
Managementsamenvatting

Het project ombouw Hoekse Lijn zit in de ombouwfase. Recent is door de opdrachtgever van het 
project, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), besloten om het oplevermoment te 
verschuiven van 1 september 201 7 naar februari 201 8. De bijgestelde planning is tot stand gekomen 
nadat de opdrachtgever eind juni/begin juli door opdrachtnemer Gemeente Rotterdam kort voor de 
opleverdatum geconfronteerd werd met een sterk gewijzigde planning/opleverdatum. MRDH heeft de 
behoefte om de kwaliteit van deze planning te toetsen en te verhogen zodat er meer duidelijkheid 
ontstaat over de haalbaarheid van de recentelijk vastgestelde datum van indíenststelling. Om invulling 
te geven aan deze behoefte heeft MRDH, in overleg met de andere betrokken partijen, AT Osborne 
gevraagd een second opinion uit te voeren op de planning van het project Hoekse Lijn.

De MRDH heeft de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1 Wat is de haalbaarheid van de huidige eindmijlpaal en welke oorzaken liggen hieraan ten 

grondslag?
2 Welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze haalbaarheid te vergroten?
3 Indien deze maatregelen worden getroffen, wat is dan de door ons ingeschatte haalbaarheid van 

de nieuwe planning van februari 201 8?

Om deze vragen goed te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van documentstudie en 
interviews met de betrokkenen. Hierbij hebben we de volgende aspecten beschouwd:
a. Kwaliteit van de planning
b. Organisatorische randvoorwaarden

Ad. a. Kwaliteit van de planning.
Onze analyse van de planning volgt het kritieke pad van het project Hoekse Lijn. We onderscheiden 
daarbij vier sporen:
1 (Af)bouw en testen
2 Softwareontwikkeling spoorbeveiliging
3 Safety Case S indienststellingsvergunning
4 Voorbereiding exploitatie en onderhoud

Per onderdeel hebben we gekeken naar: historie (ontwikkeling van de planning), commitment van 
partijen, realisme van doorlooptijden, volledigheid, afhankelijkheden en de wijze waarop risico's zijn 
verdisconteerd.

Ad. b. Organisatorische randvoorwaarden.
Het project Hoekse Lijn is een complex project met vele actoren met verschillende belangen. De wijze 
waarop het project is georganiseerd beïnvloedt de planning zowel als het gaat om de verantwoording 
als om de sturing van het project. De organisatie is van invloed op de kwaliteit van de planning: het 
totstandkomingsproces van de planning en de wijze waarop deze geanalyseerd wordt om de 
haalbaarheid te bepalen.
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Daarnaast is de organisatie bepalend voor de wijze waarop er op basis van de planning wordt (bij-) 
gestuurd en dus in welke mate deze in de praktijk kan worden gerealiseerd. De organisatie is daarmee 
mede bepalend voor de haalbaarheid van de planning. We hebben deze daarom apart beschouwd.

Op basis onze analyse komen wij tot de volgende antwoorden op de onderzoeksvragen:

1 Wat is de haalbaarheid van de huidige eindmijlpaal en welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? 
" De haalbaarheid van de planning voor afbouw ŭ testen wordt beoordeeld als laag
' De haalbaarheid van de planning voor spoorbeveiliging wordt beoordeel als zeer laag
* De haalbaarheid van de planning voor de safety cases en indienststellingsvergunning

wordt beoordeeld als laag.

In aanvulling op deze drie sporen is in een werksessie met de planners van PBHL en WVS een 
beoordeling gemaakt van de planning van het spoor overdracht â beheer.' De overdracht naar beheer 
staat gepland op 23 december 201 7 en ook de haalbaarheid van dit spoor staat onder druk.

Op basis van de beoordeling van de diverse kritieke paden en de grote onderlinge afhankelijkheid 
beoordelen wij de geplande indienststelling op 4 februari als niet reëel. De onzekerheid m.b.t. de 
ontwikkeling van de spoorbeveiliging is hierin de dominante factor.

Onze analyse van de projectplanning heeft de grootste onzekerheden en risico’s inzichtelijk gemaakt.
Het vaststellen van een realistische datum voor start exploitatie achten wij op dit moment niet goed
mogelijk. Wij zien hiervoor drie grote oorzaken:
1 Er bestaan nog verschillende beelden over de onderlinge afhankelijkheid tussen de uitvoering

van testen/testbedrijf, de softwareontwikkeling en
veiligheidsbewijsvoering. Het ontbreekt daardoor aan een door alle stakeholders gedeelde basis 
waarvan doorlooptijden en een risicoprofiel kunnen worden ingeschat.

2 De recente planningsperformance ļ|m|||^is zo onvoorspelbaar dat voor de 

spoorbeveiliging een grote bandbreedte op de planning gehanteerd moet worden. In het kader 
van het bepalen van een nieuwe datum voor start exploitatie betekent dit dat de haalbaarheid te 
onzeker is om nu een uitspraak over te doen.

3 Het is onduidelijk welke technische hobbels in het treinbeveiligingssysteem nog moeten worden 
genomen c.q. welke bewijzen er zijn dat^^flj^H^voldoende ver is in de ontwikkeling 
bijvoorbeeld door een Proof of Concept. Een af gebakend moment waarop de technische hobbels 
genomen moeten zijn is de mijlpaal Start Testbedrijf. Op dat moment moet sprake zijn van een 
stabiele softwareversie.

2 Welke maatregelen kunnen worden getroffen om deze haalbaarheid te vergroten?
De onzekerheden in de planning van de treinbeveiliging zijn de voornaamste reden dat er nog geen 
zicht is op welke datum de Hoekse Lijn in exploitatie kan gaan. Er moet een voorname inspanning 
plaatsvinden om spoor op het juiste kwaliteitsniveau te brengen.
Het gaat onder meer om het intensiever sarnenwerkingenSmm) en het vaststellen van een 
duidelijke prioritering in het omgaan met non-conformities. In lijn met deze inspanning dienen ook de

1 Zie voor meer informatie Bijlage 3b: Toelichting praatplaat integrale planning WVS Hoekse Lijn.
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andere planningsonderdelen kwalitatief op orde te worden gebracht. Deze maatregelen dienen met de 
hoogste urgentie te worden opgepakt.

Er is volgens ons echter meer nodig om grip te krijgen op de planning en daarmee de gecontroleerde 
uitvoering van het project. Het gaat om:
* Een integrale planning waarin alle activiteiten zijn opgenomen, de onderlinge samenhang tussen 

activiteiten inzichtelijk is gemaakt, en alle betrokken partijen de samenhang van de werkzaamheden 
terugzien.

1 Een bij de integrale planning horende risicoanalyse waarin de gehele planning probabilistisch wordt 
doorgerekend om meer inzicht te krijgen op het moment van indienststelling.

* Een maakbare planning: d.w.z. een realistische planning met daarin voldoende buffers om enkele 
tegenvallers in de vorm van opgetreden risico’s of onvoorziene omstandigheden op te kunnen 
vangen. Dit voorkomt dat bij elke tegenvaller de datum van indienststelling moet worden 
verschoven.

* Helderheid over de te realiseren scope bij indienststelling. Ons advies is om hierbij kritisch te kijken 
naar wat er gereed moet zijn voor start exploitatie en welke werkzaamheden eventueel later kunnen 
worden uitgevoerd. Maak duidelijke afspraken tussen partijen over de voor indienststelling te 
realiseren scope.

* Een organisatiestructuur waarin de operationele sturing op het werkend vervoerssysteem 
eenduidig - bij 1 partij en persoon - is belegd. Met een besluitvormingsstructuur waarin op basis van 
input van de diverse belanghebbenden afgewogen besluitvorming plaatsvindt op die dossiers die 
meerdere partijen raken.

m Een cultuur gericht op "best for project” en leiderschap dat een dergelijke cultuur stimuleert en 
uitdraagt.

* Zakelijke afspraken die het sturen op een gezamenlijk resultaat stimuleren. Het is hierbij ons inziens 
onvermijdelijk dat alle partijen een deel van hun autonomie inleveren ten faveure van het 
gezamenlijk resultaat.

3 Indien deze maatregelen worden getroffen, wat is dan de door ons ingeschatte haalbaarheid van de 
nieuwe planning van februari 2018?

Zoals eerder aangegeven beoordelen wij de geplande indienststelling op 4 februari als niet reëel. Op 
dit moment is echter nog niet aan te geven welke datum voor indiensstelling wel realistisch is. Om dit 
inzichtelijk te maken moeten de hiervoor benoemde maatregelen worden uitgevoerd. De betrokken 
actoren dienen gemeenschappelijk een proces uit te werken om deze maatregelen uit te voeren en op 
basis hiervan een moment vast te stellen waarop tot een nieuwe datum voor start exploitatie kan 
worden besloten.
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