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Diepe stations 



Voorafgaand aan de verzakkingen 

• MB had in eerste instantie in combinatie ingeschreven op 

bouw station Rokin 

• Traditioneel RAW contract met grote stelposten 

• Op verzoek van gemeente Amsterdam aanbieding voor 

drie diepe stations in de binnenstad van Amsterdam 

• Aanvang bouw 2002 

• Periode 2002 – 2007 gespannen relatie onder invloed van 

diverse discussie over stelposten en problemen in de bouw 

• 2007 – 2008 overeenkomst over “oud zeer” 

• 2008 verzakkingen Vijzelgracht 



De verzakkingen medio 2008 

 



Situatie 2009  

• Bouw Diepe Stations na 2e verzakking stilgelegd 

• Zowel aannemer als opdrachtgever baat bij spoedige herstart 

• Aansprakelijkheidsvraagstuk staat tussen ons in 

 

 

 

 

 

 

 

    (de Telegraaf, 21 februari 2009) 

 
 



(Klassiek) dilemma contractmanager 

 Formele juridische procedure 
– Kans op verhalen van (gedeelte) schade op aannemer 
– Sluit aan bij de algemene emotie 
– Onafhankelijke toetsing waardoor  minste risico voor 

betrokken personen uit projectorganisatie  
 
Of  
 

 Minnelijke overeenkomst met aannemer 
– Aannemer krijgt van eigen juristen ruimte voor onmiddelijke 

herstart 
– Energie projectorganisatie richten op herstart bouw  
– Minder kans negatieve publiciteit  
– Basis voor nadere samenwerking in de toekomst 

 
 

  



Gekozen weg 

 Positie van de gemeente niet erg sterk 
 Verdere vertraging van project zou mogelijk einde betekenen 

 
 En kijkend naar de toekomst samenwerkingsrelatie van groot 

belang omdat: 
– Veel onduidelijk- en onzekerheden 
– Maak bundeling van competenties mogelijk 
– Bevordert de kwaliteit van de besluitvorming 
– “zuinig met energie” :  werken aan oplossen van problemen in 

plaats van alloceren daarvan 
 

 
 

 
 

 
 



Het ontstaan van de Regeling Nieuw 
Einde werk 2011 

 Behoefte aan harde afspraak over planning geborgd met een 
bonus/malus 

 Initieel verschil van inzicht over doorlooptijd resterend werk van 
circa 12 maanden 

 Wens om de ontstane manier van werken vast te leggen 
 Aannemer gevraagd aanbieding te doen voor opleverdatum 

24/12/2014 
 Initiele investering in versnellingsmaatregelen van 9 mln plus 

nog circa 6 miljoen aan risico’s 
 
 

 



Kosten voor gemeente Amsterdam 



RNE: sociale spelregels 

• Motto “Samen slimmer zijn” 

• Projectleiders aannemer en gemeente rapporteren per kwartaal 
aan kernteam 

• Doel rapportage: 

⁻ bijhouden verstoringen (eventueel agree to disagree) 
⁻ stimuleren gezamenlijk  vooruit kijken 
⁻ voorstellen maatregelen Alliantiefonds 

• Diverse werksessies om elkaar beter te begrijpen 

 
 



RNE: resultaten 

• Oplevering Vijzelgracht: 19 mei 2014 

• Oplevering Rokin: 25 september 2014 

• Oplevering De Pijp: 28 november 2014 

• Saldo Alliantiefonds: 60% voor aannemer, 40% voor Gemeente 

• Totaal aan verstoringen maatgevend station (De Pijp) ca. 6 
maanden 

 

 



Mijn stelling 

Laat de verhouding met aannemers 
niet bepalen door te streven naar een 
goede relatie. 


