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Management Samenvatting 
 
Op 25 augustus 2017 heeft TenneT het eerste deel van de nieuwe hoogspanningsverbinding 
Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen (bron: TenneT’s Aqua P8 formulier voor 
Vijfhuizen-Beverwijk380). Het gaat om de 380kV-verbinding tussen de transformatorstations 
Beverwijk en Vijfhuizen, waarbij het bestaande station Oostzaan is uitgebreid en nieuwe 
stations zijn gerealiseerd bij Beverwijk (380kV) en Vijfhuizen (150kV, 380kV). 
 
TenneT heeft de ACM verzocht om de kosten van deze investering te verrekenen in de 
tarieven voor 2019 en verder. Volgens de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet) mag een 
netbeheerder de gemaakte kosten voor een dergelijke investering in acht nemen bij het 
tarievenvoorstel, voor zover de kosten doelmatig zijn. 

 

Doelmatigheidsbeoordeling 

In dit kader dient de ACM een doelmatigheidsbeoordeling uit te voeren op genoemde 
investering. ACM heeft Jacobs Consultancy (JC) gevraagd de doelmatigheid te beoordelen 
van het project “RN380”. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport.  
 
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van oktober 2017 t/m januari 2018. 
 
In deze samenvatting worden de onderzoeksvragen van de ACM en de antwoorden van 
Jacobs Consultancy op deze vragen gepresenteerd. Ook wordt een korte motivatie voor het 
antwoord verstrekt. Wat betreft onze beoordelingen worden de volgende kwalificaties 
gebruikt. 

Tabel 1 – Beoordelingsschaal 

Kwalificatie Omschrijving 

Kwaliteit van informatie, beoordeling 

Slecht Geen informatie, nauwelijks of geen onderbouwing 

Onvoldoende Minimale informatie, onvoldoende onderbouwing 

Voldoende Matige informatie, matige onderbouwing 

Goed Adequate informatie, goede onderbouwing 
 
Indien de kwaliteit van de aangeleverde informatie onvoldoende of slecht is, leidt dat 
automatisch tot de beoordeling “slecht” op het betreffende aspect. Op gebrekkige informatie 
kan immers geen gedegen (positief) oordeel worden gebaseerd. 
 
 
  

ACM/IN/699045    



 Doelmatigheidsbeoordeling RN380 
 

 

Q:\NL653400\WORK_FILE\CA033_EPU\08 - Reports\NL653401 - RN380 Rapportage - rev G v20180621.docx 6 of 28 

Onderzoeksvraag 1: Effectiviteit investeringskosten 

Zijn de gemaakte kosten van de desbetreffende investering onderbouwd en dragen deze 
kosten bij aan het beoogde doel? 
 
Jacobs Consultancy concludeert dat TenneT de kosten voldoende heeft onderbouwd en dat 
deze kosten grotendeels bijdragen aan het beoogde doel. 
 
Realisatie van het beoogde doel 
Het beoogde doel is aantoonbaar gerealiseerd met uitzondering van het defect van circuit Wit 
van de Noordzeekanaalkabel. De restrictie bij de 150kV-scheider bij Vijfhuizen doet naar ons 
oordeel op dit moment geen significante afbreuk aan de functionaliteit. Op termijn zou dit 
echter beperkingen kunnen opleveren in combinatie met extra transportcapaciteit welke 
vereist is voor Wind op Zee. Verder zijn geen significante minderwerken of restpunten 
geconstateerd welke afbreuk zouden doen aan het beoogde doel. 
 
Relevantie van de bestedingen 
De investeringen zijn voldoende onderbouwd en dragen goed bij aan het beoogde doel. Er 
zijn geen significante nevendoelen gerealiseerd. De keuze voor het duurdere GIS (gas-
insulated switchgear) op station Vijfhuizen is goed onderbouwd. 
Op enkele punten zijn voorzieningen getroffen voor toekomstige uitbreiding, maar dit is 
verdedigbaar vanuit het oogpunt van kosten en operatie. 

 

Onderzoeksvraag 2: Efficiëntie investeringskosten 

Is op aantoonbaar efficiënte wijze omgegaan met publieke gelden binnen de invloedssfeer 
van de Netwerkbeheerder? 
 
Jacobs Consultancy concludeert dat TenneT het project op efficiënte wijze heeft uitgevoerd. 
De prijsvorming bij aanvang en de gerealiseerde kosten zijn goed onderbouwd en dragen 
goed bij aan de doelmatigheid. Tijdens de uitvoering heeft TenneT, voor zover mogelijk binnen 
haar invloedsfeer, een acceptabele kostengroei weten te bereiken. 
 
Prijsvorming bij aanvang 
Het proces van aanbesteding is gedegen verlopen en heeft goed bijgedragen aan de 
doelmatigheid van het project. 
 
Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 
Escalatie van kosten binnen de invloedsfeer van TenneT (5,8%) beoordelen we als goed 
onderbouwd en zeer redelijk. 
 
Redelijkheid gerealiseerde kosten 
De gerealiseerde kosten voor dit project vallen binnen de bandbreedte van de tegenbegroting 
van Jacobs Consultancy. 
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Conclusie 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 2 – Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel   +  

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

     

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 
 
Naar ons oordeel is de investering in project “RN380” op alle punten voldoende of goed 
onderbouwd. Vanwege het defect van circuit Wit van de Noordzeekanaalkabel beoordelen we 
het doel momenteel als slechts gedeeltelijk gerealiseerd. 
 
We beoordelen de door TenneT opgevoerde investering voor dit project van € 231,614 mln. 
(exclusief bouwrente) geheel doelmatig nadat de beoogde transportcapaciteit van 2 x 1.975 
MVA geheel beschikbaar zal zijn door het succesvol herstellen van het defect van circuit Wit. 
Dit herstel zal naar verwachting eind 2019/ begin 2020 plaatsvinden. 
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1. Inleiding 
 

Op 28 augustus 2017 heeft TenneT het eerste deel van de nieuwe 
hoogspanningsverbinding Randstad 380 kV Noordring in gebruik genomen. Het gaat 
om de verbinding tussen de transformatorstations Beverwijk en Vijfhuizen. Het 
project RN380 omvat de volgende deelprojecten: 

  RN380: 000.007 Beverwijk-Vijfhuizen 380 kV 
  RN380: 000.107 Station Beverwijk 380 kV 
  RN380: 000.107 Station Oostzaan 380 kV 
  RN380: 000.190 Station Vijfhuizen 380 kV 
  RN380: 002.046 Station Vijfhuizen 150 kV 
 

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

Deze kosten komen dus in aanmerking voor tussentijdse vergoeding via de tarieven 
van TenneT voor zover deze kosten doelmatig zijn en zullen daarom onderdeel 
uitmaken van het tarievenbesluit van TenneT. De ACM dient derhalve een 
doelmatigheidsbeoordeling uit te voeren op de door TenneT gedane investering voor 
project RN380. 

De investering in de uitbreiding van het elektriciteitsnet Randstad 380 kV Noordring 
valt onder de Rijkscoördinatieregeling, waardoor een beoordeling op nut en 
noodzaak niet onder dit onderzoek valt. 

In overeenstemming met de meest recente ‘Beleidsregel ACM beoordeling 
doelmatige kosten van niet-reguliere uitbreidingsinvesteringen’, zullen de 
operationele kosten geen onderdeel uitmaken van dit onderzoek. 

ACM heeft Jacobs Consultancy gevraagd de doelmatigheid te beoordelen van het 
project RN380. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in dit rapport. 
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2. Doelstelling 
 

Deze doelmatigheidsbeoordeling beoogt een antwoord te geven op de volgende 
onderzoeksvragen: 

1. Effectiviteit. Zijn de gemaakte investeringskosten voor dit project goed 
onderbouwd? In hoeverre waren de kostenposten relevant voor het realiseren 
van het project? 

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

 
Ter beantwoording van onderzoeksvragen, zijn de volgende activiteiten uitgevoerd: 

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

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

3. Evaluatie van de gevolgde aanbestedingsprocedure; 

4. Nader onderzoek naar eventueel meerwerk na aanbesteding; 

5. Vergelijking van de gerealiseerde kosten met een tegenbegroting. 
 
Dit rapport is het eindresultaat van het onderzoek naar de doelmatigheid van het 
genoemde project. Voorafgaand hieraan is een conceptrapport aan de ACM 
voorgelegd ter beoordeling en commentaar. Publicatie van het rapport en borging 
van het gebruik van vertrouwelijkheid van eventuele gegevens van de netbeheerder 
is een verantwoordelijkheid van de ACM. Jacobs Consultancy rapporteert alleen aan 
de ACM op vertrouwelijke basis. 
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3. Beoordelingssystematiek 
 

Wij menen dat de volgende definitie een goede basis vormt voor de beoordeling van 
de doelmatigheid van het project: 
 

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

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

3.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

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

1. Realisatie van het beoogde doel 

2. Relevantie van de bestedingen 

3.1.1 Realisatie van het beoogde doel 
Bij aanvang van het project is een bepaald doel gesteld, welke is beschreven en 
nader gedetailleerd in een bestek (of meerdere deelbestekken). Nu, na uitvoering 
van het project, is gekeken of de beoogde doelen ook werkelijk gerealiseerd zijn. 

3.1.2 Relevantie van de bestedingen 
Kernvraag bij de relevantie van de bestedingen: zijn alle bestedingen geheel 
aangewend voor het realiseren van het beoogde doel? Ofwel: in welke mate waren 
de werkelijke kostenposten nodig om het beoogde doel te realiseren? 

3.2 Vraag 2: Efficiëntie Investeringskosten 

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

1. Prijsvorming bij aanvang 

2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

3. Gerealiseerde kosten 

ACM/IN/699045   
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3.2.1 Prijsvorming bij aanvang 
Het uitgangspunt is hier dat bij een goede omschrijving van de gevraagde 
werkzaamheden en bij open concurrentie de laagste en marktconforme prijs wordt 
verkregen bij aanvang van de werkzaamheden. E.e.a. voor zover binnen de 
invloedssfeer van de Netwerkbeheerder. Van belang hierbij is, dat veel keuzes 
(locatie, uitvoeringsvormen e.d.) al zijn vastgelegd in het RIP. Dit beperkt de 
speelruimte van TenneT in de rol van uitvoerder van het RIP en daarmee ook de 
reikwijdte van een doelmatigheidsbeoordeling. 

3.2.2 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 
Vaak zijn er tegenvallers door gewijzigde externe omstandigheden of door 
marktveranderingen tijdens de uitvoering. Dit vertalen wij naar het zichtbaar maken 
van meerwerk en het onderzoeken van dit meerwerk. In eerste instantie gebeurt dit 
door de netbeheerder een verklaring van afwijkingen te laten opstellen t.o.v. de 
initiële begroting. 

3.2.3 Gerealiseerde kosten 
Op basis van de project-uitgangsgegevens wordt een onafhankelijke raming (de 
tegenbegroting) opgesteld door Jacobs Consultancy en vergeleken met de 
gerealiseerde omvang. Wanneer de tegenbegroting en de gerealiseerde kosten 
binnen aanvaarbare grenzen (-20% tot +30% t.o.v. tegenbegroting) gelijk zijn, wordt 
dit als acceptabel gekwalificeerd. 

3.3 Criteria ter Beoordeling van Doelmatigheid 

Bij de beoordeling van de verschillende aspecten, hanteren wij de kwalificaties in 
onderstaande tabel. Deze kwalificatieschaal wordt zowel gebruikt voor de kwaliteit 
van de aangeleverde informatie, als voor het inhoudelijk oordeel van JC over de 
onderbouwing. 
 
Tabel 2 - Beoordelingsschaal 

Kwalificatie 

Omschrijving 

Kwaliteit van informatie, beoordeling 

Slecht Geen informatie, nauwelijks of geen onderbouwing 

Onvoldoende Minimale informatie, onvoldoende onderbouwing 

Voldoende Matige informatie, matige onderbouwing 

Goed Adequate informatie, goede onderbouwing 
 
Indien de kwaliteit van de aangeleverde informatie onvoldoende of slecht is, leidt dat 
automatisch tot de beoordeling “slecht” op het betreffende aspect. Op gebrekkige 
informatie kan immers geen gedegen (positief) oordeel worden gebaseerd. 
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3.4 Informatieverstrekking 

Na verstrekking van de opdracht door ACM, hebben we op 1 november 2017 de 
basisinformatie van TenneT ontvangen, zoals genoemd in de invulinstructie 
behorende bij de 'Beleidsregel ACM beoordeling doelmatige kosten van niet-
reguliere uitbreidingsinvesteringen' (26 oktober 2017). Na globale beoordeling van 
deze basisinformatie, heeft Jacobs Consultancy aanvullende informatie opgevraagd, 
die op 8 november is ontvangen. 
 
Een eerste bespreking heeft plaatsgevonden op 9 november 2017 in Arnhem, waarbij 
we onze aanpak aan TenneT hebben gepresenteerd en met TenneT hebben 
afgestemd. Ook hebben we bij deze gelegenheid onze eerste vragen om informatie 
aan TenneT voorgelegd en besproken hoe de informatieverstrekking het best kan 
plaatsvinden. TenneT heeft op 16 november aanvullende informatie geleverd naar 
aanleiding van deze eerste bespreking. 
 
Een generiek overzicht van de gevraagde informatie is opgenomen in Bijlage 3. In 
aanvulling op deze documenten is nadere specifieke informatie opgevraagd via een 
vragenlijst. De initiële lijst met door Jacobs Consultancy gevraagde informatie is 
uitgebreider dan de lijst 'benodigde informatiedocumenten voor de 
doelmatigheidsbeoordeling' in de eerdergenoemde invulinstructie. Zie bijlage 3. 
 
Op 23 november 2017 heeft een tweede bespreking plaats gevonden in Arnhem, 
waarbij zowel de al ontvangen informatie als de nog ontbrekende informatie 
besproken is. Hierop is nog aanvullende informatie door TenneT aangeleverd, 
daarmee de basis vormend voor de beantwoording van de onderzoeksvragen door 
Jacobs Consultancy. Deze informatie is op 30 november 2017 en 22 december 2017 
door TenneT geleverd. 
 
Een eerste conceptrapport is op 12 januari 2018 door Jacobs aan ACM verstrekt. Op 
13 februari is een tweede conceptrapport door Jacobs aan ACM verstrekt, welke op 
26 februari, na aanpassingen, door ACM aan TenneT is verstrekt. Na ontvangst van 
de reacties van ACM en TenneT op 21 maart is het aangepaste conceptrapport op 
26 april aan ACM verstrekt. Na aanvullend commentaar van ACM, is op 17 mei door 
Jacobs aan ACM een aanpaste versie verstrekt, welke door ACM is doorgestuurd 
naar TenneT. Na overleg tussen ACM en TenneT is hierop een tekstuele aanpassing 
gekomen, die op 19 juni in concept naar ACM is gestuurd. Na goedkeuring door ACM 
is op 21 juni is het definitieve rapport aan ACM verstrekt. 
 
Jacobs Consultancy voert deze opdracht uit onder strikt vertrouwen en rapporteert 
slechts aan ACM. Jacobs Consultancy gaat ervan uit dat alle informatie die zij van 
ACM heeft ontvangen voor dit doel gebruikt mag worden. Nieuwe informatie vanuit 
TenneT is alleen via ACM verstrekt, zodat duidelijk is dat de uiteindelijke bronnen 
welke Jacobs Consultancy gebruikt volledig bij ACM en TenneT bekend zijn. 
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4. Resultaten 
 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 3 – Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel   +  

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

     

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 
 
Naar ons oordeel is de investering in project “RN380” op alle punten voldoende of 
goed onderbouwd. Vanwege het defect van circuit Wit van de Noordzeekanaalkabel 
beoordelen we het doel momenteel als slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De restrictie 
bij de 150kV-scheider bij Vijfhuizen doet naar ons oordeel op dit moment geen 
significante afbreuk aan de functionaliteit. 
 
We beoordelen de door TenneT opgevoerde investering voor dit project van € 
231,614 mln. (exclusief bouwrente) geheel doelmatig nadat de beoogde 
transportcapaciteit van 2 x 1.975 MVA geheel beschikbaar zal zijn door het succesvol 
herstellen van het defect van circuit Wit. Dit herstel zal naar verwachting eind 2019/ 
begin 2020 plaatsvinden. 
 
De resultaten zijn verder onderbouwd in de volgende paragrafen. 
 

4.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

 
4.1.1 Realisatie van het beoogde doel 

Middels meerdere AquaP8 formulieren heeft TenneT aangetoond dat het beoogde 
projectdoel grotendeels is gerealiseerd. De gebruikelijke kleine restpunten doen 
hierbij geen afbreuk aan de primaire functionaliteit van het project: “Herstellen 
schilderwerk stalen ondersteuningen”, “Leveren afstandsbediening airco”, 
“Omliggend werkterrein terugbrengen in 0-situatie”, etc. 
Daarnaast zijn er echter twee noemenswaardige afwijkingen: 
1- Eén van de twee kabelbundels onder het Noordzeekanaal (“circuit Wit”) bleek na 

installatie niet in orde: één van de twaalf kabels (zes per bundel) vertoonde een 
negatieve Site Acceptance Test (SAT), na een positieve Factory Acceptance Test 
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(FAT). Dit heeft geen direct beperkend effect op het functioneren van het netwerk 
als geheel: met slechts één bundel kan (voorlopig) worden voldaan aan de 
vereiste redundantie-eisen van “N-1” en “N-2”. Echter, het doel van het project is 
de aanleg van twee verbindingen en dit doel is op dit moment niet geheel behaald. 
Indien en zodra de herstelactie succesvol wordt uitgevoerd, is naar ons oordeel 
het doel op dit punt geheel behaald. In de nazorglijst is het herstel van de kabel 
opgenomen als een risico met een kans van 10% en een bruto impact van € 

.; een verwachte kostenpost voor TenneT van € . TenneT verwacht dat 
dit op zijn vroegst eind 2019, begin 2020 hersteld kan worden. Het doel van 
project 000.007 was de realisatie van een 380 kV verbinding tussen Beverwijk en 
Vijfhuizen met een transportcapaciteit van 2 x 1975 MVA. Na herstel van circuit 
Wit wordt voldaan aan de specificatie. Tot die tijd is de verbinding met de halve 
transportcapaciteit in bedrijf 

2- Vijfhuizen 150kV is met een restrictie van 3150A (i.p.v. 4000A) in gebruik 
genomen door een technische beperking van één van de scheiders. Naar huidig 
inzicht van TenneT is dit geen component-specifiek manco, maar een merk/type-
specifieke afwijking van de standaard. Dit specifieke merk/type wordt ook op 
andere locaties in het landelijke hoogspanningsnet toegepast; met 
hoogstwaarschijnlijk hetzelfde manco. Het betreffende manco wordt echter niet 
als dermate problematisch ervaren dat ook op andere locaties restricties zijn 
ingesteld. TenneT en haar leverancier (ABB) zijn in overleg om deze situatie op 
te lossen. 

 
4.1.2 Relevantie van de bestedingen 

De bestedingen zijn beoordeeld op de afweging van (efficiëntie van) alternatieven en 
bijdrage aan het beoogde doel. 

 
4.1.2.1 Evaluatie van alternatieven 

Voor een significant deel zijn kostenbepalende keuzes beschreven in het 
Rijksinpassingsplan (RIP). Onderzoek naar kostenefficiëntere alternatieven 
voorafgaand aan de vaststelling van het RIP valt buiten deze 
doelmatigheidsbeoordeling. 
 
Op station VHZ 150kV is gekozen voor GIS (gas-insulated switchgear), dat in 
aanschaf duurder is dan de standaard AIS (air-insulated switchgear), maar minder 
ruimte in beslag neemt. Een financiële afweging heeft niet plaatsgevonden, maar 
TenneT heeft deze keuze voldoende onderbouwd vanuit het niet-beschikbaar zijn 
van voldoende grondoppervlakte. Gemeente en Provincie hadden namelijk ieder al 
eigen plannen voor de aangrenzende grondposities, waardoor er geen medewerking 
was voor uitbreiding van station Vijfhuizen. 
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4.1.2.2 Bijdrage aan het beoogde doel 
Op een aantal punten heeft TenneT al voorzieningen getroffen voor de toekomst. 
Vanuit langetermijnperspectief kan het doelmatig zijn om nu al bepaalde 
voorzieningen te treffen; bv. omdat een latere uitbreiding duurder is dan nu meteen 
ruimer bouwen. Deze afweging wordt echter sterk beïnvloed door de kans dat en 
termijn waarop een dergelijke toekomstige voorziening nodig is. 
 
We willen hier de volgende onderdelen noemen: 
1- Station Vijfhuizen: 

a. Het gebouw voor de 150kV GIS-installatie is zo’n 10 meter ruimer opgezet 
dan strikt noodzakelijk. Hier kunnen in de toekomst tot 3 extra velden (op het 
totaal van 22 velden) worden ondergebracht. Daarbij moet worden 
meegewogen dat toekomstige uitbreiding ook vereist dat een bestaande 
zijwand wordt gesloopt en dat (dubbele) mobilisatiekosten voor een hei-
installatie moeten worden gemaakt. 

b. Voor 380kV is ruimte voor een extra veld gereserveerd, dat nu nog niet wordt 
gebruikt. 

2- Station Beverwijk: 
a. Er is een U-vormige leiding aangelegd, waarbij 7 velden worden gebruikt. De 

overige velden zijn blijkbaar reserve voor toekomstige uitbreidingen. 
 
De genoemde onderdelen vragen een relatief beperkte extra investering welke 
verdedigbaar is vanuit oogpunt van kostenbesparing op langere termijn.  
 
Ook het amoveren van bestaande verbindingen maakt onderdeel uit van het beoogde 
doel. Het RIP stelt namelijk: “Met de nieuwe verbindingen wordt voorzien in:… het 
amoveren van verbindingen die aan het einde van hun levensduur zijn...”. 
 

4.2 Vraag 2: Efficiëntie van Investeringskosten 

We hebben hier de volgende aspecten onderzocht: 
1. Prijsvorming bij aanvang 
2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 
3. Gerealiseerde kosten – openstaande Meerwerk afhandeling 

 
4.2.1 Prijsvorming bij aanvang 

Om de prijsvorming bij aanvang van het project te beoordelen, hebben we een 
steekproefsgewijze controle uitgevoerd op het aanbestedingsproces. Het 
uitgangspunt was hierbij dat bij open concurrentie de laagste en markconforme prijs 
wordt verkregen. E.e.a. voor zover binnen de invloedssfeer van TenneT. 
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Teneinde een representatieve verificatie te maken van de gevolgde inkoopprocedure 
hebben we de volgende aanbestedingstrajecten nader bestudeerd: 
1. Heijmans Beton- & Waterbouw B.V. 
2. Reddyn B.V. 
3. Royal SMIT Transformers B.V. 
 
Bovenstaande selectie omvat een significant deel van de waarde van de 
aanbestedingen. De Wintrackmasten voor RN380 zijn betrokken vanuit een 
raamcontact volgend uit een aanbesteding voor meerdere projecten. De 
aanbesteding van de Wintrackmasten is eerder onderzocht als onderdeel van de 
doelmatigheidstoets Wateringen-Bleiswijk (nov 2013) en is door Jacobs Consultancy 
niet nogmaals onderzocht. 

4.2.1.1 Aanbesteding Heijmans Beton- & Waterbouw B.V. 
Op basis van notitie RN380 10.0699 d.d. 2 juli 2010 heeft de Tenderboard A.M. en 
Isidoor Hermans op 5 juli 2010 ingestemd met de start van de aanbesteding 
Fundamenten voor de 380 kV-lijn Bleiswijk-Vijfhuizen met kenmerk INK10-426.  
 
De kostenraming voor de Fundamenten van de 380 kV-lijn Bleiswijk-Vijfhuizen was 
€  Hierdoor is het Besluit aanbestedingen speciale sectoren (Bass) van 16 juli 
2005 van toepassing op deze aanbesteding. TenneT heeft hierbij gebruik gemaakt 
van het erkenningsregelement (artikel 54 van het Bass) EU-124. In totaal zijn 9 
erkende partijen van EU-124 gecontacteerd. 
 
Van de 9 erkende partijen volgens EU-124 gaven 6 partijen aan geen initiële 
inschrijving te zullen doen; voornamelijk vanwege ontoereikende capaciteit. 
 
Vanwege de doelstellingen van de aanbesteding zoals omschreven in Notitie RN380 
10-0991 d.d. 20 september 2010 werd door de projectleider de aanbesteding met 3 
marktpartijen voortgezet.  
 
Van de initiële inschrijving door de 3 overgebleven erkende bedrijven werd één 
aanbieding als ongeldig verklaard omdat de aangeboden leveringsomvang niet 
conform aanvraag bleek. De overige 2 potentiele aanbieders voor de BAFO (Best 
And Final Offer) werden verder geëvalueerd door de projectleiding op basis van de 
volgende argumenten: 
  Datum van 15 november 2010 indiening stukken voor de vergunning  
  De initiële offertes waren aanzienlijk lager dan de offertes voor RN380 Zuid (met 

vergelijkbare materialen en werkzaamheden). 
  De geldige initiële offertes voor onderhavige aanbesteding waren ruim lager dan 

het budget. 
  In deze aanbestedingsprocedure is de mededinging afdoende gewaarborgd. 
 
E.e.a. zoals genoemd in Notitie RN380 10-0991 d.d. 20 september 2010.  
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Op 24 augustus 2010 wordt 1 BAFO ontvangen van Heijmans Beton- & Waterbouw 
B.V. ad. €  Na een uitgebreide interne evaluatie en risicoanalyse wordt op 
basis van deze BAFO de gunning aan Heijmans gedaan op basis van de laagste 
prijs. 
Procedureel is het aanbestedingsproces goed en gedegen verlopen gezien de 
omstandigheden, waarbij er optimaal gebruik is gemaakt van het 
erkenningsregelmeent EU-124 waardoor mededinging afdoende was gewaarborgd 
voor aanbesteden van de Fundamenten voor de 380 kV-lijn Bleiswijk-Vijfhuizen. 
 
Op basis van bovenstaande, concluderen we dat de aanbesteding goed is 
onderbouwd en goed heeft bijgedragen aan de doelmatigheid van het project.  

4.2.1.2 Aanbesteding Reddyn B.V. 
In navolging van de wet WON (Wet Onafhankelijk Netbeheer) hebben Liander en 
TenneT gezamenlijk Reddyn B.V. opgericht. Deze onderneming heeft door haar 
expliciete karakter en beperkte onderlinge vergelijkbaarheid geen mogelijkheid om te 
worden vergeleken met andere marktpartijen en heeft daarom ook geen 
marktconformiteitsverklaring. 

TenneT heeft echter naar aanleiding van de werksessie aangegeven dat voor het 
aanschaffen van materialen en diensten zoals geleverd via derden voor RN380, 
Reddyn B.V. gebruik maakt van de erkenningsregelingspartijen welke in competitie 
door TenneT en Alliander tot stand zijn gekomen. 

Voorts wordt er, door gebruik te maken van de personeelscapaciteit van Liander, een 
lager uurtarief gehanteerd dan intern bij TenneT. 

Als laatste checken de engineers van TenneT (vanuit haar rol als opdrachtgever) de 
basisontwerpen zoals opgesteld voor Reddyn (in de rol van opdrachtnemer) op 
marktconformiteit. De kostencalculaties voor het basisontwerp waren vervolgens het 
uitgangspunt voor het verstrekken van de opdracht door TenneT aan Reddyn.  

De totale aanbestedingswaarde aan Reddyn B.V. bedroeg €  

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

 

4.2.2 Aanbesteding Royal SMIT Transformers B.V. 

De aanbesteding voor de aanpassing van 2x 500 MVA transformatoren ad 
€  aan Royal SMIT Transformers B.V. heeft plaatsgevonden op basis van 
de uitgebreide criteria zoals omschreven in de notitie Aanpassingen van de 
transformatoren Beverwijk d.d. 7 April 2014, waarvoor d.d. 01-10-2014 goedkeuring 
is ontvangen van het projectteam. 
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We hebben genoemde notitie onderzocht en concluderen dat deze aanbesteding 
goed is onderbouwd en goed heeft bijgedragen aan de doelmatigheid van het project. 

 

4.2.3 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

We hebben de kostenescalatie Heijmans (Wet/ regelgeving, Techniek, Vertraging, 
Overig) en het effect van veranderende grondstofprijzen op de inkoopprijs van 
materialen onderzocht. 

4.2.3.1 Kostenescalatie Heijmans 
Om vast te stellen of de kostenescalatie naar aanleiding van verandering in wet- en 
regelgeving, technische wijzigingen in het ontwerp, vertragingskosten en andere 
meerwerkkosten in de uitvoering doelmatig en procedureel correct zijn verlopen, 
hebben we een steekproef gedaan op deze meerwerkkosten. De meerwerken voor 
RN380 zijn op verzoek gescheiden in de volgende categorieën/ kosten: 

Categorie Kosten (€) 

Origineel 

Wet- en regelgeving 

Technische kwesties 

Vertraging en overig 
 

De meerwerkkosten als gevolg van de veranderde regelgeving, inclusief het 
merendeel van de meerwerkkosten voor de vertraging en verlenging van de 
faciliteiten, zijn bovengemiddeld. Dit was echter buiten de invloedssfeer van TenneT, 
zoals bijvoorbeeld de vernietiging van een gedoogplicht. We beoordelen deze 
meerwerkkosten derhalve als acceptabel. 

De kosten voor de technische wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn, gezien 
de omstandigheden en wettelijke wijzigingen, zeer billijk (5,8%). 

TenneT en Heijmans hebben er tijdens het project voor gekozen om concept RFC’s 
eerst te bespreken en na overeenstemming over deze concept RFC’s de definitieve 
RFC te overhandigen. Dit voorkomt een hoop administratie. Deze werkwijze is 
acceptabel. Alleen RFC071 (A en B) zijn een discussie geworden, waarbij er 
uiteindelijk een partiële toekenning heeft plaats gevonden op RFC 071B en waarbij 
RFC071A is afgewezen. RFP071A (€ ) betreft herinzet van 
verhardingsmateriaal. Na onderzoek door TenneT (Legal & Contractmanagement) is 
deze afgewezen en heeft Heijmans daarin berust. RFC071B (€ ) betreft 
huurkosten na aflopen van de bouwperiode. Hiervan is uiteindelijk € toegekend 
voor onderhoudswerkzaamheden vanwege een langere bouwperiode. Er is een 
afdoende onderbouwing van TenneT hierover ontvangen. 
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Naar aanleiding van de beoordeling van de documenten ten behoeve van de 
kostenescalatie is te concluderen dat deze volgens de projectprocedure zijn 
verlopen. 

4.2.3.2 Overige kostenescalaties 
Voor bepaalde materialen heeft TenneT met leveranciers afspraken gemaakt over 
de doorwerking van veranderde grondstofprijzen in de inkoopprijs. Hierbij wordt een 
transparante werkwijze gevolgd die TenneT met project-specifieke berekeningen 
heeft onderbouwd. Bepaalde grondstoffen hebben een zeer volatiel prijsverloop en 
werken relatief sterk door in de totaalprijs. Het indexeren van de aankoopprijs is naar 
ons oordeel een goede manier om de risico-opslag door de leverancier te beperken. 
Zie bv. bijlage 2 voor fluctuaties in de koperprijs, welke van invloed is op de prijs van 
transformatoren. 

 
4.2.4 Afloopinvesteringen 

De verwachte uitgaven na ingebruikname van het project zijn door TenneT gesplitst 
in de volgende categorieën: 
1- Lopende inkooporders 
2- Geplande uitgaven 
3- Risico’s 
4- Schades 
 

Het grootste deel van de uitgaven betreft reguliere termijnen van aannemers in de 
categorie Inkooporders. Daarnaast RFC’s van aannemers in de categorie Geplande 
uitgaven. 

De categorie Risico’s voor deelproject BVW-VHZ betreft een verwacht totaalbedrag 
aan uitgaven van € 965k op basis van een 24-tal items met een gemiddelde kans van 
minder dan 20%. De twee belangrijkste items zijn onzekerheid met betrekking tot de 
mate waarin de te amoveren heipalen moeten worden verwijderd (geheel of slechts 
2 meter onder maaiveld), en de mate waarin kosten voor herstel van de defecte kabel 
onder het Noordzeekanaal volledig op aannemer V&SH kunnen worden verhaald. 

4.2.4.1 Amoveren heipalen 
Voor de wijze van amoveren van de heipalen is TenneT afhankelijk van afspraken 
met de grondeigenaar (Staatsbosbeheer). Deze afspraken hebben de grootste 
impact op de omvang van de te maken kosten, meer dan andere factoren zoals de 
wijze van aanbesteding. 

ACM/IN/699045    



 Doelmatigheidsbeoordeling RN380 
 

 

Q:\NL653400\WORK_FILE\CA033_EPU\08 - Reports\NL653401 - RN380 Rapportage - rev G v20180621.docx 20 of 28 

4.2.4.2 Defecte kabel onder Noordzeekanaal 
Naar aanleiding van de SAT (site acceptance test, acceptatietest na installatie) is 
geconstateerd dat circuit Wit niet door de hoogspanningstest kwam. Hierop heeft 
TenneT d.d. 13 april 2017 een schrijven aan gestuurd met een 
ingebrekestelling. Hierop is d.d. 20 september 2017 een besluitvormingsnotitie van 

 ontvangen met de scenario’s voor het vervangen van de kabel zonder moffen. 
Er wordt in dit schrijven van  niet gerefereerd aan de ingebrekestelling. In de 
ontvangen voortgangsrapportage van  over de periode november 2017 vermeldt 

expliciet dat de gemaakte kosten van  en TenneT voor de hersteloperatie 
voor ieders eigen verantwoordelijkheid zijn en dat aan verzekeraars wordt 
overgelaten wie de uiteindelijke kosten zal dragen. Hiermee neemt  afstand van 
de ingebrekestelling van TenneT zoals hierboven genoemd. 

Daarmee is op dit moment niet duidelijk welk bedrag voor rekening van TenneT komt. 
Uiteindelijke nazorgkosten zoals op dit moment voorzien in de begroting van TenneT 
(10% van € .) voor dit project zijn dus slechts een schatting, zeker gezien de 
uiteindelijk einddatum van de herstelwerkzaamheden is gepland in 2021. 

Met het ontwerp waarbij alle kabels van één circuit in één buis worden geleid, beperkt 
TenneT de investeringskosten ten opzichte van een alternatief ontwerp met 
meerdere buizen per circuit. Het brengt echter ook grotere risico’s met zich mee die 
kunnen leiden tot incidentele extra kosten. Deze kosten kunnen, mits redelijk, als 
doelmatig worden aangemerkt omdat het gemiddeld juist tot lagere kosten zou 
moeten leiden. Voorwaarde hierbij is dat TenneT slaagt om het betreffende defect te 
herstellen en eventuele extra kosten zoveel mogelijk weet te beperken. 

De aan de defecte kabel gerelateerde herstelkosten (€ .) plus een voorziening 
voor de kosten van nazorg (10%) komen totaal op € . Op voorwaarde van 
een succesvol herstel van deze kabel, achten we deze kosten doelmatig. 

 
4.2.5 Gerealiseerde kosten 

Het door TenneT opgevoerde bedrag voor dit project (€ 231,614 mln.) valt binnen de 
bandbreedte van de tegenbegroting (€ 199 mln. - € 324 mln.). Zie de bijlage voor 
details. 
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5. Conclusies 
 
We beoordelen de door TenneT opgevoerde investering voor dit project van € 
231,614 mln. (exclusief bouwrente) geheel doelmatig nadat de beoogde 
transportcapaciteit van 2 x 1.975 MVA geheel beschikbaar zal zijn door het succesvol 
herstellen van het defect van circuit Wit. Dit herstel zal naar verwachting eind 2019/ 
begin 2020 plaatsvinden. 

De resultaten zijn verder onderbouwd in de volgende paragrafen. 

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van onze bevindingen. 

Tabel 4 – Doelmatigheidsbeoordeling, opgebouwd uit deelvragen en totaalscore 

Kwalificatie -- - + ++ 

Vraag 1.1: realisatie beoogde doel   +  

Vraag 1.2: relevantie van de bestedingen   +  

Vraag 2.1: prijsvorming bij aanvang    ++ 

Vraag 2.2: kostenbeheersing tijdens uitvoering    ++ 

Vraag 2.3: gerealiseerde kosten    ++ 

     

Totaal oordeel    ++ 
Legenda: (--): slecht, (-): onvoldoende, (+): voldoende, (++): goed 
 
Naar ons oordeel is de investering in project “RN380” op alle punten voldoende of 
goed onderbouwd. Vanwege het defect van circuit Wit van de Noordzeekanaalkabel 
beoordelen we het doel momenteel als slechts gedeeltelijk gerealiseerd. De restrictie 
bij de 150kV-scheider bij Vijfhuizen doet naar ons oordeel op dit moment geen 
significante afbreuk aan de functionaliteit. 

 

5.1 Vraag 1: Effectiviteit Investeringskosten 

 
5.1.1 Realisatie van het beoogde doel 

Middels meerdere AquaP8 formulieren heeft TenneT aangetoond dat het beoogde 
projectdoel grotendeels is gerealiseerd. Naast de gebruikelijke kleine restpunten, 
welke geen afbreuk doen aan de primaire functionaliteit van het project, zijn er twee 
opmerkelijke afwijkingen. 

Het defect aan één van de kabelbundels onder het Noordzeekanaal heeft geen direct 
beperkend effect op het functioneren van het netwerk, maar het doel van het project 
(de aanleg van twee verbindingen) is op dit moment niet geheel behaald. Totdat 
circuit Wit is hersteld, is de verbinding met de halve transportcapaciteit in bedrijf. 
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De restrictie van een 150kV-scheider bij Vijfhuizen wordt op andere plaatsen in het 
netwerk niet als dermate problematisch ervaren dat ook op andere locaties restricties 
zijn ingesteld. Daarnaast levert de restrictie op dit moment geen beperking op in het 
netwerk en heeft TenneT enkele jaren om dit op te lossen. We vinden dit geen 
significante afwijking van het beoogde doel. 

 

5.1.2 Relevantie van de bestedingen 

De bestedingen zijn beoordeeld op de afweging van (efficiëntie van) alternatieven en 
bijdrage aan het beoogde doel. 

Op station VHZ is gekozen voor GIS (gas-insulated switchgear), dat in aanschaf 
duurder is dan de standaard AIS (air-insulated switchgear), maar minder ruimte in 
beslag neemt. Een financiële afweging heeft niet plaatsgevonden, maar TenneT 
heeft deze keuze voldoende onderbouwd vanuit het niet-beschikbaar zijn van 
voldoende grondoppervlakte. 

Op een aantal punten heeft TenneT al voorzieningen getroffen voor de toekomst. 
Deze vragen een relatief beperkte extra investering welke verdedigbaar is vanuit 
oogpunt van kostenbesparing op langere termijn. 

 

5.2 Vraag 2: Efficiëntie van Investeringskosten 

We hebben hier de volgende aspecten onderzocht: 
1. Prijsvorming bij aanvang 
2. Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 
3. Gerealiseerde kosten – openstaande Meerwerk afhandeling 

 
5.2.1 Prijsvorming bij aanvang 

Om de prijsvorming bij aanvang van het project te beoordelen, hebben we een 
steekproefsgewijze controle uitgevoerd op het aanbestedingsproces bij Heijmans 
Beton- & Waterbouw B.V., Reddyn B.V. en Royal SMIT Transformers B.V. Deze 
selectie omvat een significant deel van de waarde van de aanbestedingen. 

We concluderen dat de aanbestedingen goed zijn onderbouwd en goed hebben 
bijgedragen aan de doelmatigheid van het project.  

 

5.2.2 Kostenbeheersing tijdens de uitvoering 

We hebben de kostenescalatie bij Heijmans onderzocht. De kosten als gevolg van 
de veranderde regelgeving, inclusief het merendeel van de kosten voor de vertraging 
en verlenging van de faciliteiten zijn bovengemiddeld. Dit was echter buiten de 
invloedssfeer van TenneT. De kosten voor de technische wijzigingen ten opzichte 
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van het ontwerp zijn, gezien de omstandigheden en wettelijke wijzigingen, zeer billijk 
(5,8%). 

 

5.2.3 Afloopinvesteringen 

Het grootste deel van de uitgaven betreft reguliere termijnen van aannemers in de 
categorie Inkooporders. Daarnaast RFC’s van aannemers in de categorie Geplande 
uitgaven. 

Daarnaast hebben gekeken naar de twee belangrijkste items in de categorie Risico’s. 

Ten eerste de onzekerheid met betrekking tot de mate waarin de te amoveren 
heipalen moeten worden verwijderd (geheel of slechts 2 meter onder maaiveld). Dit 
bevindt zich voor een aanzienlijk deel buiten de invloedsfeer van TenneT, omdat men 
hier afhankelijk is van afspraken met de grondeigenaar (Staatsbosbeheer). 

Ten tweede de mate waarin kosten voor herstel van de defecte kabel onder het 
Noordzeekanaal volledig op aannemer  kunnen worden verhaald. De uitkomst 
zal hier mede afhangen van de aanpak en inzet van TenneT. 

 

Op basis van de correspondentie met aannemer  zien wij een reëel risico op een 
rechtszaak en/of dat TenneT uiteindelijk (een groot deel van) de kosten zal moeten 
dragen. Dit neemt niet weg dat TenneT, met het ontwerp waarbij alle kabels van één 
circuit in één buis worden geleid, de investeringskosten heeft weten te beperken. 

De aan de defecte kabel gerelateerde investering (inclusief 10% nazorg) wordt 
geschat op een bedrag van € . Op voorwaarde van een succesvol herstel 
van deze kabel, achten we deze kosten doelmatig. Dit zou ACM na afloop met een 
lichte toets kunnen beoordelen. 

 

5.2.4 Gerealiseerde kosten 

Het door TenneT opgevoerde bedrag voor dit project (€ 231,614 mln.) valt binnen de 
bandbreedte van de tegenbegroting (€ 199 mln. - € 324 mln.). Zie de bijlage voor 
details. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Tegenbegroting 
Bijlage 2: Prijsindexatie 
Bijlage 3: Generiek Overzicht Informatiedocumenten 
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Bijlage 1: Tegenbegroting 
 
We hebben de realisatie van het project vergeleken met een tegenbegroting door JC. De 
realisatie is door TenneT geleverd onder referentie [RN380 2]. Het realisatiebedrag voor dit 
project (€ 232 mln.) ligt binnen de bandbreedte van de tegenbegroting: € 199 mln. – € 324 
mln. 

Categorie Begroot Realisatie Contra 

Lijnen  €   €    € 

Kabels  €    €   €  

Primaire installatie  €    €   €   

Transformator  €   €    €   

Blindstroomcompensatie  €    €    €  

Secundaire installatie  €   €   € 

Telecom  €   €   €   

Civiel/ bouwkundig  €   € 2   €   

Projectkosten  €    €    €   

Grondzaken  €    €    €  

Grond  €   €   €   

Totaal  € 210   € 232   € 249  

Bandbreedte, ondergrens (-/- 20%) € 199 

Bandbreedte, bovengrens (+/+ 30%) € 324 
Getallen in miljoenen Euro’s. Door afronding kan de som van de (afgeronde) deelposten afwijken van het totaal. 

 

De tegenbegroting is bedoeld om het project als geheel te begroten. We hebben getracht dit 
op te splitsen volgens de categorieën die TenneT gebruikt. De gehanteerde verdeling kan 
echter op onderdelen afwijken. De doelmatigheidstoets beoordeelt namelijk de doelmatigheid 
van het gehele project. Het is geen review van de wijze van rapporteren van kosten binnen 
een project door TenneT. 

De post Telecom is vanwege de beperkte omvang niet afgesplitst. De realisatiekosten voor 
Grondzaken zijn beoordeeld op plausibiliteit en overgenomen in de tegenbegroting. De 
bedragen voor Grond worden weergegeven als “nul” vanwege afronding. 
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Bijlage 2: Prijsindexatie 
 
Waar nodig is voor het escaleren van de prijzen gebruik gemaakt van de prijsindices 
Bouwkosten civiel van het CBS (2000=100). Hieronder zijn de jaargemiddeldes grafisch 
weergegeven, samen met enkele andere relevante indices, omgerekend naar 2005=100: 
  CEPCI staat voor Chemical Engineering Plant Cost Index (1957-59=100) 
  CBS Civiel staat voor “Price index civil engineering works, 2000 = 100”. 
 
De CEPCI is een toonaangevende index voor de realisatie van industriële nieuwbouw-
projecten en wordt maandelijks gerapporteerd in het tijdschrift ‘Chemical Engineering’. De 
CBS index wordt gepubliceerd door het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek. 
 
Tevens is in de grafiek de ontwikkeling van de koperprijs (in EUR/mt) weergegeven, ook hier 
geschaald naar 2005=100. Opgemerkt dient te worden dat de koperprijs relatief sterke 
schommelingen op de korte termijn vertoont. 
 

 
Bron: Jacobs Consultancy. 
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 Bijlage 3: Generiek overzicht informatiedocumenten 
 
Onderstaande tabel geeft in generieke vorm weer welke informatiedocumenten door Jacobs 
Consultancy bij de netbeheerder zijn opgevraagd. In aanvulling op deze lijst is nadere 
informatie over specifieke onderwerpen opgevraagd. 

Tabel 5 – Generiek overzicht informatiedocumenten t.b.v. doelmatigheidsbeoordeling 
Toets Door netbeheerder aan 

te leveren informatie 

Toelichting op de inhoud 

1. Beoogde doel 
bereikt 

Verificatiememorandum Toont aan dat project benodigde functionaliteit 
heeft om probleem op te lossen. 
Toelichting op evt. andere doelen die bereikt 
zijn. 
Ondersteund door bijv. load flow berekeningen 
of netberekening. 

2. Realisatie 
kosten cfm 
voorstel 

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

 Gedocumenteerde 
Definitieve Investerings-
beslissing (FID) 

Intern document van NB, met daarin o.a.: 
  Beschrijving probleem/knelpunt op 

kwantitatief en toetsbare wijze, incl. evt. 
marktinschattingen. 

  Alternatieven zijn uitgewerkt en begroot 
  Begrotingen bevatten zowel interne 

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

  Begrotingen zijn nadere gespecificeerd met 
oog op latere verificatie. 

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

  Keuze voor oplossing is beargumenteerd 
  Incl. getekend en gespecificeerd FID 

 Realisatie 
investeringsbedrag 
 

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

3. Aanbestedings-
procedure 

Aanbestedingsbestek Omschrijving van de aanbestede 
werkzaamheden en leveringen in een 
aanvraagbestek. 

 Gunningsdocumenten 
 

Incl. een gemotiveerd en ondertekend 
gunningsbesluit. 

 Verklaring gevolgde 
aanbestedingsprocedure 

Incl. informatie over aard en type van 
aanbestedingsprocedure. 

4. Interne 
 project- 
 procedure 

Document toelichting op 
gevolgde procedures 

Toelichting op standaard projectprocedures en 
dat deze gevolgd zijn incl. evt. meerwerk 
goedkeuring. 
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Toets Door netbeheerder aan 

te leveren informatie 

Toelichting op de inhoud 

5. Realisatie uit 
 meerwerk 

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

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

6. Prijsescalatie Prijsescalatie 
memorandum 

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

7. Tegenbegroting Omschrijving van de in 
totaal uitgevoerde 
werkzaamheden 
bestaande uit 
aanbestedingsbestek 
plus meerwerkorders 

Incl. overzichtstekeningen. 
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