
22 april 2015 

Kennisbijeenkomst Movares: De Gemeente aan Zet 



De gemeente aan zet? 
Kennisbijeenkomst donderdag 23 april 2015 

•  Werken derden 
•  Landelijk Verbeterprogramma Overwegen 
•  ProRail Tunnelalliantie 



Werken derden 

1. Beheerconcessie Ministerie IenM  ProRail 
-  kerndoelen: kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid en 

betrouwbaarheid van het spoor; 
- “derden”:  lagere overheden (gemeenten, provincies, 

waterschappen); 
- verplicht tot medewerking aan raakvlak met het spoor 

 



Werken derden  

2.  De praktijk 
- ProRail gedelegeerd opdrachtgever; 
- ProRail levert projectmanager (+ achterban); 
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2.  De praktijk 
- ProRail gedelegeerd opdrachtgever; 
- ProRail levert projectmanager (+ achterban); 
- Gemeente verantwoordelijk voor alle kosten; 
- Gemeente verantwoordelijk voor de risico’s 

 
Ervaringen van gemeenten: 
- weinig grip op proces en de uitkomst; 
- lange doorlooptijd, m.n. planfase; 
- planontwikkeling is duur; 
- wel de risico’s, niet de regie 
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3.  De gemeente in de regierol 
- Gemeente is initiatiefnemer, voorzitter projectteam; 
- Gemeente is opdrachtgever van ProRail en IB 
- ProRail lid van projectteam: input PvA, PvE, review; 
- ProRail toetst op: kwaliteit plan (spoorkruisend deel), 

buitendienststellingen, beheer en onderhoud; 
- Per fase afspraken maken over inhoud en proces 
- Mijlpalen bekrachtigen middels een Bestuurlijk Overleg 

 
 



Werken derden 

4. Voordelen voor de gemeente als regisseur 
 

- meer grip op inhoud en proces; 
- inhoud: integraal plan, incl. omliggend gebied; 
- proces: interne en externe besluitvorming; 
- in vroeg stadium risico’s benoemen en beheersen 

 



Werken derden  

Vragen, discussie 
 
 



LVO  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (IenM/ProRail) 
-  kerndoelen: verbetering van veiligheid en doorstroming bij 

overwegen; 
- Initiatief bij de wegbeheerder; aanvraag via provincie 
- Budget van 200 miljoen, cofinanciering 50%; 
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Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (IenM/ProRail) 
-  kerndoelen: verbetering van veiligheid en doorstroming bij 

overwegen; 
- Initiatief bij de wegbeheerder; aanvraag via provincie 
- Budget van 200 miljoen, cofinanciering 50%; 
- Focus op innovatieve verbeteringen, “liefst geen tunnels”; 
- Vanuit integrale visie, zo mogelijk meerdere overwegen in 

samenhang bekijken 
- Gezamenlijke probleemstelling, dan pas de oplossingen; 
- Verschillende tranches,  eerstvolgende aanmelding moet voor 

1 oktober2015. 



LVO  

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (IenM/ProRail) 
 
Huidige stand van zaken: 

 
- totaal 140 prioritaire overwegen  
- eerste tranche 3 projecten 
- tweede tranche 2 projecten 
- zoektocht naar de procesgang, samenwerking wegbeheerder 
  met ProRail 



Tunnelalliantie 

- Doel:  
Het doel van de TunnelAlliantie is het organiseren van een 
veilig, betrouwbaar, klantgericht, efficiënt en kostenbewust 
proces bij het realiseren van onderdoorgangen en het 
opheffen of aanpassen van overwegen.  



Tunnelalliantie 

- Doel:  
Het doel van de TunnelAlliantie is het organiseren van een 
veilig, betrouwbaar, klantgericht, efficiënt en kostenbewust 
proces bij het realiseren van onderdoorgangen en het 
opheffen of aanpassen van overwegen.  

- Hoe?  
“door samenwerking zo te organiseren dat een continu leer- 
en verbeterproces ontstaat dat leidt tot risico- en 
faalkostenreductie”.  

- Door wie?  
ProRail + 5 aannemersconsortia (raamcontract) 



Tunnelalliantie 

- Rol gemeente:  
Initiatiefnemer, ontwikkelt rechtstreeks met 
consortiumpartner het plan, die het plan vervolgens uitvoert  
 

- Stand van zaken: 
5 aannemersconsortia gecontracteerd; 
gemeenten : overdrachtsdossier indienen; 
in juni  2015 de eerste projecten i.k.v. Tunnelalliantie 



LVO, Tunnelalliantie 

Meer informatie:  
- arjen.van.essen@movares.nl  (06 – 53950568) 
- Rob.van.appel@movares.nl  (06-22787472)  

Vragen, discussie 
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