
Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 1/10

1a RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel: scope

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

1.1 Aanvullende eisen op 
scope ZAO Wijziging wet- en regelgeving

1.2 Categorie autotunnel 
wijzigt

Bestuurlijk besluit Extra 
veiligheidsmaatregelen 
worden verplicht gesteld; 
extra kosten en 
vertraging

1.3 Ambitie NV past niet bij 
de business case

Hoog ambitieniveua uit 
politieke opdracht 'NSP' 
kwaliteit

Business case is niet 
meer sluitend

1.4 Flexibiliteit opgeleverd 
maaiveld zodanig dat 
waarde voor 
ontwikkelaars lager 
wordt beoordeeld

Onafhankelijke 
ontwerptrajecten voor 
bovenbouw en onderbouw

Minder inkomsten 
waardoor negatief saldo 
onstaat voor business 
case

1.5 "Start" eisen 
modaliteitseigenaren 
PvE niet toekomst vast 
over de bouwtijd

Modaliteitseigenaren niet 
gewend om volgens 
afkoopmodel te werken

Eindproduct niet naar de 
wens van 
modaliteitseigenaren; 
Wijzigingen tijdens de 
bouw tegen hoge 
meerwerkkosten;

1.6 DRO - Welstand versus 
NV leidt tot veel 
discussie en 
tijdsvertraging

Geen overeenkomst over 
ontwerp met DRO - Welstand 
voor aanvang contractering

Tijdsvertraging en extra 
kosten voor 
aanpassingen in ontwerp

2,9 Er wordt alsnog besloten 
goederentreinen toe te 
laten in tunnels Zuidas.

Politieke beslissing / 
Bestuurlijk besluit.

Brandweer stelt 
aanvullende eisen aan 
veiligheid

bijz. Nagaan hoe invulling moet worden 
gegeven in huidig PvE. Duidelijk 
uitgangspunt vastleggen in 
prospectus.

Schnieders 1. Vaststellen 
prospectus.

2,1 Ontheffing spoorwegwet 
wordt niet verkregen.

Hellingen en boogstralen voor 
heavyrail voldoen niet aan de 
spoorwegwet; wel aan 
ontwerpvoorschriften (OVS) 
ProRail.

Boogstralen dienen te 
worden aangepast, 
rigoreuze wijziging 
ontwerp. Ontwerp niet 
maakbaar binnen wet.

bijz. 1. Afwijking vastleggen in Prospectus Schnieders 1. Vaststellen 
prospectus.

2,14 Capaciteit gemeentelijk 
wegennet past niet.

Nieuwe inzichten 
verkeerscijfers Rijk (NRM) en 
gemeente (GenMod) kloppen 
niet op elkaar.

Aanpassing ontwerp 
aansluitingen, 
zuidoostelijke aansluiting 
binnen zuidas; extra 
kosten.

bijz. 1. Opnemen uitgangspunten 
verkeerscijfers in prospectus.

3. Vaststellen 
contracterings-
strategie

2,16 Aansluiting afrit S108 
zuid wordt verboden 
door RWS i.v.m. 

Afrit S108 zuid heeft geen 
aansluiting op aansluitend 
wegennet.

ZAO voldoet niet aan 
FPvE. Aanpassing 
ontwerp noodzakelijk.

bijz. Scope boven fPvE plaatsen in 
hiërarchie

Schnieders 1. Vaststellen 
prospectus.
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Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 2/10

1a RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel: scope

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

2,17 Wegontwerp splitsing 
A2/A10 wordt niet 
goedgekeurd door RWS.

Brug t.p.v. S109 Zuid/Oost 
benoemd als module buiten 
scope.

ZAO voldoet niet aan 
FPvE. Aanpassing 
ontwerp noodzakelijk.

bijz. 1. Vaststellen 
prospectus.
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Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 3/10

1b RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel: raakvlak boven/onderbouw

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

2,2 Inconsistenties in 
ontwerp.

1. Late wijzigingen door 
"optimalisaties" van 
ontwikkelaars die gevolgen 
hebben voor het integrale 
ontwerp.
2. Onder- en bovenbouw 
worden constructief los van 
elkaar ontworpen. Constructie 
parkeergarage sluit niet aan op 
gebouwconstructie; 
Servicelaag heeft andere 
indeling. Locatie liftschachten 
door gebouwvorm passen niet 
op infra.

50 Onvoldoende overzien 
van consequenties 
waardoor extra 
complexiteit in ontwerp 
nodig is

    75.000.000 bijz. 1. Vaststellen procedure  voor 
beoordelen en doorvoeren wijzigingen 
in het ontwerp. 
2. Bepalen van een financiele 
drempelwaarde waarboven 
optimalisaties worden beschouwd. Dit 
om te voorkomen dat OG organisatie 
te zwaar wordt belast.
3. Vaststellen uiterlijke 
beslismomenten vrijheidsgraden in 
ontwerp.
4. Referentieontwerp vastgoed 
meeontwikkelen met infra ontwerp.
5. In uitvoeringscontract procedure 
vastleggen hoe om te gaan met 
wijzigingen (vgl. met module aanpak)

6. Gunning / start 
uitvoering

6. Gunning / start 
uitvoering

3. Vaststellen 
contracterings 
strategie
4. Ingenieurs 
opdracht
5. Aanbesteding 
uitvoering

2,6 Aanvullende eisen aan 
dokstraat (tunnel) 
noodzakelijk  

Uiteindelijke status en 
beheerder/eigenaar van 
doktunnel is nog niet bekend. 

Structurele aanpassing in 
ontwerp. Aanvullende 
(veiligheids)maatregelen 
geeist.

bijz. 1. Juridische toets op status 'tunnel' 
en behoren tot openbare weg.
2. Afspreken met betrokken partijen 
wie eigenaar/beheerder wordt

5. Aanbesteding 
uitvoering

2,12 Ligging dokstraat dient 
verplaatst te worden van 
niveau -1 naar -2

Logistiek in huidig ontwerp 
voldoet niet aan gebruikseisen 
FPvE

25 Aanpassing ontwerp; 
Extra kosten.

15.000.000   bijz. 1. Tijdens opstellen referentieontwerp 
ook vastgoedontwerp verder laten 
uitwerken en afstemmen.

4. Ingenieurs-
opdracht

3,4 Conflict eigendomsrecht 
vs. Aansprakelijkheid 
tussen tunnel/gebouw

ProRail is volgens huidige 
status qua juridisch eigenaar 
van alles wat zich boven spoor 
bevindt

    10 Stagnatie voor verdere 
uitwerking Zuidas

    10.000.000 1. Juridische toets op 
eigendomsrechten van modaliteits- en 
vastgoed eigenaren.
2. Nagaan of gemeente overdracht 
eigendomsrechten accepteerd.
3. Bestuurlijke afspraak eigendom 
tunnels

Schnieders 1. Vaststellen 
prospectus.
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2 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel:ontwerp

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

2.1 Aanvullende eisen op 
scope ZAO.

Wijziging wet- en regelgeving, 
op gebied van milieu, arbo, 
veiligheid

50 proces: meer bouwen of 
anders bouwen; product: 
iets totaal anders 
bouwen; Extra kosten

50.000.000        bijz. Vastleggen in overeenkomst met 
overheid hoe om te gaan met 
algemene / specifieke wijzigingen wet-
/ en regelgeving en aanpassing fPvE 
na oprichting ZAO. Dit per onderwerp 
vastleggen
- Safetycase / MER

Schnieders 1. vaststellen 
prospectus

5. aanbesteding 
uitvoering

2,2 Inconsistenties in 
ontwerp.

1. Late wijzigingen door 
"optimalisaties" van 
ontwikkelaars die gevolgen 
hebben voor het integrale 
ontwerp.
2. Onder- en bovenbouw 
worden constructief los van 
elkaar ontworpen. Constructie 
parkeergarage sluit niet aan op 
gebouwconstructie; 
Servicelaag heeft andere 
indeling. Locatie liftschachten 
door gebouwvorm passen niet 
op infra.

50 Onvoldoende overzien 
van consequenties 
waardoor extra 
complexiteit in ontwerp 
nodig is

         75.000.000 bijz. 1. Vaststellen procedure  voor 
beoordelen en doorvoeren wijzigingen 
in het ontwerp. 
2. Bepalen van een financiele 
drempelwaarde waarboven 
optimalisaties worden beschouwd. Dit 
om te voorkomen dat OG organisatie 
te zwaar wordt belast.
3. Vaststellen uiterlijke 
beslismomenten vrijheidsgraden in 
ontwerp.
4. Referentieontwerp vastgoed 
meeontwikkelen met infra ontwerp.
5. In uitvoeringscontract procedure 
vastleggen hoe om te gaan met 
wijzigingen (vgl. met module aanpak)

6. Gunning / start 
uitvoering

6. Gunning / start 
uitvoering

3. Vaststellen 
contracterings 
strategie
4. Ingenieurs 
opdracht
5. Aanbesteding 
uitvoering

2,3 Producten niet akkoord 
getoetst door 
modaliteitseigenaren.

RAMSHE-eisen en LCM niet 
compleet/eenduidig in PvE 
vastgelegd; Geen duidelijke 
vastlegging van eisen in 
overeenkomsten met 

25 Stagnagtie in 
ontwerpfase OVT + TTI; 
extra kosten; stagnatie 
overdracht naar 
modaliteitseigenaren.

         30.000.000 bijz. 1. Vastleggen samenwerkingsmodel 
en proces/procedure hoe om te gaan 
met geschillen invulling FPvE tussen 
ZAO en modaliteitseigenaren.
2. Aanbestedingsontwerp afstemmen 

5. Aanbesteding 
uitvoering

2,4 Huidig ontwerpprincipe 
met diepwanden blijkt 
niet meer mogelijk 

Grondgesteldheid significant 
anders dan verwacht.

10 Extra kosten en 
vertraging in 
voorbereiding; 
Tunnelconfiguratie moet 
gewijzigd

         20.000.000 bijz. Uitvoeren aanvullend grondonderzoek Rossing 2. Oprichting 
PPS ZA
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Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 5/10

2 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel:ontwerp

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

2,5 De staat van de 
fundering van de 
bestaande bebouwing is 
slechter dan verwacht

Vervormingscapaciteit 
fundering belendingen bevindt 
zich bij start bouw al dichter bij  
grensdraagvermogen dan 
verwacht. (Met name ABN-
restaurant; WTC en 
Rechtbank)

10 Extra voorzieningen 
(bijvoorbeeld  
fuderingsversterking 
belendingen of 
aangepaste 
uitvoeringsmethode)  
noodzakelijk

         25.000.000 bijz. 1. Monitoring bestaande bebouwing 
door OG.
2. Uitvoeren 0-opname door OG
3. Instellen schadebureau voor 
onafhankelijke vaststelling schade
4. ON verplichten back-up 
maatregelen op te nemen in 
aanbiedingsontwerp bij overschrijding 
monitoringsresultaten.
5. Nagaan mogelijkheden aanvullend 
onderzoek toestand bestaande 
bebouwing.

Korf

3. Vaststellen 
contracterings 
strategie

2. Oprichting 
PPS ZA

2,7 Extra eisen aan huidige 
station A'dam zuid in 
tijdelijke situatie.

Onduidelijkheid demarcatie 
ZAO en modaliteitseigenaren. 
In praktijk zal het moeilijk zijn 
vast te stellen welke kosten 
horen bij continueren 
exploitatie en bij 
modaliteitsgroei.

25 Stagnatie a.g.v. 
onopgeloste 
vraagstukken; Extra 
kosten

10.000.000        bijz. 1. Aanbestedende diensten betrekken 
in samenwerking en ontwerpen 
afstemmen.
2. Vaste opleverdatum voor nieuw 
station afspreken.

6. Gunning / start 
uitvoering

2,8 Veiligheid (meervoudig) 
ruimtegebruik wordt 
maatschappelijk als 
onvoldoende 
beoordeeld.

1. Tunnelveiligheidsplan 
behoort bij ontwerp 2006 dat 
geen dokstraat en service laag 
kent;
2. Nog geen (concept) 
veiligheidsplan voor OVT 

25 Aanvullende technische 
maatregelen worden 
afgedwongen om project 
in exploitatie te kunnen 
nemen

50.000.000        bijz. 1. Aanbestedingsontwerp zodanig 
uitwerken dat Cie tunnelveiligheid en 
Bevoegd Gezag goedkeuring kan 
geven;
2. Spoortunnelontwerp toetsen op 
concept europese en landelijke 

6. Gunning / start 
uitvoering

2,10 Modaliteitseigenaren 
vinden overzichtelijkheid 
capaciteit / 
ambitieniveau perrons 

Onvolledigheid uitgangspunten 
in PvE.

25 Wijzigingen in ontwerp 
(geen kolommen op 
perrons; toepassen dure 
materialen; meer hoogte 

10.000.000        bijz. 1. Vastleggen samenwerking en 
procedure hoe om te gaan met 
geschillen invulling FPvE tussen ZAO 
en modaliteitseigenaren.

5. Aanbesteding 
uitvoering

2,11 Toegang tot dokstraat 
dient anders 
vormgegeven te worden

Nieuwe inzichten 
verkeerscijfers

25 Aansluiting op A10 
benodigd; Grotere 
aanpassing kruispunten, 
Extra kosten.

 15.000.000        bijz. Tijdig verkrijgen nieuwe 
verkeerscijfers, monitoring en 
anticiperen op de gevolgen

4. Start 
aanbesteding 
uitvoering

2,15 Luchtkwaliteit bij 
tunnelmonden voldoet 
niet aan huidige 
wetgeving.

1. Huidige verkeerscijfers Rijk 
(NRM) en gemeente 
(GenMod) onjuist. 
2. Onduidelijkheid over 
ontwikkeling vastgoed.

50 Aanpassing ontwerp 
aansluitingen; extra 
kosten.

10.000.000        bijz. 1. Tijdig verkrijgen nieuwe 
verkeerscijfers, monitoring en 
anticiperen op de gevolgen
2. Tijdens opstellen referentieontwerp 
ook vastgoedontwerp verder laten 
uitwerken en afstemmen.

4. Start 
aanbesteding 
uitvoering
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Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 6/10

3 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel: conditionering

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

3.1 Bestaande 
parkeergarages in 
plangebied niet tijdig 
verplaatst.

Minnelijke verwerving en 
vervanging niet tijdig verkregen.

10 Vertraging start bouw A10 
Noord

     1.000.000 1. In planning opnemen wanneer 
uiterlijk moment voor minnelijke 
verwerving/vervanging moet worden 
overeengekomen. 
2. Daarna erfpacht ontzeggen en 
onteigenen.

5. Aanbesteding 
uitvoering

3.2 Benodigde capaciteit 
leidingtunnel in het dok 
groter dan verwacht

Onbekendheid met hoeveelheid 
aanwezige K&L

25 Grotere leidingtunnel 
noodzakelijk; extra 
kosten; Vertraging K&L 
vrij maken

     5.000.000 Referentieontwerp vastgoed 
meeontwikkelen met infra ontwerp.

5. Aanbesteding 
uitvoering

3.3 Bouwterrein/ bouwweg 
niet beschikbaar

Geringe afstand werkverkeer 
tot bestaande bebouwing wordt 
niet geaccepteerd. Geen ruimte 
voor bouwterrein als Noord en 
Zuidflanken zijn volgebouwd.

25 Alternatieve 
bouwterreinen, mindere 
efficientie

   25.000.000 Vastleggen bouwverkeer in relatie tot 
ontwikkelgrenzen.

4. Start 
aanbesteding 
uitvoering

3,5 Functievrij maken van 
bouwterrein niet tijdig 
gereed.

K+L niet tijdig omgelegd uit 
Beethovenstraat en 
Parnassusweg.
K+L langs de dijk niet tijdig 
omgelegd (huidige situatie is 
een gebrekkige 
beheerssituatie).

    25 Vertraging start bouw      1.000.000 1. In planning opnemen wanneer 
uiterlijk moment voor minnelijke 
omlegging K+L wordt overeengekomen 
(faseringsdraaiboek). 
2. ZA stelt operationeel beheerder in 
het plangebied aan met mandaat. Visser             

4. Gunning 
engineeringscontr
act 

2. Oprichting PPS 
ZAO

3,6 Onvoldoende openwater 
beschikbaar tijdens 
uitvoering

Tijdens bouwfasering blijkt niet 
te kunnen worden voldaan aan 
eisen keurontheffing binnen het 
plangebied

10 Aanpassen bouwfasering 
noodzakelijk. Extra 
kosten.

     2.500.000 1. Afstemmen mogelijkheden voor 
compensatie buiten plangebied met 
derden en opnemen in contract.
2. Draaiboek opstellen

Visser 2. Oprichting PPS 
ZAO
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4 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Voorbereidingsfase
Onderdeel: contractering

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G
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Quickscan risicoanalyse Zuidas Dok 8/10

5 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Uitvoeringsfase
Onderdeel: proces

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

5.1 Extra eisen ten aanzien 
van bereikbaarheid, 
leefbaarheid en 
veiligheid (BLV).

Geen eenduidig 
prestatieniveau vastgesteld 
voor kwalitatieve 'belevings' 
criteria. Loop/fiets routes op 
Minerva-as worden als 
ontoegankelijk beoordeeld.

50 Maatschappelijke 
weerstand, wens tot 
aanvullende maatregelen 
uit omgeving.

     10.000.000 bijz. 1. EMVI criteria t.a.v. BLV in 
aanbieding ON.
2.afspreken met stadsdeel Zuider 
Amstel hoe BLV tijdens uitvoering 
wordt geborgd.
2. Afspreken met gemeente hoe 
specifieke commissies zoals CVC en 
WWU opereren in Zuidas gebied. Niet 
autonoom, maar i.s.m. ZAO.

Stoutenbeek 2. Oprichting 
PPS ZAO

5.2 Er worden extra eisen 
ten aanzien van 
verkeersveiligheid 
gesteld

Wegbeheerder vraagt 
aanvullende maatregelen en 
bescherrmingsconstructie bij 
bouwen boven en langs 
verkeer

50 Extra kosten; claims 
aannemer

       5.000.000 bijz. 1. afspreken toe te passen criteria / 
protocol eisen verkeersveiligheid voor 
weg (rijk/stad) heavyrail en metro.

5. Aanbesteding 
uitvoering

5.3 Aan en afvoer 
materialen stagneert

Onvoldoende afstemming 
verkeersafwikkeling 
werkruimte (arbo eisen)

50 Claims aannemer; 
vertraging uitvoering, 
stagnatie verkeer

     25.000.000 bijz. 1. Opleggen coordinatieplicht 
aannemers en afstemming met 
omgeving.
2. Afspreken met gemeente hoe 
specifieke commissies zoals CVC en 
WWU opereren in Zuidas gebied. Niet 
autonoom, maar i.s.m. ZAO.

Stoutenbeek 2. Oprichting 
PPS ZAO

5,5 Emissie-eisen stof in 
bouwfase voldoen niet 
aan wettelijke eisen

In de bouwfase is er een extra 
belasting van emissies die nu 
nog niet bekend is. Belasting 
in de bouwfasering is nog niet 
getoetst. 

10 Restricties bouwverkeer 
materieel; Andere 
bouwmethode

     10.000.000 bijz. 1. Toetsen belasting bouwfasering 
door ON in aanbestedingsfase.

5. Aanbesteding 
uitvoering

5,6 Meer achtergebleven 
ankers tbv bouw kelders 
omliggende gebouwen 
dan verwacht

Ankers niet verwijderd na 
bouw kelders; 

25 Vertraging; Wijziging 
fasering; 

       1.000.000 bijz. 1. Evt. Georadar onderzoek en 
meegeven als verdacht locaties in 
contract ON.
2. Uitvoeren historisch onderzoek.

5. Aanbesteding 
uitvoering

5,7 Niet verkrijgen van 
buitendienststelling 
metro / Heavyrail

Voorgemelde BD's verlopen of 
blijken niet te kunnen worden 
benut.

10 Vertraging; Wijziging 
fasering; 

     10.000.000 Voormelden BD's en afstemmen met 
ON.

5. Aanbesteding 
uitvoering

4,1 Onvoldoende 
afstemming aannemers 

Meerdere contracten 50 Vertraging project; claims 
aannemers

     75.000.000 
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6 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Uitvoeringsfase
Onderdeel: product

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G

6.1 Optreden zettingen in 
huidige dijk

Dijk bestaat uit niet losgepakt 
zand

25 Zettingen in weg en 
spoor, prolemen veilige 
bereidbaarheid; 
vertraging  
werkzaamheden; 
eventueel noodzaak tot 
wijzigen 
uitvoeringsmethode; 
Extra kosten

       5.000.000 

6.2 Zettingen in 
naastgelegen 
bebouwing

Tril, hei- of ontgravings- 
werkzaamheden; gws 
verlaging in omgeving door 
lekkage bouwput 
(wanden/vloer)

10 Schade aan belendingen; 
vertraging  
werkzaamheden; 
eventueel noodzaak tot 
wijzigen 
uitvoeringsmethode; 
Extra kosten

     25.000.000 
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7 RISICO ITEM LIJST
Projectdeel: Fase: Gebruiksfase

Nr Afwijking Mogelijke oorzaak Gevolg raming bijz/ Mogelijke risicoreducerende Actor Mijlpaal Risico na maatregelen
kans T G norm maatregelen kans T G
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