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Onderwerp:
Planning Hoekse Lijn

Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd?
Op 1 november 2018 heeft u een brief ontvangen over de planning van de Hoekse 
Lijn (18bb8856). In die brief is gemeld dat op 7 november 2018 een gesprek zou 
plaats vinden tussen wethouder FOHGP en de directie van de RET en de 
softwareleverancier van de spoorbeveiliging. Met deze brief informeren wij u over de 
uitkomsten van dat gesprek.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:

Toelichting:
In de brief van 1 november jl. hebben wij toegezegd u te informeren over de 
consequenties van het ontbreken van de veiligheidsverklaring bij de software die op 
5 november 2018 is geleverd. Hierover heeft de wethouder FOGHP samen met de 
directie van de RET op 7 november jl. een goed gesprek gehad met de 
softwareleverancier. De uitkomst van dit gesprek is dat de definitieve 
veiligheidsverklaring wordt geleverd op 26 november.

In eerdere voortgangsrapportages is uiteengezet dat voorafgaand aan de start 
exploitatie de volgende stappen nog doorlopen moeten worden:

1. Oplevering van de exploitatieversie van de spoorbeveiligingssoftware 
inclusief de veiligheidsverklaring (ISA-verklaring)

2. Uitvoeren van het testbedrijf
3. Aanvragen en verkrijgen van de indienststellingsvergunning met beperkingen
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4. Uitvoeren van het proefbedrijf
5. Verkrijgen indienststellingsvergunning zonder beperkingen

In het gesprek op 7 november jl. is met de softwareleverancier met name gesproken 
over de termijn waarop de software inclusief veiligheidsverklaring in zijn geheel 
wordt opgeleverd. Door de leverancier is aangegeven dat de definitieve 
veiligheidsverklaring wordt opgeleverd op 26 november 2018. Vooruitlopend daarop 
wordt op 9 november 2018 een voorlopige veiligheidsverklaring geleverd. Met deze 
voorlopige verklaring en de reeds beschikbare software start de uitvoering van het 
testbedrijf en het traject dat leidt tot de vergunningaanvraag. De dag-tot-dag 
planning zal hierop worden aangepast, zodat de extra vertraging zoveel mogelijk 
beperkt wordt. Wanneer op 26 november 2018 de definitieve veiligheidsverklaring 
opgeleverd wordt kan het testbedrijf en vervolgens het vergunningstraject worden 
afgerond.

De capaciteit van het team dat bij de leverancier verantwoordelijk is voor alle 
veiligheidsdocumentatie zal worden uitgebreid. Het doel hiervan is om het proces 
van aanlevering van de benodigde documentatie voor de vergunningaanvraag te 
versnellen.

Met de leverancier is nadrukkelijk gesproken over de risico’s met betrekking tot de 
opleverdatum van 26 november 2018. Ook in de laatste fase blijft de 
softwareontwikkeling immers een iteratief proces. Dat betekent dat in de laatste fase 
nog non-conformities1 kunnen optreden die opgelost moeten worden.

Hoewel de software nu beschikbaar is om te starten met het testbedrijf en op korte 
termijn een voorlopige veiligheidsverklaring wordt afgegeven waarmee het 
vergunning traject kan worden opgestart, moeten daarna het testbedrijf, het 
vergunning traject en het proefbedrijf worden afgerond. Gelet op de daarvoor 
benodigde doorlooptijden is start exploitatie van de Hoekse Lijn niet eerder mogelijk 
dan eind februari 2019. De vertragingskosten die hierdoor ontstaan kunnen worden 
opgevangen binnen het projectbudget.

Uiteraard is deze extra vertraging opnieuw een forse tegenvaller en teleurstelling 
voor alle reizigers. Vanzelfsprekend wordt het vervangend busvervoer, inclusief de 
bestaande compensatiemaatregelen voor reizigers, voortgezet zolang dit nodig is. 
Wij zijn ons er van bewust dat hierdoor de overlast en extra reistijd voor reizigers 
langer blijft voortduren. Tegelijk is veiligheid en betrouwbaarheid van de Hoekse Lijn 
ook in het belang van de reiziger en een belangrijk criterium voor het verkrijgen van 
de vergunning en start exploitatie. Een goed werkend spoorbeveiligingssysteem is 
cruciaal voor de veiligheid en betrouwbaarheid van de Hoekse Lijn. Op dat gebied 
worden dan ook geen concessies gedaan.

1 Non-conformities zijn afwijkingen in de spoorbeveiliging die hersteld moeten worden zodat aan alle gestelde eisen 
wordt voldaan.



Ondanks de afhankelijkheid van planningen van externe partijen en leveranciers 
blijft de inzet onverminderd groot om zo snel als mogelijk een veilige en 
betrouwbare Hoekse Lijn op te leveren.

Verdere informatie over de voortgang van het project ontvangt u via de 
voortgangsrapportage Hoekse Lijn van november 2018, die in week 47 aan uw raad 
gezonden zal worden.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De bun

V.J.M. Rooken A. Aboutaleb


