitingen in 380 kV-station Vijfhuizen. 

In WP #2 zijn tevens alle benodigde opstijgpunten voor de 150 kV- en 380 kV-overgangen tussen de 
kabels en de bovengrondse lijnen begroot. 

De totale kosten voor de 150 kV- en 380 kV-kabelverbindingen zijn door DNV GL begroot op MEUR. 
De contrabegroting van DNV GL is daarmee 6,6% lager. 

3.3.2.3 Stations 
Het werkpakket Stations is buiten scope van deze doelmatigheidsbeoordeling, omdat de beoordeling 
daarvan al heeft plaatsgevonden bij de doelmatigheidsstudie van de verbinding Beverwijk-Vijfhuizen. 

3.3.2.4 Projectmanagement 
De projectmanagementkosten heeft DNV GL op  gesteld van het totaalbedrag. Het Project 
Management Institute (PMI) voor Design & Construct hanteert voor contractvormen zoals UAV-GC, 
afhankelijk van de mate van complexiteit, percentages van 9-15% voor de projectmanagementkosten. 
DNV GL heeft project RN380 beoordeeld als een deels complex project. Het complexe deel is met name 
ingegeven door het grote aantal bij het projecten betrokken stakeholders en de complexe 
landschapsomgeving. Het minder complexe deel van het projectmanagement is het uitbestede deel van 
de kabels en de lijnen. 

De contrabegroting van DNV GL met betrekking tot projectmanagement is 20,4% hoger dan de 
gerealiseerde projectmanagementkosten.  

3.3.2.5 Grondzaken, vergunningen en overige projectkosten 
De kosten voor grondzaken, vergunningen en overige projectkosten zijn sterk locatieafhankelijk, 
waardoor vergelijking met andere projecten lastig is. DNV GL heeft naast zijn eigen expertise, expertise 
uit de sector geraadpleegd om de door TenneT opgevoerde kosten voor grondzaken, vergunningen en 
overige projectkosten te toetsen.  
DNV GL hanteert voor de contrabegroting een bedrag van  MEUR per mastlocatie, vanwege de 
relatief complexe landschapsomgeving. Het aantal mastlocaties is gebaseerd op het aantal mastlocaties 
van de bovengrondse verbindingen plus een equivalent aantal aangenomen mastlocaties over de 
kabeltracé lengten. Voor relatief korte kabeltracé lengten is deze aanname valide. Op basis van 120 
mastlocaties leidt dat tot een begroting van  MEUR, deze is daarmee vrijwel gelijk aan de 
gerealiseerde kosten.  
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3.3.2.6 Interest 
Kosten voor interest zijn naar rato van het totaalbedrag meegenomen. 

3.3.2.7 CAR-verzekering 
Kosten voor Construction All Risk (CAR) verzekering zijn naar rato van het totaalbedrag meegenomen. 

3.3.2.8 Tijdelijke 150 kV-verbindingen 
De kosten voor plaatsing en gebruik van de tijdelijke bovengrondse verbinding en de tijdelijke 
kabelverbinding zijn sterk locatieafhankelijk. De gerealiseerde kosten van MEUR zijn opgebouwd uit 
de volgende posten, waarbij DNV GL per post een contrabegroting heeft gemaakt: 

- De aanschaf en aanleg van een tijdelijk dubbelcircuit 150 kV-kabel met een totale lengte van circa 1 
km is door DNV GL begroot op  MEUR; 

- De montage en aanschaf van de geleiderdraden voor de tijdelijke bovengrondse 150 kV-
verbindingen is door DNV GL begroot op  MEUR; 

- De kosten voor huur, montage, plaatsing (inclusief aanleg van bouwwegen op een aantal 
mastlocaties), demonteren en afvoeren van de tijdelijke bovengrondse 150 kV-verbindingen wordt 
door DNV GL begroot op  MEUR. 

De totale kosten voor de tijdelijke 150 kV-verbindingen zijn door DNV GL begroot op MEUR. De 
contrabegroting van DNV GL voor tijdelijke 150 kV-verbindingen komt 13,9% lager uit.  

3.3.3 Vergelijking DNV GL contrabegroting - TenneT investeringskosten 
De door DNV GL opgestelde contrabegroting komt  MEUR lager uit dan de door TenneT gerealiseerde 
investeringskosten, een verschil van -11,2%. 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 uitgevoerde meerwerk (RFC’s). TenneT maakt gebruik van bestaande 
erkenningsregelingen voor leveranciers en bestaande raamovereenkomsten voor inkoop 
van componenten. Via de tool Negometrix volgt TenneT traceerbaar alle procedure 
stappen. TenneT volgt alle procedurele stappen met betrekking tot het beoordelen van 
meerwerk en controleert de kosten van het meerwerk scherp. 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.4.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 
onderzoeksvraag 4. In paragraaf 3.4.2 en 3.4.3 geeft DNV GL een beschrijving van de feitelijkheden 
betreffende de aanbesteding en het uitgevoerde meerwerk. In paragraaf 3.4.4 beoordeelt DNV GL of 
TenneT de formele aanbestedingsprocedures heeft gevolgd. 

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

- Met betrekking tot de aanbesteding bestaat de steekproef uit de aanbesteding van het civiele werk. 
Dat werk bestaat uit onder meer de realisatie van mastfunderingen en opstijgpunten, het amoveren 
van bestaande 150 kV-verbindingen en het leggen van 150 kV- en 380 kV-kabels, voor zowel perceel 
1 als perceel 2. De steekproef omvat daarmee het grootste deel van de gemaakte kosten van het 
project. 

- De steekproef met betrekking tot het meerwerk bestaat uit de volgende RFC’s (Request for Change): 
VIR RFC’s 59, 69, 71, 149, 175, 182, 192, 199 en 200 en de BAM RFC’s 11, 31, 34, 75, 88, 92, 94, 
101, 103 en 116. De steekproef omvat ruim 35 MEUR aan uitgevoerd meerwerk ten opzichte van 
een totaal van ruim 100 MEUR. 

DNV GL heeft via ACM relevante documentatie opgevraagd met betrekking tot het beoordelen van de 
onderdelen van de steekproef. Op 12 oktober 2020 heeft een werksessie plaatsgevonden met TenneT, 
DNV GL en ACM, waarna via Q&A aanvullende vragen zijn gesteld. DNV GL heeft op basis van de 
documentatie en de verklarende gesprekken beoordeeld of de formele aanbestedingsprocedures zijn 
gevolgd. 

De Wintrackmasten zijn niet specifiek voor RN380 aanbesteed. Het produceren en leveren van de 
Wintrackmasten is in een eerdere aanbesteding voor de Wintrackmasten van het eerste deel van het 
Randstadproject (Beverwijk – Bleiswijk) gegund aan het consortium Volker Wessels Telecom – VDL. In 
de betreffende raamovereenkomst is opgenomen dat dit consortium een vaste hoeveelheid 
Wintrackmasten zou leveren die groter was dan benodigd alleen voor die verbinding. Derhalve is de 
aanbesteding van de Wintrackmasten geen onderdeel van deze doelmatigheidsbeoordeling. 
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3.4.2 Aanbesteding 
TenneT heeft voor diensten en componenten die regelmatig worden ingekocht langjarige 
raamovereenkomsten afgesloten. De raamovereenkomsten worden Europees aanbesteed onder de 
daarvoor geldende EU-regels6. Voor RN380 heeft TenneT onder meer de Wintrackmasten, de geleiders 
en de HS-componenten via raamovereenkomsten ingekocht7. 

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 RN380 
zijn de erkenningen EU-1418, EU-1229 en EU-12410 toegepast.  

- Erkenningsregeling EU-141 perceel 1 en 2 betreft de erkenning van leveranciers voor het aanleggen 
van hoogspanningskabels en kabelgeleiders. 

- Erkenningsregeling EU-122 perceel 1 betreft de erkenning van leveranciers voor het demonteren en 
monteren van geleiders en andere E-materialen ten behoeve van nieuwbouw en gedeeltelijke 
nieuwbouw.  

- Erkenningsregeling EU-124 perceel 2 betreft de erkenning van leveranciers voor het ontwerpen en 
aanleggen van funderingen ten behoeve van hoogspanningsmasten.  

Alle leveranciers van genoemde erkenningsregelingen zijn voor RN380 uitgenodigd om op de opdracht in 
te schrijven. Aanbestedingen die zijn uitgevoerd onder de erkenningsregelingen zijn de civiele 
werkzaamheden (  MEUR), de levering van hoogspanningskabels (  MEUR), de geleidermontage (
MEUR) en de realisatie van de opstijgpunten ( MEUR)11.  

In de loop van 2011 is TenneT gebruik gaan maken van de Tendertool Negometrix. Vanaf medio 2011 
zijn alle aanbestedingen voor RN380, met uitzondering van de onderhandse aanbestedingen via 
Negometrix uitgevoerd. In Negometrix wordt alle documentatie met betrekking tot de aanbesteding 
vastgelegd. 

De aanbesteding is verlopen middels de procedure van gunning door onderhandeling met voorafgaande 
aankondiging die uitgezet wordt onder erkende leveranciers volgens de publicaties 2009/S 22-031697, 
2008/S 101-135952 en 2008/S030-040967.  

De aanbesteding heeft plaatsgevonden met toepassing van het gunningscriterium Economisch Meest 
Voordelige Inschrijving (EMVI). Afhankelijk van het ingediende plan en hoe de betreffende EMVI-criteria 
worden ingevuld, ontvangen de inschrijvers een EMVI-score. Uiteindelijk bepaalt de EMVI-score de 
hoogte van het met de ingediende prijs te verrekenen bedrag. 

TenneT stelt EMVI-criteria samen die specifiek zijn per project. Zo is voor RN380 bepaald dat de 
inschrijvingen beoordeeld worden op: 1) planning (tijdige levering vergunningen en optimale beheersing 
van de overall planning) en 2) kans- en risicodossier (concrete kansen en risicoprofiel)12. 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 en hoe het beoordelingsproces plaats 
dient te vinden. In het kort komt het erop neer dat elk lid van het beoordelingsteam het EMVI-criterium 

 
6 https://europa.eu/youreurope/business/selling-in-eu/public-contracts/public-tendering-rules/index_nl.htm 
7 RAN380 - ACM - Bijlage 6a Inkooporderlijst 
8 TED-publicatie 2012/S 64-104599 
9 TED-publicatie: 2012/S 57-093498 
10 TED-publicatie: 2012/S 129-214632 
11 RAN380 - ACM - Bijlage 6a Inkooporderlijst 
12 RAN380 - ACM - Bijlage 7b Protocol beoordeling EMVI 
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beschouwt dat past bij zijn of haar expertise, dat elk criterium door minimaal twee personen wordt 
beoordeeld en dominante criteria door drie, en dat de beoordeling plaatsvindt zonder kennis van de prijs. 

Het beoordelingsteam was samengesteld met experts die vanuit eigen expertise elk één EMVI-criterium 
beoordelen. In totaal vier beoordelaars; een vergunningenexpert, een realisatie-expert, een commerciële 
expert en een expert vanuit Reddyn. De beoordelaars leggen de individuele beoordeling vast op een 
beoordelingsformulier. De individuele beoordelingen zijn input voor de uiteindelijke beoordeling, die 
volgens procedure tijdens een plenaire beoordelingssessie wordt vastgesteld. Het is niet het beleid van 
TenneT om een verslag van de plenaire beoordelingssessie te maken.  

3.4.3 Meerwerk 
TenneT beoordeelt elke RFC volgens een vastgestelde procedure13. Onderdeel van elke RFC is de 
aanleiding van de scopeafwijking, de onderzochte alternatieven en de consequenties van de 
wijziging/afwijking. De daaruit voortvloeiende oplossing wordt door TenneT beoordeeld op 
rechtmatigheid en doelmatigheid. Een RFC van meer dan 100.000 euro wordt beoordeeld op 
marktconformiteit. TenneT stelt intern een raming op voor het werk.  

TenneT legt de besluitvorming van elke RFC vast in specifiek daarvoor bestemde documenten: een intern 
beoordelingsformulier, een kostenonderbouwing, een prijzenblad, een notitie besluitvorming, en, indien 
uitgevoerd, een notitie met een onafhankelijke second opinion. TenneT heeft van de RFC’s die door DNV 
GL zijn geselecteerd voor de steekproef alle beschikbare documentatie aangeleverd. 

3.4.4 Beoordeling 
Aanbesteding 

DNV GL beoordeelt dat TenneT de aanbesteding van RN380 volgens de formele aanbestedingsprocedures 
heeft uitgevoerd. 

DNV GL heeft geconstateerd dat TenneT voor het RN380-project gebruik heeft gemaakt van de geldende 
raamovereenkomsten en erkenningsregelingen. DNV GL heeft gedurende de werksessie en op basis van 
nagestuurde data kunnen vaststellen dat TenneT in Negometrix alle procedurele stappen ten aanzien van 
de aanbesteding van het civiele werk (steekproef) heeft vastgelegd en dat deze zijn gevolgd en 
toegepast. 

Het aanbestedingsproces en de daarvoor geldende interne procedures zijn deels onderdeel van de 
aanbesteding-ondersteunende tool Negometrix. Bij de start van een aanbesteding worden op basis van 
de gekozen aanbestedingsvorm de bijbehorende regels in het systeem gebracht, waaronder bijvoorbeeld 
de correcte wettelijke termijnen. Via het vierogenprincipe wordt geborgd dat het proces en de 
procedures correct in de tool zijn weergegeven. Negometrix dwingt de regels niet af, maar toont ze en 
laat zien waar er wordt voldaan of afgeweken. 

De formele TenneT-procedure14 schrijft voor dat de beoordeling van elk EMVI-criterium door minimaal 
twee personen moet worden beoordeeld en in het geval van een zwaarwegend criterium door drie 
personen. Het samengestelde beoordelingsteam voldeed aan deze procedure. 

Meerwerk 

TenneT heeft, op verzoek van DNV GL, van de genoemde steekproef alle relevante documentatie 
aangeleverd. DNV GL beoordeelt dat TenneT zijn eigen procedures ten aanzien van meerwerk (RFC’s) 
naleeft en de kosten van het meerwerk scherp controleert. 

 
13 RAN380 - ACM - Bijlage 9a RFC-procedure 
14 RAN380 - ACM - Bijlage 7b Protocol beoordeling EMVI 
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3.5 Onderzoeksvraag 5: 
 

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

DNV GL: De kostenposten projectmanagement, kabelverbindingen, grondzaken, 
vergunningen en overige projectkosten dragen volledig bij aan het doel zonder 
vermijdbare kosten. DNV GL beoordeelt dat een deel van de capaciteit van 2635 MVA van 
de bovengrondse 380 kV-verbinding, namelijk 660 MVA (2635 minus 1975 MVA), mogelijk 
niet heeft bijgedragen aan het projectdoel. De daarmee gepaard gaande kosten waren 
mogelijk vermijdbaar.  

Kostenposten Bijdrage Vermijdbaar 

Projectmanagement Volledig Niet 

Bovengrondse verbinding 380kV en 150kV Mogelijk niet 

volledig 

Mogelijk 

Kabelverbindingen 380kV en 150kV Volledig  Niet 

Grondzaken, vergunningen en overige 

projectkosten 

Volledig  Niet 

 

 

3.5.1 Beoordelingswijze 
Op verzoek van ACM heeft TenneT de door DNV GL opgevraagde documenten betreffende de 
onderbouwing van de investeringsposten van project RN380 verstrekt. DNV GL heeft kennisgenomen 
van deze documenten ter voorbereiding op een werksessie met TenneT, DNV GL en ACM. Op 12 oktober 
2020 heeft deze werksessie plaatsgevonden. Hierbij heeft TenneT nog extra toelichting verstrekt op de 
investeringsposten.  

Op basis van deze input heeft DNV GL de kostenposten geanalyseerd en beoordeeld of en hoe de 
investeringsposten hebben bijgedragen aan het projectdoel: het realiseren van een 380 kV-verbinding 
tussen Bleiswijk en Vijfhuizen, één en ander binnen de randvoorwaarden van de aspecten doorlooptijd, 
budget, specificaties en “omgeving”. Daarnaast zijn de kostenposten beoordeeld op het aspect 
vermijdbaarheid. De resultaten van de meest relevante kostenposten zijn in paragraaf 3.5.2 uitgewerkt. 

3.5.2 Beoordeling 
DNV GL heeft de hier beschreven kostenposten geanalyseerd, gespiegeld met zijn contrabegroting en 
beoordeeld op bijdrage aan het doel en vermijdbaarheid. DNV GL komt tot de conclusie dat alle 
kostenposten volledig bijdragen aan het doel van project RN380 en niet vermijdbaar waren. 

Hieronder is de beoordeling van de meest relevante kostenposten beschreven. 

3.5.2.1 Projectmanagement 
DNV GL heeft in zijn contrabegroting voor de post projectmanagement % van de totale begroting 
genomen, zoals toegelicht in paragraaf 3.3.2. De gerealiseerde projectmanagementkosten zijn % van 
de totale uitgaven. 
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Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten voor projectmanagement volledig hebben bijgedragen aan het 
projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

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

3.5.2.2 Bovengrondse verbindingen 380 kV en 150 kV 
De capaciteit van de 380 kV-verbinding Bleiswijk-Vijfhuizen bedraagt volgens de vooraf vastgelegde 
projectspecificatie 1975 MVA continu (equivalent met 3000 Ampère bij 380 kV). De capaciteit van de 37 
km bovengrondse 380 kV-verbinding bedraagt 2635 MVA continu (equivalent met 4000 Ampère bij 380 
kV). De capaciteit van de ondergronds aangelegde kabels bedraagt 1975 MVA. De capaciteit van de 
bovengrondse 380 kV-verbinding is dus groter dan noodzakelijk. 

TenneT heeft in 2012 een formele afweging gemaakt over de mogelijkheid om de capaciteit van de 
bovengrondse 380 kV-verbinding te verminderen15. De afweging betrof die van de minderkosten van een 
3-geleiderbundel in plaats van een 4-geleiderbunder ten opzichte van de toenemende kosten van 
netverliezen bij de keuze voor een 3-geleiderbundel. TenneT heeft daarbij niet gekeken naar de kosten 
van de Wintrackmasten en de funderingen, die in het geval van de keuze voor een 3-geleiderbundel 
lager zijn door het lagere gewicht en de lagere windbelasting van de 3-geleiderbundel ten opzichte van 
de 4-geleiderbundel. 

Volgens de inschatting van DNV GL hadden dergelijke aanpassingen aan de constructie kunnen leiden tot 
een besparing van circa 15 MEUR. Bovendien had een aanpassing van het ontwerp van de Wintrackmast 
kunnen leiden tot lagere opslagkosten ervan (die in totaal  MEUR zijn geweest), omdat de productie 
dan mogelijk beter had aangesloten op de planning van het project. Tegenover de genoemde 
besparingen zouden mogelijk ook extra kosten zijn ontstaan, bijvoorbeeld met betrekking tot het maken 
van nieuwe ontwerpen, testen en contractaanpassingen met de leverancier. Voor een volledig beeld van 
de kosten en de baten zou een gedetailleerde kostenbatenanalyse nodig zijn, die niet past binnen de 
scope van dit doelmatigheidsonderzoek. 

DNV GL beoordeelt dat de afweging die TenneT heeft gemaakt onzorgvuldig is geweest en mogelijk heeft 
geleid tot vermijdbare kosten en een ondoelmatigheid. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL beoordeelt dat een deel van de capaciteit van 2635 MVA van de bovengrondse 380 kV-
verbinding, namelijk 660 MVA (2635 minus 1975 MVA), mogelijk niet heeft bijgedragen aan het 
projectdoel.  

Vermijdbaarheid: 

DNV GL beoordeelt dat de kosten gerelateerd aan de capaciteit, die niet hebben bijgedragen aan het 
projectdoel (660 MVA) mogelijk vermijdbaar waren.  

3.5.2.3 Kabelverbindingen 380 kV en 150 kV 
Delen van de 380 kV- en 150 kV-verbindingen zijn ondergronds aangelegd met kabels. De keuze voor 
gedeeltelijke verkabeling/onderkabeling past binnen het vigerend overheidsbeleid om bovengrondse 
verbindingen in kwetsbare, stedelijke gebieden uit te faseren. Kabelverbindingen zijn in het algemeen 

 
15 RAN380 - ACM – Bijlage 25a Quickscan benefits ontwerpcapaciteit 4000 - 3000A 
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duurder dan bovengrondse verbindingen. Met name de extra kosten voor 380 kV-kabelverbindingen 
kunnen aanzienlijk zijn in direct vergelijk met bovengrondse verbindingen. 

Dit is dan ook, naast technische overwegingen, de belangrijkste reden waarom de verbinding zeer 
selectief met kabels is uitgevoerd.  

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 RN380 opgevoerde kostenpost 380 kV- en 150 kV-kabelverbindingen 
wordt mede verklaard door de toegepaste wijze van kabels leggen met HDD. Hoewel 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 heeft verder geconstateerd dat HDD alleen is toegepast 
wanneer dat niet vermijdbaar was. 

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de kosten met betrekking tot de 380 kV- en 150 kV-kabels volledig hebben 
bijgedragen aan het projectdoel. 

Vermijdbaarheid: 

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

3.5.2.4 Grondzaken, vergunningen en overige projectkosten 
Deze kostenpost is een verzameling van een variëteit aan projectkosten, zoals onder meer grondzaken, 
schadevergoedingen, vergunningen, zakelijk recht overeenkomsten (ZRO’s), planologie, UXO en 
projectengineering. 

De kosten voor grondzaken, vergunningen en ZRO zijn sterk locatieafhankelijk, waardoor vergelijking 
met andere projecten vrijwel onmogelijk is. DNV GL heeft naast zijn eigen expertise, expertise uit de 
sector geraadpleegd om de door TenneT opgevoerde kosten voor grondzaken, vergunningen en overige 
projectkosten te toetsen. Op basis daarvan is door DNV GL een bandbreedte van  tot  MEUR per 
mastlocatie aangenomen. De door TenneT opgevoerde kosten voor grondzaken, vergunningen en 
overige projectkosten (  MEUR) bedragen  MEUR per mastlocatie en vallen daarmee binnen de 
gehanteerde bandbreedte.  

Hoewel kosten voor schades evident niet bijdragen aan het projectdoel, is de aard van het werk zodanig 
dat er nu eenmaal schades ontstaan. DNV GL beoordeelt deze dan ook als niet vermijdbaar.  

Bijdrage aan het doel: 

DNV GL concludeert dat de opgevoerde kosten voor grondzaken, vergunningen en overige projectkosten 
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 en zo ja, welk deel van het meerwerk? 

DNV GL: In het project RN380 is voor ruim 104 MEUR aan meerwerk geactiveerd. DNV GL 
concludeert op basis van een steekproef, dat het uitgevoerde meerwerk vrijwel volledig 
heeft bijgedragen aan het projectdoel. Tevens concludeert DNV GL dat voor vier RFC’s 
binnen de steekproef dat de kosten deels vermijdbaar waren, de totale kosten van deze 
RFC’s bedragen 1,52 MEUR. In onderstaande tabel is dit beknopt samengevat. 

Meerwerk Kosten Bijdrage aan 
projectdoel 

Vermijdbaar 

VIR RFC 187 – fasering 

uitlieren bestaande 

geleiders  

 MEUR Niet 

TenneT had proactief 

assetdata kunnen 

verstrekken 

VIR RFC 192 – aanpassing 

ondersteuning kabel 

opstijgpunten 

 MEUR 

De aangepaste 

opstijgpunten 

waren 

noodzakelijk 

Vooraf had kunnen worden 

ingeschat dat door 

gebruikmaking van een 

ander type, zwaardere kabel 

de standaard opstijgpunten 

niet zouden voldoen aan de 

vereisten 

SAG RFC 051 – inzet ander 

materieel op een deel 

bouwlocaties 

MEUR 

Het gebruikte 

hijsmateriaal 

was 

noodzakelijk 

Opdrachtnemer had op 

voorhand kunnen inschatten 

dat voor een deel van de 

bouwlocaties ander 

hijsmaterieel benodigd zou 

zijn 

SAG RFC 063 – verrekening 

inefficiënte uitvoering 

werken 

 MEUR 

De aangepaste 

methode was 

noodzakelijk 

Door op voorhand de 

werkzaamheden beter 

onderling af te stemmen had 

het meerwerk, voortvloeiend 

uit een andere langduriger 

werkmethode voor het 

intrekken van de 

geleiderdraden deels 

voorkomen kunnen worden 

 

In dit hoofdstuk geeft DNV GL in paragraaf 3.6.1 een beschrijving van de beoordelingswijze van 
onderzoeksvraag 6. Paragraaf 3.6.2 bevat de steekproefsgewijze analyse van de RFC’s. Per 
geselecteerde RFC beoordeelt DNV GL op bijdrage aan het projectdoel en vermijdbaarheid. Bij meerwerk 
wordt veelal gerefereerd aan de term RFC (Request for Change). 
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3.6.1 Beoordelingswijze 
DNV GL heeft het meerwerk beoordeeld op de bijdrage aan het projectdoel en op vermijdbaarheid. DNV 
GL beoordeelt het meerwerk op basis van een steekproef. TenneT heeft informatie verstrekt over alle 
RFC’s groter dan 0,1 MEUR, die bij elkaar opgeteld een bedrag vertegenwoordigen van 104,4 MEUR. 
Vanwege de omvang van het uitgevoerde meerwerk heeft DNV GL een evenredig grote steekproef 
uitgevoerd, die is gebaseerd op de geïdentificeerde RFC-categorieën. 

De categorieën zijn omschreven in paragraaf 3.6.2, evenals de door DNV GL beschouwde RFC’s. In 
bijlage A zijn de gecategoriseerde RFC’s tezamen met het aantal RFC’s en de totale waarde per categorie 
per contractor weergegeven. 

Alle door TenneT aangeleverde RFC’s betreffen kopieën van de originele projectdocumentatie. De 
inhoudelijke beoordeling van de RFC’s door TenneT is door meerdere interne afdelingen uitgevoerd (met 
uitzondering van de ook extern beoordeelde BAM RFC 011) en vastgelegd in een beoordelingstemplate. 
Op basis van de beoordelingen zijn deze RFC’s geheel of gedeeltelijk toegekend. Vermelde bedragen zijn 
netto, dus ná verrekening van meer/minderwerk en/of onderhandeling. 

In een eerste werksessie op 12 oktober 2020 zijn de meeste toelichtende vragen van DNV GL besproken 
en beantwoord. In een tweede werksessie op 26 oktober 2020 zijn de laatste toelichtende vragen van 
DNV GL beantwoord door TenneT. Na deze werksessie is een nog ontbrekende RFC door TenneT 
verstrekt. 

3.6.2 Beoordeling 
De beoordelingscriteria van DNV GL zijn hierna per categorie kort toegelicht en uitgewerkt voor de tot de 
steekproef behorende RFC’s. 

3.6.2.1 Langere uitvoeringsperiode 
Deze categorie behelst RFC’s welke ten gevolge van de langere uitvoeringsperiode (o.a. veroorzaakt door 
de met circa 16 maanden vertraagde projectstart) werden ingediend. Veelal betroffen dit vooraf in 
contracten vastgelegde en door de opdrachtnemers opeisbare termijnen welke ten gevolge van 
planningswijzingen van en of vertragingen in het project ontstonden. 

DNV GL heeft vier RFC’s beschouwd: VIR-057.2B, VIR-175, VIR-200 en SAG-063 (totaal  MEUR).  

De drie RFC’s van VIR behelsden planningswijzigingen waarbij, conform het contract met VIR, de kosten 
gemaakt door VIR vanwege de langere uitvoeringsperiode worden vergoed door TenneT. 

De RFC SAG-063 is ontstaan door een andere wijze van intrekken van de geleiderdraden, veroorzaakt 
door een andere aan te houden werkvolgorde. Door het beter van tevoren afstemmen van de 
werkzaamheden was deze RFC naar de mening van DNV GL deels vermijdbaar geweest. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s, met uitzondering van RFC 
SAG-063 als zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.2 Externe eisen/nieuwe info 
Gedurende de doorlooptijd van het project werden er nieuwe, aanvullende of gewijzigde eisen van de 
bevoegde gezagen van kracht. Daarnaast kwam de communicatie met rechthebbenden langs het 
verbindingstracé pas op gang ná gunning van de werken. Deze met “keukentafelgesprekken” aangeduide 
overlegsessies hebben uiteindelijk geleid tot in detail op maat gemaakte afspraken over de voor TenneT 
noodzakelijke Zakelijk Recht Overeenkomsten om de 380 kV-verbinding te realiseren en in stand te 
houden. Deze tijdens de gunningsfase van het project onbekende eisen waren van invloed op en hebben 
geleid tot wijzigingen van de (technische) ontwerpen en/of uitvoering van de diverse werken. Alle 
daarmee gepaard gaande extra kosten zijn opgenomen in deze categorie RFC’s. 
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DNV GL heeft vijf RFC’s beschouwd: VIR-069.B2, VIR-071b.1 en BAM-034, BAM-088K en BAM-103B 
(totaal MEUR). 

VIR-069.B1 heeft betrekking op in 2016 bekrachtigde wijzigingen in regelgeving van het 
Hoogheemraadschap Rijnland ten aanzien van de beheersing van zoute kwel. De wijzigingen hebben 
geleid tot een andere, aanzienlijk kostbaardere uitvoering van de funderingswerkzaamheden.  

VIR-071.b, BAM-088K en BAM-103B hebben betrekking op detailafspraken met grondeigenaren langs 
het tracé van de verbinding. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de “keukentafelgesprekken” met tot 
enkele honderden grondeigenaren. De werkzaamheden zijn verdeeld over meerdere RFC’s en behelzen 
een verzameling van vele kleinere posten per RFC. 

BAM-034 betreft diepere boringen van de 150 kV- en 380 kV-kabels. Ten tijde van de gunning van de 
werken was uitgegaan van een diepte van 1,2 m voor de kabels. Ten gevolge van de aanwezigheid van 
gas- en waterleidingen zijn er uiteindelijk diepere boringen gemaakt. Ten tijde van de gunning waren 
deze eisen niet in detail bekend.  

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.3 Toetredingsbeperking 
De tot deze categorie behorende RFC’s hebben betrekking op beperkingen in toetreding van bepaalde 
percelen. De beperking verhinderde de initiële kostenprojectie voor de verbinding en de benodigde 
werkwegen en werkterreinen. De extra kosten om de verbinding te verleggen en werkwegen en 
werkterrein te verplaatsen zijn opgenomen in deze categorie. 

DNV GL heeft één RFC beschouwd: BAM-011 ( MEUR). 

BAM-011 behelst werkzaamheden uitgevoerd door de civiele contractor BAM welke voortkomen uit 
aanvullend grond- en grondmechanisch onderzoek. Ten tijde van de gunning waren niet alle gegevens 
voorhanden, omdat het praktisch niet mogelijk is om voorafgaand aan de gunning alle onderzoeken 
langs het gehele tracé van de verbinding uit te voeren. TenneT heeft besloten om MEUR in opdracht 
te geven om de werkzaamheden niet te vertragen. Op een later moment in het project zijn de werkelijk 
gemaakte kosten in zijn geheel onder deze RFC verrekend. De RFC is door een externe partij beoordeeld 
en uiteindelijk vastgesteld op  MEUR totaal. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.4 Tijdelijke 150kV-verbindingen  
In deze categorie zijn alle RFC’s opgenomen welke zijn gerelateerd aan tijdelijke verbindingen om de 
beschikbaarheid van het 150 kV-netwerk in stand te houden gedurende de realisatie van het project. 

DNV GL heeft de RFC’s VIR-013, BAM-036, BAM-040 en Prysmian-003 beschouwd (totaal  MEUR). 

DNV GL heeft de post “Tijdelijke 150kV-verbindingen”, bestaande uit bovengrondse verbindingen en een 
kabelverbinding begroot op  MEUR (zie paragraaf 3.3.2). Alle werkzaamheden en leveranties welke 
betrekking hebben op deze post zijn middels de beoordeelde RFC’s verrekend. Het verschil tussen de 
contrabegroting van DNV GL en de totale waarde van de RFC’s valt daarmee binnen de marge van 15%. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

ACM/IN/653183



 

DNV GL - Energy  –  Rapport nr. 20-1816 –  www.dnvgl.com/Energy  Blz. 20
 

3.6.2.5 Ontwerpwijzigingen 
Tijdens de realisatie van het project zijn er wijzigingen in het ontwerp van diverse componenten en 
subsystemen noodzakelijk gebleken. Deze wijzigingen hebben veelal betrekking op de opstijgpunten en 
de Wintrackmasten. 

DNV GL heeft de volgende RFC’s beschouwd: VIR-187, VIR-192, BAM-094 en BAM-116 (totaal 
MEUR). 

VIR-187 betreft aanpassingen welke noodzakelijk zijn door de aanwezigheid van persverbinders in de 
geleiders van de bestaande 150 kV-verbindingen. De persverbinders waren mogelijk niet zichtbaar 
tijdens de schouw vanaf de openbare weg. DNV GL is van mening dat de aanwezigheid van dergelijke 
persverbinders in de asset-data-systemen van TenneT zou moeten vastleggen. Doordat het beheer van 
de verbindingen in het verleden is overgenomen van derden, is deze data niet vastgelegd. De extra 
werkzaamheden behelzen het op andere wijze uitlieren van de geleiders. DNV GL beoordeelt deze RFC 
als vermijdbaar, de kosten hadden grotendeels kunnen worden voorkomen indien TenneT de informatie 
beschikbaar had gehad. 

VIR-192 heeft betrekking op aanpassingen aan het staalwerk voor de opstijgpunten van de 380 kV-
kabels (dit is de overgang van de bovengrondse lijn naar de kabel). In de aanbestedingsfase is 
uitgegaan van een standaardontwerp van TenneT met een bepaald type kabel. Het oorspronkelijke 
ontwerp was niet berekend op een zwaardere kabel zoals uiteindelijk werd toegepast. DNV GL beoordeelt 
deze RFC en de daarmee gepaard gaande kosten als deels vermijdbaar, omdat op basis van de capaciteit 
van de kabel was te voorzien dat deze niet binnen het standaardontwerp van TenneT zou vallen. De RFC 
was wel noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

BAM-094 behelst diverse wijzigingen in het uitvoeringsontwerp (UO) van de civiele aannemer BAM. De 
aanleiding voor deze wijzigingen is gelegen in wijzigingen van externe en uitvoeringseisen, maar ook het 
gevolg van ontwerpaanpassingen door andere opdrachtnemers. DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde 
niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

BAM-116 betreft een diepere ligging van de 150 kV- en 380 kV-kabels. Ten tijde van de gunning van de 
werken was uitgegaan van een ligging van de kabels op 1,2 m diepte. Ten gevolge van het tijdens de 
uitvoering aantreffen van niet of niet juist gedocumenteerde gas-, water- en elektriciteitsleidingen 
dienden de 150 kV- en 380 kV-kabels op 1,5 m diepte te worden gelegd. Hierdoor was er meer 
graafwerk, opslag, transport etc. noodzakelijk. DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde niet vermijdbaar 
en noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.6 Verlegging van kabels 
De routering en liggingsdiepte van hogedruk gasleidingen van Gasunie en andere infrastructuur in de 
nabijheid van de verkabelde delen van de 380 kV-verbinding Vijfhuizen-Bleiswijk bleken onvoldoende 
gedocumenteerd in openbare registers. De kosten van de hierdoor noodzakelijke diepere ligging en 
aanpassingen aan het tracé van de kabels zijn opgenomen in deze categorie RFC’s. 

DNV GL heeft RFC BAM-031 beschouwd (  MEUR). 

BAM-031 behelst de inzet van een kabelcoördinator door BAM om de kabelligging met de stakeholders af 
te stemmen. Naast BAM is deze dienst ter vergelijking uitgevraagd bij drie andere markpartijen, 
uiteindelijk is het meerwerk gegund aan BAM. Gezien de complexiteit van het gebied met vele 
verschillende grond- en leidingeigenaren beoordeelt DNV GL deze RFC als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 
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3.6.2.7 Ecologie 
Deze categorie behelst RFC’s welke een direct gevolg waren van met name de bescherming van 
beschermde diersoorten en voorkoming van gewasschade. 

DNV GL heeft BAM-075E beschouwd ( MEUR). 

BAM-075E maakt deel uit van een serie van vijf RFC’s en heeft betrekking op extra maatregelen ter 
bescherming van de rugstreeppad. Ten tijde van de gunning werd de aanwezigheid van de rugstreeppad 
als niet relevant beschouwd en werd alleen een ontheffing voor andere beschermde dieren afgegeven. 

Na aanvullend extern onderzoek bleek de rugstreeppad in grotere populaties voor te komen bij een 
aantal mastlocaties van het verbindingstracé. Door de werkzaamheden worden eventueel aanwezige 
vaste rust- en verblijfplaatsen van de rugstreeppad verstoord, beschadigd en/of vernield en individuen 
gedood. Dit is een overtreding van de Flora en faunawet is. Om te bepalen of er sprake is van 
overtreding van de Flora- en faunawet wordt in eerste aanleg vastgesteld of er vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de rugstreeppad in het projectgebied aanwezig zijn. Vaststelling en implementatie 
van mitigerende maatregelen zijn vergunningplicht en gebonden aan tijdslimieten. Om mogelijke 
vertragingen in de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen zijn extra 
maatregelen in de vorm van het plaatsen van amfibieschermen en de aanleg van een paddenpoel 
genomen.  

DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het 
project. De door TenneT opgegeven totale kosten ter grootte van  MEUR beschouwt DNV GL als 
redelijk. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.8 Buiten contract 
Deze categorie betreft alle leveringen en werken welke niet tot de initiële scope van de gegunde 
contracten behoorden, maar door TenneT alsnog zijn gevraagd van de opdrachtnemers. 

Beschouwd is BAM-092G (  MEUR) 

BAM-092 bestaat uit veertien deel-RFC’s, waarvan RFC 92G er één is. De RFC heeft betrekking op het 
aanleggen, in stand houden en verwijderen van de werkterreinen voor de zogenaamde trek- en 
remlocaties voor het intrekken van de geleiders. Ten tijde van de gunning van de civiele werken was de 
contractor voor de geleidermontage en daarmee de precieze wijze van montage van de geleiders nog 
niet bekend. TenneT heeft daarom besloten om de aanleg van de werkterreinen in een later stadium via 
een RFC te regelen. DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de 
realisatie van het project. 

DNV GL beoordeelt op basis van de steekproef de gehele categorie RFC’s als zijnde niet vermijdbaar en 
noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

3.6.2.9 Overig 
Alle niet te categoriseren RFC’s maken deel uit van deze categorie. 

DNV GL heeft de volgende RFC’s beschouwd: VIR-149B1, VIR-199.3, BAM-101A, SAG-051 en VWTNS- 
003 (totaal  MEUR). 

VIR-149 omvat twintig deel-RFC's, RFC 149B1 is er daar één van. De uitgevoerde werkzaamheden 
hebben betrekking op regulier groenonderhoud van de zogenaamde overhoeken bij circa 100 
grondeigenaren. Dit zijn stukken grond die ten gevolge van de aangelegde werkwegen en -terreinen niet 
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meer bereikbaar waren voor de grondeigenaren. Tijdens de “keukentafelgesprekken” met de 
grondeigenaren, werd afgesproken dat de onderhoudswerkzaamheden voor rekening van het project 
zouden worden uitgevoerd. Gezien het grote aantal grondeigenaren, is de omvang van deze RFC 
(opgebouwd uit vele posten van enkele kEUR tot circa 30 kEUR) aannemelijk. DNV GL beoordeelt deze 
RFC dan ook als zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het project. 

VIR-199.3 betreft schades en maakt deel uit van een serie van zes RFC’s. De RFC’s hebben betrekking 
op werken uitgevoerd door VIR voortkomend uit schades aan de door Prysmian geleverde 380 kV-
kabels. Schades zijn in principe vermijdbaar en daarmee niet doelmatig. Echter, herstelwerkzaamheden 
voor het opheffen van de schade en de daarmee gepaard gaande kosten zijn noodzakelijk voor de 
realisatie van het project. Verder wordt opgemerkt dat de schades werden gedekt door de CAR-
verzekeringen van Prysmian en TenneT.  

BAM-101A maakt onderdeel uit van een serie van vier RFC’s, waarmee de extra kosten voor het 
vergroten van de werkterreinen voor de montage van de geleiders en de Wintrackmasten wordt 
afgerekend. Ten tijde van de gunning van de civiele werken was nog niet bekend welke opdrachtnemer 
de geleidermontage zou gaan uitvoeren. Van een ander project werden de gegevens gebruikt, maar door 
noodzakelijke aanpassingen bij het intrekken van de geleiders waren grotere werkterreinen benodigd. 
DNV GL beoordeelt deze RFC als zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het 
project. 

SAG-051 heeft betrekking op de inzet van ander hijsmaterieel op een aantal Wintrack bouwlocaties. De 
inzet van ander hijsmaterieel was noodzakelijk door een wijziging in de opstelplaatsen. Hierdoor was het 
noodzakelijk om hijsmaterieel met een grotere hoogte en reikwijdte in te zetten. DNV GL beoordeelt 
deze RFC en de daarmee gepaard gaande kosten als deels vermijdbaar, omdat de opdrachtnemer van de 
geleidermontage op voorhand had kunnen inschatten dat er tenminste voor een aantal bouwlocaties 
ander hijsmaterieel benodigd zou kunnen zijn. Voor de realisatie van het project was de RFC 
noodzakelijk. 

VWTNS-003 heeft betrekking op opslagkosten voor de Wintrackmasten van perceel 1 en perceel 2. Het 
betrof een tussenopslag voor reeds door VDL-Arendonk geproduceerde masten. Het creëren van een 
tussenopslag is in principe grotendeels vermijdbaar door een juiste afstemming van materiaalleveranties 
op de vraagbehoeften van het project. Het project RN380 is echter vertraagd geweest met zestien 
maanden, voornamelijk veroorzaakt door vertragingen in de besluitvormingsfase en wijzigingen in de 
regelgeving. Hierdoor kwamen de benodigde vergunningen later dan gepland beschikbaar. 

TenneT heeft vervolgens besloten om de productie van de Wintrackmasten niet te vertragen dan wel 
tijdelijk op te schorten. De redenen hiervoor waren dat de productie van de Wintrackmasten al was 
gestart en de productlijn van de fabrikant daarop was aangepast. Het vertragen of eventueel opschorten 
van de productie zou, naast inbreuk op het leveringscontract zeer waarschijnlijk hebben geleid tot 
verdere vertragingen door het opnieuw moeten opstarten van de productlijn en/of het mogelijk niet 
beschikbaar zijn van een productieslot. De hoogte van de opslagkosten is op marktconformiteit gecheckt 
door meerdere alternatieve opslaglocaties te beschouwen. DNV GL beoordeelt deze RFC uiteindelijk als 
zijnde niet vermijdbaar en noodzakelijk voor de realisatie van het project.  
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3.7 Onderzoeksvraag 7:  
 

Onderzoeksvraag 7: Wat bedraagt de doelmatigheid? 

DNV GL: De doelmatigheid van het RN380-project is niet volledig. DNV GL beoordeelt dat, 
door een onzorgvuldige afweging van TenneT, een deel van de bovengrondse 380 kV-
verbinding mogelijk niet bijdraagt aan het projectdoel en daarmee mogelijk ondoelmatig 
is. Tevens zijn een viertal RFC’s als deels niet doelmatig geïdentificeerd, de totale kosten 
van deze RFC’s bedragen 1,52 MEUR. 

 

TenneT heeft alle door DNV GL opgevraagde documentatie en informatie verstrekt, waardoor DNV GL 
een volledig beeld heeft kunnen vormen van de scope en het doel van het project, de specificaties van 
de aanbestede infrastructuren, de gemaakte kosten en de onderliggende uitgevoerde activiteiten. 

DNV GL concludeert op basis van de scope van het onderzoek, zoals door ACM gedefinieerd, en de door 
TenneT verstrekte documentatie en informatie, dat de door TenneT opgevoerde kosten met betrekking 
tot het RN380-project niet volledig doelmatig zijn. 

De bovengrondse 380 kV-verbinding is overgedimensioneerd (paragraaf 3.5.2.2). De capaciteit ervan is 
2635 MVA, terwijl de capaciteit van de totale RN380-verbinding 1975 MVA is. DNV GL oordeelt dat de 
besluitvorming van TenneT over de dimensionering van de bovengrondse 380 kV-verbinding 
onzorgvuldig is geweest. DNV GL is van mening dat er mogelijk kosten hadden kunnen worden 
bespaard, welke dan ondoelmatig zouden zijn. De kwantificering van de als ondoelmatig beoordeelde 
kosten vereist een gedetailleerde kostenbatenanalyse, die niet is uitgevoerd binnen dit 
doelmatigheidsonderzoek. 

DNV GL heeft beoordeeld dat, binnen de genomen steekproef, een deel van de kosten van vier RFC’s 
vermijdbaar waren (paragraaf 3.6). Door een meer proactieve houding van en onderlinge afstemming 
met de opdrachtnemers had TenneT deze RFC’s kunnen vermijden. 
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BIJLAGE A 
 

Overzicht van leveranciers 

VIR – Combinatie Volker Infra 

Randstad 

Civiele Contractor, Plaatsen van de Wintrackmasten, aanleg 380 kV- en 150 

kV-kabels - Perceel 1 

BAM – BAM Bouw en Techniek Civiele Contractor, Plaatsen van de Wintrackmasten, aanleg 380 kV- en 150 

kV-kabels - Perceel 2 

Prysmian Leverancier en fabrikant van de 380 kV- en 150 kV-energiekabels - Perceel 

1&2 

SAG – Starkstrom Aktiengesellschaft Contractor voor het monteren van de bovengrondse verbindingen en 

armaturen - Perceel 1&2 

SPIE Contractor voor bouw en inrichting van de (vervallen) veldhuisjes bij de 

opstijgpunten (OSP) – Perceel 1&2 

VWTNS – Volker Wessels Telecom 

Network Solutions 

Leverancier van de Wintrackmasten (VDL-Arendonk was de fabrikant van de 

Wintrackmasten) - Perceel 1&2 

 

Overzicht van RFC’s voor de verschillende categorieën werkzaamheden 

Categorie Aantal RFC’s Waarde (MEUR) RFC’s behorend tot categorie per contractor 

1. Langere 

uitvoeringsperiode 

26 VIR RFC 031,057,100,101,102,103,112,107,120, 

144,175,200,202,230 

BAM RFC 021,081,087,096,090,095,098,110,112, 

128 

Prysmian RFC 015 

SAG RFC 002,063,073 

VWTNS RFC 024 

2. Externe eisen of 

nieuwe eisen na 

gunning 

36 VIR RFC 006,019,050,054,061,065,069,071,083, 

084,091,093,094,099,111,114,118,138,152,163,167 

BAM RFC 003,006A,006B,026,027,028,029,034,041, 

063,069,070,088,103 

VWTNS RFC 008 

3. Toetredingsbeperking 4 VIR RFC 010 

BAM RFC 011,039,085 

4. Tijdelijke 150kV-

verbindingen 

4 VIR RFC 013 

BAM RFC 036,040 

Prysmian RFC 2 

5. Ontwerpwijzigingen 15 VIR RFC 046,187,192 

BAM RFC 013,094,116 

Prysmian RFC 3,4,5 
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Categorie Aantal RFC’s Waarde (MEUR) RFC’s behorend tot categorie per contractor 

SAG RFC 005,014,069 

VWTNS RFC 004 

SPIE RFC 009 

6. Verlegging van 

kabels 

5 VIR RFC 049 

BAM RFC 008,031,045,062 

7. Ecologie 5 VIR RFC 121,174,212,228 

BAM RFC 075 

8. Overig 23 VIR RFC 016,079,116,141,146,149,156,199  

BAM RFC 077,079B,100,101,122,130,135 

Prysmian RFC 1,2,3 

SAG RFC 051 

VWTNS RFC 002,003,005,0012,0013,023 

9. Buiten contract 10 VIR RFC 009,038,041,134,147,181 

BAM RFC 092,121,132 

Prysmian RFC 001,001.2 

Totalen 123 104,4  
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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. 
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