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1 Samenvatting en dashboard

De voortgangsrapportage geeft de raad inzicht in de voortgang van het project Vernieuwing Noordelijke 
Randweg Utrecht in relatie tot het vastgestelde kader. Deze voortgangsrapportage heeft betrekking op de 
periode januari 2020 tot en met juni 2020 en is bijgewerkt tot en met 30 juni 2020. Eventuele 
actualiteiten na 30 juni 2020 zijn opgenomen in de aanbiedingsbrief.

Projectdashboard
De actuele stand van zaken van de beheersaspecten van het project NRU is in onderstaande tabel 
weergegeven:

Beheersaspect Status 
30-06-2020

Status 
31-12-2019

1. Geld 

Variant één onderdoorgang
Variant twee onderdoorgangen             

Variant drie onderdoorgangen
2. Organisatie

3. Tijd 

4. Risico’s

5. Communicatie

Betekenis kleuren
Groen: Verloopt conform prognose. 
Geel:  Bestaande risico’s, beheerst door maatregelen.
Oranje: Enkele risico’s, onzeker of nog te beheersen.
Rood: Risico’s doen zich voor of dreigen zich voor te doen, geen

beheersmaatregelen mogelijk.

Samenvatting stand van zaken

Toelichting op de bovenstaande stoplichten per beheersaspect:
1. Geld 

De kostenraming van het VO is in het eerste kwartaal 2020 afgerond, en getoetst door een externe 
partij. De raad is in de raadsbrief van 29 mei 2020 geïnformeerd over de uitkomsten van de raming 
en de second opinion.

Variant met één onderdoorgang
Uit de definitieve resultaten van de VO-raming blijkt dat de investeringsraming van een variant met 
één onderdoorgang toeneemt tot boven de beschikbare dekking voor deze variant. Het benodigde 
extra budget wordt mede bepaald door een keuze uit twee kostenscenario’s voor toekomstige 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
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prijsstijgingen. In beide kostenscenario’s voor de variant met één onderdoorgang is het tekort 
tientallen miljoenen. De indicator voor deze variant is daarom gewijzigd van oranje naar rood.

Variant met twee onderdoorgangen
Het tekort voor deze variant bedraagt 94 miljoen euro (exclusief BTW) in het kostenscenario waarbij  
de prognose van toekomstige prijsstijgingen volledig wordt toegevoegd aan de geraamde kosten met
prijspeil 2019 en een hogere risicoreservering wordt aangehouden conform de aanbeveling uit de 
second opinion. Voor het opvangen van toekomstige prijsstijgingen is ook een kostenscenario 
uitgewerkt, waarbij het verschil tussen toekomstige prijsstijgingen en indexatie van het budget als 
benoemd risico is opgenomen in de risicoreservering. In dit kostenscenario bedraagt het tekort 74 
miljoen euro (exclusief BTW). Gezien de omvang van het tekort in beide kostenscenario’s blijft de 
indicator voor de variant met twee onderdoorgangen op rood staan.

2. Organisatie
De projectorganisatie was gedurende de rapportageperiode volledig bemenst. Vanaf 1 juli zijn de  
extern ingehuurde manager projectbeheersing en projectcontroller niet langer werkzaam voor de 
gemeente Utrecht. De werving voor een manager projectbeheersing in vaste dienst loopt. Voor de 
functie van projectcontroller is opnieuw gekozen voor externe inhuur. De procedure hiervoor is ook 
in gang gezet. Vanwege de korte periode waarin de projectorganisatie niet volledig bemenst is, is de 
indicator organisatie gewijzigd van groen naar geel. 

3. Tijd
Net als in de aanbiedingsbrief bij de vorige bestuurlijke voortgangsrapportage gaan we uit van een 
vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan van minimaal 1,5 jaar ten opzichte van oktober 
2019, waar we aan het begin van de VO-fase vanuit gingen. Als de periode tussen ter visie legging en 
vaststelling van het bestemmingsplan te lang is, moet mogelijk een nieuwe bestemmingsplan-
procedure gestart worden. Dit leidt dan tot extra vertraging. De indicator tijd blijft daarom op rood 
staan. Gezien de onzekerheid omtrent stikstof en financiering kan op dit moment geen betrouwbare 
eindmijlpaal afgegeven worden.  

4. Risico’s
Het grootste risico voor het project is dat er geen oplossing wordt gevonden voor het dekkingstekort, 
waardoor het project niet langer financieel haalbaar is en niet in zijn huidige vorm (zoals ontworpen 
in het VO) gerealiseerd kan worden. Dit is aanleiding geweest om een tweesporenaanpak te volgen, 
waarbij parallel gewerkt wordt 1) het verkrijgen van voldoende extra financiële middelen, en voor het 
geval spoor 1 niet tot het gewenste resultaat leidt, 2) het verkennen van alternatieve oplossingen 
waarbij het uitgangspunt van drie ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten. In het kader van spoor 
1 zijn wij samen met de provincie in overleg getreden met het Rijk over de ontstane situatie. Omdat 
het risico bestaat dat het project niet in zijn huidige vorm kan worden uitgevoerd, is de indicator 
gewijzigd naar rood. 

5. Communicatie
Vanwege de coronamaatregelen hebben in de periode januari-juni 2020 slechts twee bijeenkomsten 
met de adviesgroep kunnen plaatsvinden. De adviesgroep is per mail geïnformeerd over de 4e 
bestuurlijke voortgangsrapportage en de raadsbrief over de kostenraming van het Voorlopig 
Ontwerp. Naast de adviesgroep zijn ook overige stakeholders actief geïnformeerd over de 
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voorgestelde tweesporenaanpak. Zowel de voortgangsrapportage als de raadsbrief over de 
tweesporenaanpak (met bijbehorende persberichten) hebben tot berichtgeving in de lokale media 
geleid. De indicator communicatie staat op groen.
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2 Inleiding

Doel voortgangsrapportage
De voortgangsrapportage geeft de raad inzicht in de voortgang van het project Vernieuwing Noordelijke 
Randweg Utrecht in de periode januari 2020 tot en met juni 2020 in relatie tot het vastgestelde kader. 

Opdracht vernieuwing NRU
Het hoofddoel van het project Vernieuwing NRU is:

Het verbeteren van de doorstroming op de NRU op een verkeersveilige wijze en het zoveel 
mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in Overvecht.

Kader
In maart 2014 heeft de gemeenteraad de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de vernieuwing van 
de NRU:

 De weg bestaat uit 2 rijstroken per rijrichting (2x2).
 De maximum snelheid wordt 80 km/uur.
 De aansluitingen van de stedelijke wegen op de NRU zijn ongelijkvloers.
 Bij minimaal één van deze aansluitingen ligt de NRU in een onderdoorgang.

In november 2018 heeft de gemeenteraad:
 Het Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp vastgesteld.
 Een voorbereidingskrediet van 30 miljoen euro vrijgegeven, waarmee het totale 

voorbereidingskrediet 45,1 miljoen1 euro bedraagt. 

In deze rapportage wordt de voortgang gerapporteerd ten opzichte van:
 bovengenoemde doelstelling, 
 de door de raad vastgestelde uitgangspunten, 
 het financiële kader. 

Op dit moment is er, in overeenstemming met de provincie, geen eindmijlpaal vastgesteld voor het 
project. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad, kan een nieuwe einddatum worden 
bepaald. 

De gemeente Utrecht is het bevoegd gezag voor de vernieuwing van de NRU en draagt volledige 
budgetverantwoordelijkheid. Eventuele budgetoverschrijdingen komen voor rekening van de gemeente 
Utrecht.

1 Bij de begroting van 2014 heeft de raad voor het eerst een voorbereidingskrediet vrijgegeven voor de NRU van 4 
miljoen euro. Dit is in 2015 en 2016 verhoogd met respectievelijk 1,1 miljoen en 10 miljoen euro.
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3 Voortgang en stand van zaken

In de periode van januari t/m juni 2020 is gewerkt in de ontwerp- en voorbereidingsfase. Belangrijke 
producten waar in deze periode aan is gewerkt zijn het stikstofdossier, Voorlopig Ontwerp (VO), de 
kostenraming, het contract, kabels en leidingen, en grondverwerving. In de volgende paragrafen wordt de 
stand van zaken van deze deelproducten toegelicht.

Stikstofdossier 
De inspanningen om te komen tot mitigatie of externe saldering van de stikstofdepositie door de NRU 
zijn voortgezet in de voorliggende rapportageperiode. Tot dusver is het beperken van stikstofemissie 
door omliggende bedrijven niet kansrijk gebleken. De nadruk ligt daarom op het onderzoeken van kansen 
voor inkrimping/transformatie/beëindiging van veehouderijen in de omgeving van het Natura-2000 
gebied de Oostelijke Vechtplassen, waar de stikstof door de NRU neerslaat. Hierover zijn gesprekken 
gaande met veehouderijen in de gemeente Stichtse Vecht. 

Vanwege de regierol van de provincie in het stikstofdossier vindt zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau 
regelmatig afstemming plaats over de stappen die de gemeente zet in het oplossen van de 
stikstofproblematiek. Gemeente en provincie hebben afgesproken dat de eventuele aankoop van de 
stikstofrechten van een veehouderij ten behoeve van de NRU vooruitlopend aan de zogenaamde 
gebiedsgerichte aanpak kan plaatsvinden. Omdat de veehouderijen waarmee we in gesprek zijn in de 
gemeente Stichtse Vecht liggen, vindt ook afstemming plaats met gemeente Stichtse Vecht. Daarnaast is 
er contact geweest met provincie Noord-Holland, omdat het grootste deel van de Oostelijke Vechtplassen 
op grondgebied van de provincie Noord-Holland ligt. 

Voorlopig Ontwerp (VO)
Het Functioneel Ontwerp (FO) is in drie ontwerploops uitgewerkt tot VO. De derde ontwerploop is in april 
2020 afgerond. Uitgangspunt voor het VO is een variant met een onderdoorgang bij zowel het Kochplein 
als het Dunantplein, en een viaduct bij het Gandhiplein. Zoals bekend, is in het VO zowel een 
onderdoorgang als een viaduct uitgewerkt voor het Henri Dunantplein, omdat bij aanvang van het VO de 
dekking voor een tweede onderdoorgang niet rond was. In het kader van kwaliteitsborging hebben we het 
ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam gevraagd om het VO, op het onderdeel constructies, te 
toetsen. Naar hun oordeel is er een goed en degelijk ontwerp gemaakt voor de NRU. 

In ontwerploop 3 zijn onder andere de uitkomsten van de verkeersveiligheidsaudit verwerkt die eind 2019 
is uitgevoerd. Daarnaast is de vormgeving van de NRU, zoals beschreven in het Esthetisch programma van 
eisen, verder uitgewerkt. De definitieve afronding hiervan zal plaatsvinden op het moment dat de 
integratie van het wegontwerp en de groenzones is afgerond.

Op basis van ontwerploop 3 van het VO wordt het ontwerp voor de groenzones verder uitgewerkt. Deze 
iteratieslag was voorzien en is nodig om definitief te kunnen bepalen waar bomen geplant kunnen 
worden. De uitkomst van deze iteratieslag is de basis voor het uitwerken van het beplantingsplan en geeft 
een actueel inzicht in het aantal bomen dat verwijderd moet worden. Op basis van de huidige inzichten 
lijkt het mogelijk om de bomen die verwijderd moeten worden voor het project binnen het projectgebied 
te compenseren.  



5e bestuurlijke voortgangsrapportage | september 2020 8/18

Kostenraming en tweesporenaanpak
Om aan te kunnen sluiten bij de planning van het Meerjarenperspectief Ruimte is de VO-raming 
opgesteld, vooruitlopend op de afronding van ontwerploop 3 van het VO. De raming en de second 
opinion op de raming zijn in maart 2020 afgerond. De raad is in de raadsbrief van 29 mei 2020 
uitgebreid geïnformeerd over de uitkomsten van de VO-raming en de second opinion. Uit de raming blijkt 
dat de beschikbare dekking voor de NRU volstrekt ontoereikend is om de variant met twee 
onderdoorgangen, maar ook de variant met één onderdoorgang, met voldoende kwaliteit en zekerheid te 
kunnen realiseren. Gezien de omvang van het extra benodigde budget heeft het college op 26 mei 2020 
besloten een tweesporenaanpak te volgen waarbij parallel gewerkt wordt aan: 

Spoor 1: het verkrijgen van voldoende extra financiële middelen voor een kwalitatief goede 
variant met in ieder geval twee onderdoorgangen, 
en voor het geval spoor 1 niet tot het gewenste resultaat leidt:

 Spoor 2: het verkennen van een alternatieve oplossing om te komen tot een verbetering van de 
bereikbaarheid, leefbaarheid in Overvecht en oversteekbaarheid van de NRU, waarbij het 
uitgangspunt van drie ongelijkvloerse kruisingen wordt losgelaten.

De planvoorbereiding van spoor 1 wordt (gedeeltelijk) voortgezet. Zo kunnen we bij een positieve 
uitkomst van het overleg over het benodigde budget, meteen doorgaan met de afronding van de 
bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van het uitvoeringskrediet. Voor een nadere toelichting op de 
tweesporenaanpak verwijzen we naar de raadsbrief van 29 mei 2020 en de raadsbrief van 14 juli 2020. 
 
Contractvoorbereiding
Witteveen+Bos heeft de 95% versie van het geïntegreerde contract in concept opgeleverd. In het kader 
van kwaliteitsborging is het contract extern getoetst door de gemeente Amsterdam. Zij oordelen dat het 
contract goed in elkaar zit en hebben enkele suggesties aangedragen voor verdere aanscherping van het 
contract. Het reviewcommentaar van de gemeente en ook van de gemeente Amsterdam wordt momenteel 
verwerkt. Vanwege de vertraging kunnen sommige onderdelen van het contract nog niet afgerond 
worden. Voordat het contract op de markt gebracht kan worden, moet daarom een actualisatie van de 
contractstukken plaatsvinden. 

Kabels en leidingen
In juni zijn de nutsbedrijven geïnformeerd over de voorgestelde tweesporenaanpak naar aanleiding van 
de uitkomsten van de kostenraming van het VO. Vrijwel alle nutsbedrijven hebben als reactie hierop 
aangegeven de voorbereiding van hun werkzaamheden voorlopig te staken. Met de nutsbedrijven is 
besproken wat de gevolgen hiervan zijn en hoe de herstart van de werkzaamheden georganiseerd wordt 
als er meer duidelijkheid is. In het geval de vernieuwing van de NRU niet door kan gaan, treedt de 
gemeente in overleg met de nutsbedrijven over het vergoeden van reeds gemaakte kosten. 

Grondverwerving
Het college heeft op 26 mei 2020 besloten om de planvoorbereiding van spoor 1 voort te zetten, ondanks 
de onzekerheid over de financiële haalbaarheid. Voor de grondverwerving betekent dit concreet dat we 
verder gaan met de minnelijke gesprekken over verwerving van de benodigde gronden. Het besluit om 
daadwerkelijk over te gaan tot aankoop wordt genomen op basis van de voortgang in het overleg over 
aanvullende financiering en na consultatie van de provincie. Zoals aangegeven in de raadsbrief van 29 
mei 2020 wordt de raad geïnformeerd wanneer het college voornemens is om grote uitgaven te doen ten 
behoeve van de verwerving en ruim in de gelegenheid gesteld om hierop te reageren.

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/4148af2a-d8e9-49a6-b146-fc6a504c9a47
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
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4 Projectbeheersing

In dit hoofdstuk wordt de voortgang en stand van zaken weergegeven van de beheersaspecten: Geld, 
Organisatie, Tijd, Risico’s, Communicatie.

4.1 Geld

De raad is in de raadsbrief van 29 mei 2020, en de bijbehorende geheime bijlage, uitgebreid 
geïnformeerd over de uitkomsten van de kostenraming en de second opinion. De uitkomsten van de 
raming zijn verwerkt in het overzicht van de beschikbare middelen (zie bijlage 2) en de besteding van 
deze middelen (zie de geheime bijlage). Hierin zijn het reeds vrijgegeven voorbereidingskrediet en de 
reeds gemaakte kosten meegenomen. 

4.1.1 Herkomst van middelen

Het project heeft 3 financiers die bijdragen aan het beschikbare projectbudget: het Rijk, de provincie 
Utrecht en de gemeente Utrecht (zie bijlage 2). Ten opzichte van de vorige bestuurlijke 
voortgangsrapportage zijn er geen wijzigingen in het budget. 

Rijksbijdrage
De rijksbijdrage bestaat uit 2 bedragen: 

 de oorspronkelijke bijdrage van 130 miljoen euro (ex BTW), opgehoogd met 11,3 miljoen euro 
indexatie (171,0 miljoen euro incl. BTW). 

 een extra bijdrage van 4,1 miljoen euro (ex. BTW, 5 miljoen euro incl. BTW) naar aanleiding van 
het Tweede Kamer amendement Schonis (4 december 2018). 

In het eerste kwartaal 2020 is overleg gevoerd met het Rijk over de voorwaarden waaronder de 
rijksbijdrage kan worden verstrekt. Het Rijk heeft aangegeven het Tracébesluit voor de Ring Utrecht 
(A27/A12) af te willen wachten, alvorens de bijdrage voor de NRU ter beschikking te stellen. Het 
Tracébesluit wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld. Overleg met het Rijk over de rijksbijdrage wordt 
voortgezet in het kader van het overleg met het Rijk over aanvullende middelen.

Provinciale bijdrage
De provinciale bijdrage bestaat uit 2 bedragen: 

 de oorspronkelijke bijdrage van 33,4 miljoen euro (ex. BTW), opgehoogd met 1,6 miljoen euro 
indexatie. 

 een extra bijdrage van 9 miljoen euro naar aanleiding van de motie ‘Mosterd bij de maaltijd’. 

In maart 2020 is een voorschotverzoek op de subsidie ingediend voor de uitgaven in 2020. De provincie 
heeft het verzoek in behandeling genomen. De subsidieaanvraag voor de extra bijdrage van 9 miljoen 
euro is nog niet ingediend bij de provincie in afwachting van de uitkomsten van het overleg met het Rijk 
over aanvullende middelen. 

De gemeentelijke bijdrage
De gemeentelijke bijdrage bestaat uit 3 bedragen: 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/002e755f-f64b-46a8-8816-5914f98269c8
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 de oorspronkelijke bijdrage van 16,6 miljoen euro (ex. BTW).
 een extra bijdrage van 19,0 miljoen euro naar aanleiding van het amendement ‘Boter bij de Vis’. 
 een extra bijdrage van 4 miljoen euro (ex. BTW) en 1 miljoen indexatie in MPB 2019.

Indexatie
Rijk en provincie indexeren hun bijdragen op basis van de index voor bruto overheidsinvesteringen (IBOI). 
De indexatie wordt gebruikt voor het opvangen van prijsstijgingen. Rijk en provincie indexeren hun 
bijdragen tot aan het moment dat de bijdrage wordt uitbetaald aan de gemeente. In 2019 heeft ook de 
gemeente haar bijdrage geïndexeerd. Het totale beschikbare budget zal nog toenemen door indexatie van 
de niet uitgekeerde bijdragen. Voor de volledigheid is een prognose van de toekomstige indexatie van het 
budget toegevoegd aan het overzicht.

BTW 
De gemeente kan de BTW die door opdrachtnemers in rekening wordt gebracht terugvorderen van het 
rijk. Dit loopt via het BTW Compensatiefonds (BCF). Aangezien de BTW niet op de projectbegroting drukt, 
worden alle kosten exclusief BTW weergegeven. De rijksbijdragen aan MIRT projecten worden inclusief 
BTW begroot. De BTW over die Rijksbijdrage wordt toegevoegd aan het BCF.

4.1.2 Besteding van middelen 

VO-raming 
In maart 2020 is de kostenraming van het Voorlopig Ontwerp afgerond, evenals de second opinion op de 
kostenraming. Zoals gemeld in de raadsbrief van 29 mei 2020, en de bijbehorende geheime nadere 
toelichting, is de toename van de geraamde kosten onder het gevolg van een aantal externe factoren, 
waaronder de stikstofproblematiek en ontwikkelingen in de marktsituatie. Daarnaast is in het VO een 
hogere risicoreservering aangehouden op basis van het actuele risicodossier. Voor het opvangen van de 
toekomstige prijsstijgingen zijn twee verschillende kostenscenario’s uitgewerkt. Tot slot is in de second 
opinion de aanbeveling opgenomen om, gezien de omvang van het project, bij het vaststellen van het 
budget meer zekerheden in te bouwen om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De uitkomsten 
van de raming zijn opgenomen in het financiële overzicht in de geheime bijlage. 

4.1.3 Financiële haalbaarheid varianten 

Variant met één onderdoorgang bij het Kochplein
Uit de definitieve resultaten van de VO-raming blijkt dat de investeringsraming van een variant met één 
onderdoorgang toeneemt tot boven de beschikbare dekking voor een variant met één onderdoorgang.  
Het benodigde extra budget wordt mede bepaald door een keuze uit twee kostenscenario’s voor 
toekomstige prijsstijgingen. In beide kostenscenario’s voor de variant met één onderdoorgang is het 
tekort tientallen miljoenen. De indicator voor deze variant is daarom gewijzigd van oranje naar rood. Voor 
een uitgebreide toelichting op de kostenraming van deze variant wordt verwezen naar de geheime bijlage 
‘Nadere toelichting uitkomsten VO raming en second opinion NRU’ bij de raadsbrief van 29 mei 2020.

Variant met twee onderdoorgangen bij het Kochplein en Dunantplein
Uit de definitieve resultaten van de VO-raming blijkt dat de investeringsraming van een variant met twee 
onderdoorgangen ruim boven de beschikbare dekking voor de variant met twee onderdoorgangen 
uitkomt. Het tekort voor deze variant bedraagt 94 miljoen euro (exclusief BTW). In
dit tekort is de prognose van toekomstige prijsstijgingen toegevoegd aan de geraamde kosten met
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prijspeil 2019 en is een hogere risicoreservering aangehouden, conform de aanbeveling uit de second
opinion. Voor het opvangen van toekomstige prijsstijgingen is ook een kostenscenario uitgewerkt,
waarbij het verschil tussen toekomstige prijsstijgingen en indexatie van het budget als benoemd risico
is opgenomen in de risicoreservering. In dit kostenscenario bedraagt het tekort voor de variant met
twee onderdoorgangen 74 miljoen euro (exclusief BTW). In dit kostenscenario ontstaat alsnog een
tekort als dit risico (volledig) optreedt. Gezien de omvang van het tekort in beide kostenscenario’s blijft 
de indicator voor de variant met twee onderdoorgangen op rood staan. Voor een uitgebreide toelichting 
op de uitkomsten van de kostenraming wordt verwezen naar de geheime bijlage ‘Nadere toelichting 
uitkomsten VO raming en second opinion NRU’ bij de raadsbrief van 29 mei 2020.

4.1.4 Financiële kansen

BTW compensatie
Bij de bepaling van de beschikbare dekking is tot dusver als uitgangspunt gehanteerd dat de volledige 
kostenraming onderworpen is aan BTW. Een aantal componenten van de kostenraming – bijvoorbeeld 
interne kosten en verwervingskosten- zijn vrijgesteld van BTW. De feitelijke storting in het BTW 
Compensatiefonds (BCF) door het Rijk kan daardoor mogelijk lager uitvallen dan waar nu van uitgegaan 
is. Dit leidt mogelijk tot een hogere netto rijksbijdrage (exclusief BTW), dan waar tot nu toe mee gerekend 
is. Op basis van de VO raming is de BTW bijdrage opnieuw berekend. Deze ligt een paar miljoen lager dan 
waar tot nu toe vanuit is gegaan. In de komende periode vindt overleg plaats met de Belastingdienst, die 
moet instemmen met de BTW-berekening. Daarna kan in overleg met het Rijk de hoogte van de storting 
in het BCF bepaald worden, waarna de netto rijksbijdrage berekend kan worden. 

4.1.5 Uitgaven tot en met 30 juni 2020

Op 1 november 2018 heeft de gemeenteraad het voorbereidingskrediet voor de NRU met 30 miljoen euro 
verhoogd tot 45,1 miljoen euro. De gemaakte plankosten worden betaald uit dit voorbereidingskrediet en 
ten laste gebracht van de gemeentelijke en provinciale bijdrage. In de geheime bijlage 4 is een overzicht 
opgenomen van de totale uitgaven tot en met 30 juni 2020. De totale uitgaven tot en met 30 juni 2020 
bedragen €15,4 miljoen euro. De prognose van de kosten tot en met de VO- en voorbereidingsfase blijft 
binnen het vrijgegeven budget van 45,1 miljoen euro. 
In het raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2020 is aan de raad gevraagd om in te stemmen met 
een gewijzigde besteding van het voorbereidingskrediet, waarin rekening is gehouden met kosten voor 
spoor 2 en een extra ontwerploop van het VO. 

4.2 Organisatie

Sturingsmodel
Het afgelopen half jaar hebben er geen wijzigingen in het Sturingsmodel plaatsgevonden.

Kwaliteitsborging
In het kader van kwaliteitsborging is het (constructieve) ontwerp en het contract (collegiaal) getoetst door 
de gemeente Amsterdam. Als spoor 1 leidt tot voldoende extra financiële middelen voor een kwalitatief 
goede variant, dan laten we een audit uitvoeren (bijvoorbeeld een gateway review) voordat we de 
volgende fase ingaan.

Accountantscontrole
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In 2020 heeft een accountantscontrole plaatsgevonden over het jaar 2019 ten behoeve van de financiële 
verantwoording aan de provincie. In juni 2020 heeft de accountant geoordeeld dat de financiële 
verantwoording in overeenstemming is met de voorwaarden uit de beschikking van de provincie. 

4.2.1 Capaciteit / projectbemensing

In het eerste kwartaal is de extern ingehuurde projectcontroller gestopt met de NRU vanwege een nieuwe 
baan. De functie van projectcontroller is tot 1 juli tijdelijk ingevuld door het detacheringsbureau waarmee 
het contract was gesloten. Op dit moment wordt de externe inhuur van een nieuwe projectcontroller 
afgerond. Gezien het belang dat wordt gehecht aan de rol van de projectcontroller, is de intentie om de 
functie van projectcontroller in 2021 in te vullen met een vaste medewerker. Dit geldt ook voor de functie 
van manager projectbeheersing. Hiervoor is in het 2e kwartaal een vacature opengesteld, waarvan de 
sollicitatieprocedure op dit moment wordt afgerond. Het inhuurcontract van de huidige manager 
projectbeheersing is op 1 juli afgelopen. Vanwege de wisselingen in het team en de korte periode waarin 
de functies van projectcontroller en manager projectbeheersing vacant zijn, is de indicator organisatie in 
deze voortgangsrapportage gewijzigd van groen naar geel. De verwachting is dat de indicator in de 
volgende rapportage weer op groen kan worden gezet.

4.3 Tijd 

4.3.1 Hoofdlijnenplanning

In de vorige voortgangsrapportage stond de indicator tijd  op rood vanwege de onzekerheid over een 
oplossing voor de stikstofproblematiek. De uitkomsten van de VO raming vergroten de onzekerheid 
rondom de planning. In deze voortgangsrapportage blijft de indicator tijd daarom op rood staan. Gezien 
de onzekerheid omtrent stikstof en de financiële haalbaarheid kan op dit moment geen betrouwbare 
eindmijlpaal afgegeven worden.  

Net als in de aanbiedingsbrief bij de vorige bestuurlijke voortgangsrapportage gaan we uit van een 
vertraging in de vaststelling van het bestemmingsplan van minimaal 1,5 jaar ten opzichte van oktober 
2019, waar we aan het begin van de VO-fase vanuit gingen. Het uitblijven van een besluit over het 
bestemmingsplan vormt een risico op extra vertraging: als de periode tussen ter visie legging en 
vaststelling van het bestemmingsplan te lang is, moet mogelijk een nieuwe bestemmingsplanprocedure 
gestart worden. 

Zoals aangegeven in de raadsbrief van 29 mei 2020 wordt de 2e helft van 2020 benut om in spoor 1 
duidelijkheid te krijgen over de mogelijkheid tot aanvullende financiering. Als er aan het einde van dit 
jaar nog geen duidelijkheid is, dan maken we de balans op en wegen we af of het zinvol is om te blijven 
inzetten op spoor 1.

4.3.2 Planning ontwerp- en voorbereidingsfase

Raadsbesluiten
In de huidige fase zijn nog de volgende raadsbesluiten voorzien, in het geval spoor 1 wordt voortgezet:

 vaststelling van het Voorlopig Ontwerp;
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 vaststelling van het bestemmingsplan NRU;
 verlening van het uitvoeringskrediet;
 besluit tot starten onteigeningsprocedure.

Het VO is in april 2020 opgeleverd door het ingenieursbureau. Op 26 mei 2020 heeft het college besloten 
om als onderdeel van de voortzetting van de planvoorbereiding van spoor 1, een extra ontwerploop toe te 
voegen aan het VO. In deze extra ontwerploop worden de onderdelen die het meest bepalend zijn voor de 
nauwkeurigheid van de kostenraming één stap verder uitgewerkt. Hierin worden ook de aanbevelingen uit 
de second opinion op de kostenraming meegenomen. We beperken het ontwerpwerk tot een minimum 
om onnodige kosten te voorkomen. De extra ontwerploop wordt naar verwachting eind december 2020 
afgerond. 

Vaststelling van het VO door de raad is afhankelijk van meer zekerheid over het benodigde aanvullende 
budget. Hetzelfde geldt voor het uitvoeringskrediet. De aanvraag voor het uitvoeringskrediet kan pas 
voorgelegd worden aan de raad, nadat zekerheid is verkregen over aanvullende financiering. In dat geval 
worden het uitvoeringskrediet en het voorstel om de onteigeningsprocedure te starten tegelijkertijd met 
het bestemmingsplan ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. 

4.4 Risico’s en Risicomanagement

Risicomanagement
Het risicodossier wordt elke zes weken doorgenomen en beoordeeld op actualiteit. Een overzicht van de 
risico’s met de grootste impact op het project is opgenomen in geheime bijlage 5. Door de uitkomsten 
van de VO-raming is de top 10 risico’s gewijzigd. Het grootste risico voor het project is dat er geen 
oplossing wordt gevonden voor het dekkingstekort, waardoor het project niet langer financieel haalbaar 
is en niet in zijn huidige vorm (zoals ontworpen in het VO) gerealiseerd kan worden. De indicator risico’s 
is daarom gewijzigd naar rood. 

Met de afronding van de VO-raming en de second opinion op de VO-raming is duidelijk geworden dat het 
dekkingstekort voor zowel de variant met één onderdoorgang als de variant met twee onderdoorgangen 
te groot is om door de gemeente alleen opgelost te worden. Zoals aangegeven is dit aanleiding geweest 
om een tweesporenaanpak te volgen. In het kader van spoor 1 zijn wij samen met de provincie in overleg 
getreden met het Rijk over de ontstane situatie. Hierbij zullen wij de risicoverdeling van eventuele 
budgetoverschrijdingen opnieuw ter sprake brengen. 
In het kader van spoor 2 is in het raadsvoorstel Meerjarenperspectief Ruimte 2020 aan de raad 
voorgesteld om een deel van het voorbereidingskrediet voor de NRU in te zetten voor spoor 2. Na 
besluitvorming door de raad wordt gestart met spoor 2. De tweede helft van 2020 zal in het teken staan 
van de tweesporenaanpak.

Parallel werken we verder aan een oplossing voor het stikstofprobleem en de minnelijke grondverwerving.  
Ook voeren we een extra ontwerploop uit om de bandbreedte van de kostenraming te verkleinen. Hierbij 
wordt onder andere aandacht besteed aan het eerder genoemde risico omtrent PFAS (chemische stoffen 
in de bodem). In de extra ontwerploop beperken we het ontwerpwerk tot een minimum om onnodige 
kosten te voorkomen.
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Risicoreservering
De hoogte van de risicoreservering voor voorziene (benoemde) risico’s en onvoorziene (onbenoemde) 
risico’s is in de VO-raming opnieuw bepaald op basis van de huidige fase van het project en het actuele 
risicodossier. Eén van de aanbevelingen uit de second opinion op de kostenraming is om, vanwege de 
omvang van het project, bij het vaststellen van het benodigde budget meer zekerheden in te bouwen om 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Mede naar aanleiding van de lessen uit de Uithoflijn is deze 
aanbeveling overgenomen, en reeds verwerkt in de verschillende kostenscenario’s. Voor een uitgebreide 
toelichting op dit onderdeel wordt verwezen naar de geheime bijlage ‘Nadere toelichting uitkomsten VO 
raming en second opinion NRU’ bij de raadsbrief van 29 mei 2020.

Prijsstijgingen 
In de FO-raming was rekening gehouden met prijsstijgingen tot aan gunning, waarbij het risico van 
prijsstijgingen na gunning bij de aannemer lag. Gelet op de afnemende bereidheid van aannemers om 
dergelijke risico’s te dragen, zijn wij voornemens om net als Rijkswaterstaat en ProRail in dit project 
prijsstijgingen gedurende de looptijd van het contract te vergoeden conform een vooraf afgesproken 
index. Het risico van prijsstijgingen na gunning ligt dan niet meer bij de aannemer, maar bij de 
gemeente. Op basis van dit gewijzigde uitgangspunt is in de VO-raming opnieuw beoordeeld op welke 
manier het risico van prijsstijgingen moet worden meegenomen in de kostenraming. Zoals aangegeven in 
de raadsbrief van 12 maart 2020 hebben we hiervoor verschillende opties verkend. Deze zijn nader 
toegelicht in de geheime bijlage ‘Nadere toelichting uitkomsten VO raming en second opinion NRU’ bij de 
raadsbrief van 29 mei 2020.

Voor de volledigheid merken wij op dat de VO-raming afgerond is, voordat in Nederland de eerste 
maatregelen tegen het Coronavirus van kracht werden. Toekomstige prijsontwikkelingen zijn sterk 
afhankelijk van de economische ontwikkeling, die zich moeilijk laat voorspellen gezien de onzekerheid 
over de gevolgen van het Coronavirus voor de economie.

De prijsstijging van oktober 2019 tot april 2020 (dit is de laatste prijsindex die door het CBS is 
gepubliceerd) is 0,7% (prijsstijging CBS, GWW input prijsindex 2015 = 100, deelgebied 4213 Bruggen en 
tunnels). 

4.5 Communicatie

Op donderdag 12 maart heeft het college de vierde bestuurlijke voorgangsrapportage van de NRU naar de 
raad gestuurd. Daarover is een persbericht uitgegaan en zijn stakeholders (waaronder de adviesgroep) 
per email geïnformeerd. Pers en stakeholders zijn ook geïnformeerd over het collegebesluit van 26 mei 
2020 om een tweesporenaanpak te volgen.

Vanwege coronacrisis hebben in de periode januari-juni 2020 slechts twee bijeenkomsten met de 
adviesgroep kunnen plaatsvinden. Tijdens de eerste bijeenkomst die mogelijk was na de coronacrisis op 
16 juni zijn we in gesprek gegaan met de adviesgroep over het ontstane financiële tekort en de 
tweesporenaanpak. 

https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Utrecht/73fbb9c0-8855-4057-83c8-3aad194d7211
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Bijlage 1 Planning Ontwerp- en Voorbereidingsfase
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Bijlage 2 Herkomst van middelen 

 afgeronde bedragen x 1.000.000 exclusief BTW variant  afgeronden bedragen x 1.000.000 exclusief BTW
1x onderdoorgang optie 1 optie 2

Rijk Bouwkosten
Rijksbijdrage (MIRT 2019) 130,0 Wegen 39,3 39,3

Robert Kochplein 32,3 32,3
Indexering 11,3 Henri Dunantplein 13,0 13,0

Gandhiplein 15,6 15,6
Bruggen en viaducten 8,4 8,4
Objectoverstijgende kosten 11,2 11,2

subtotaal Bouwkosten 119,7 119,7

Extra Rijksbijdrage t.g.v. Amendement Schonis 4,1 Vastgoedkosten 12,8 12,8
Engineeringskosten 45,6 45,6
Overige bijkomende kosten 21,2 21,2

subtotaal 145,5 subtotaal Investeringskosten 199,2 199,2

Provincie Utrecht Risicoreservering
Bijdrage beschikking d.d. 5 juli 2016 33,4 benoemd 12,3 12,3
Indexering 1,6 extra prijsstijging tot einde werk (kans 50%) 9,0

onbenoemd (% van Investeringskosten) 22,9 22,9
 Extra bijdrage motie 'Mosterd bij de maaltijd' besluit PS 18 feb. 2019 -

subtotaal 35,0 totaal 44,2 35,2

Gemeente Utrecht subtotaal Investeringskosten (P50 waarde) 243,4 234,4
 Raadbesluit over Voorkeursvariant NRU d.d. 6 maart 2014 16,6
Indexering (pp. 2018 obv. MPR 2019) 1,0

Extra Bijdrage Amendement 2017/24 "boter bij de Vis" 19,0 verschil P85 en P50 waarde 48,7 46,9

 Bijdrage voor meerdere onderdoorgangen in MPR 2019 0,0

subtotaal 36,6

totaal oorspronkelijk 217,1 totaal investeringskosten (P85 waarde) 292,1 281,3

Prognose toekomstige indexering* (van Q1 2020 t/m Q4 2028) Prognose extra Prijsstijging (van Q1 2020 t/m Q4 2028) 30,2

indexering Rijk (iboi 1%) 11,1
indexering Provincie (iboi 1%) 1,3

indexering Gemeente** (iboi 1%) 0,0
totaal extra indexering 12,4

subtotaal 292,1 311,5

Dekkingsoverschot
Dekkingstekort -62,7 -82,1

Totaal Herkomst 229,5 Totaal Bestedingen 229,5 229,5

bedragen x 1.000.000
ex. BTW
pp. 2019 tenzij anders aangegeven
indexering cf. IBOI

van de kasreeks Gemeente, Provincie en Rijk

Herkomst van middelen Besteding van middelen

opties

* prognose toekomstige indexering berekend met aannames 

** uitgangspunt: Gemeente financiert als eerste, daarna de Provincie en als laatste het Rijk

 inclusief 
risicoreservering 

voor prijsstijgingen 

 inclusief volledige 
prognose 

prijsstijgingen 
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 afgeronde bedragen x 1.000.000 exclusief BTW variant  afgeronden bedragen x 1.000.000 exclusief BTW
2x onderdoorgang optie 1 optie 2

Rijk Bouwkosten
Rijksbijdrage (MIRT 2019) 130,0 Wegen 39,5 39,5

Robert Kochplein 32,3 32,3
Indexering 11,3 Henri Dunantplein 29,6 29,6

Gandhiplein 15,6 15,6
Bruggen en viaducten 8,4 8,4
Objectoverstijgende kosten 11,2 11,2

subtotaal Bouwkosten 136,6 136,6

Extra Rijksbijdrage t.g.v. Amendement Schonis 4,1 Vastgoedkosten 12,8 12,8
Engineeringskosten 45,6 45,6
Overige bijkomende kosten 21,6 21,6

subtotaal 145,5 subtotaal Investeringskosten 216,6 216,6

Provincie Utrecht Risicoreservering
Bijdrage beschikking d.d. 5 juli 2016 33,4 benoemd 13,6 13,6
Indexering 1,6 extra prijsstijging tot einde werk (kans 50%) 10,0

onbenoemd (% van Investeringskosten) 23,6 23,6
 Extra bijdrage motie 'Mosterd bij de maaltijd' besluit PS 18 feb. 2019 9,0

subtotaal 44,0 totaal 47,2 37,2

Gemeente Utrecht subtotaal Investeringskosten (P50 waarde) 263,7 253,7
 Raadbesluit over Voorkeursvariant NRU d.d. 6 maart 2014 16,6
Indexering (pp. 2018 obv. MPR 2019) 1,0

Extra Bijdrage Amendement 2017/24 "boter bij de Vis" 19,0 verschil P85 en P50 waarde 52,7 50,7

 Bijdrage voor meerdere onderdoorgangen in MPR 2019 4,0

subtotaal 40,6

totaal oorspronkelijk 230,1 totaal investeringskosten (P85 waarde) 316,5 304,5

Prognose toekomstige indexering* (van Q1 2020 t/m Q4 2028) Prognose extra Prijsstijging (van Q1 2020 t/m Q4 2028) 33,4

indexering Rijk (iboi 1%) 11,1
indexering Provincie (iboi 1%) 2,0

indexering Gemeente** (iboi 1%) 0,0
totaal extra indexering 13,1

subtotaal 316,5 337,9

Dekkingsoverschot
Dekkingstekort -73,4 -94,8

Totaal Herkomst 243,1 Totaal Bestedingen 243,1 243,1

bedragen x 1.000.000
ex. BTW
pp. 2019 tenzij anders aangegeven
indexering cf. IBOI

van de kasreeks Gemeente, Provincie en Rijk
** uitgangspunt: Gemeente financiert als eerste, daarna de Provincie en als laatste het Rijk

 inclusief 
risicoreservering 

voor prijsstijgingen 

 inclusief volledige 
prognose 

prijsstijgingen 

Herkomst van middelen Besteding van middelen

opties

* prognose toekomstige indexering berekend met aannames 
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