Uitnodiging - Marktconsultatie Hoekse Lijn
INTRODUCTIE
Doelstelling van het project Hoekse Lijn is het ombouwen van het bestaande spoortracé van de
Hoekse Lijn tussen Schiedam-Centrum en Hoek van Holland Strand naar een bimodaal-systeem
voor hoogfrequent lightrail en goederenvervoer. Hiermee wordt de Hoekse Lijn onderdeel van het
regionale metronetwerk.
Reizigers krijgen hiermee een veilige, aantrekkelijke en vlotte reis aangeboden en over de gehele lijn
neemt het reizigersaantal toe. In de nieuwe situatie kunnen aangesloten bedrijven langs de Hoekse
Lijn hun goederen over het spoor blijven vervoeren. De ombouw en ingebruikname van de Hoekse
Lijn wordt eind 2017 voorzien.
Momenteel wordt onder regie van het projectbureau Hoekse Lijn gewerkt aan de ontwerpuitwerking
en contractvoorbereiding. Dit heeft al geleid tot de start van de prekwalificatie voor de
spoorbeveiliging en op korte termijn zullen aanbestedingsprocedures worden opgestart voor de
overige uitvoeringscontracten. Het streven is om de ombouwfase, de fase tussen het staken van het
treinverkeer en het starten van het personenvervoer per metro en goederenvervoer per trein, zo kort
mogelijk te laten duren. Doelstelling is dat deze ombouw-, test- en proefbedrijf(OTP)-fase in 2017
plaatsvindt en in zijn geheel vijf maanden in beslag neemt. De realisatie van de verlenging naar het
nieuwe station Strand komt, vanwege te volgen procedures, niet gelijktijdig met de ombouw gereed
en wordt zo snel mogelijk hierop volgend gerealiseerd. De bedoeling is dat een groot deel van de te
realiseren projectscope wordt ondergebracht in één contract, bestaande uit de aanpassingen van de
spoorbaan en de (om)bouw van de stations. Ook wordt voor de opdrachtnemer van dit contract een
belangrijke coördinerende rol voorzien.
Op maandag 6 oktober 2014 organiseert het projectbureau Hoekse Lijn een marktconsultatiemiddag
om met marktpartijen in contact te treden. Hiermee worden geïnteresseerde marktpartijen over het
project geïnformeerd. Van deze marktpartijen hoopt het projectbureau Hoekse Lijn input te
ontvangen op de thema’s ‘Organisatie’ en ‘Ontwerp, uitvoering en planning’.
Voor nadere informatie over het project zie: www.hoekselijn.stadsregio.nl.

DOEL EN DOELGROEP VAN DE MARKTCONSULTATIE
Het uitgangspunt is dat de projectscope in verschillende contracten op de markt wordt gezet.
Deze marktconsultatie richt zich op het contract “Baan en Stations”. Dit contract bevat op hoofdlijnen
het realiseren van de contractscope conform de UAV op basis van een door de opdrachtgever
uitgewerkt besteksontwerp. Dit betreft het vernieuwen van het spoor op het tracé Hoek van Holland –
Schiedam, een spoorverlenging naar Hoek van Holland Strand, het geheel renoveren van 7
bestaande stations en de realisatie van 2 nieuwe stations. Voorzien is dat de opdrachtnemer van dit
contract zal optreden als coördinerend opdrachtnemer richting nevenopdrachtnemers (o.a. op het
gebied van energievoorziening, spoorbeveiliging en diverse installaties). Dit betekent
verantwoordelijkheid voor de raakvlakken coördinatie, planning, bouwlogistieke coördinatie en V&Gcoördinatie.
Doelgroep van de Marktconsultatie zijn partijen die geïnteresseerd zijn in realisatie van (delen van)
het contract “Baan en Stations”.
Doel van de marktconsultatie is tweeledig: voor marktpartijen is er gelegenheid om kennis te nemen
van de voornemens en ideeën van opdrachtgever. Anderzijds kunnen marktpartijen op de
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uitgangspunten, randvoorwaarden en inhoudelijke vraagstukken reageren. Hierbij zijn de thema’s
‘Organisatie’ en ‘Ontwerp, uitvoering en planning’ geselecteerd. Het stelt het projectbureau Hoekse
Lijn in staat bepaalde ideeën te toetsen en de input van de marktpartijen mee te nemen in het aan te
besteden contract.
Deze marktconsultatie heeft een openbaar karakter. Alle in het kader van de marktconsultatie
gedeelde informatie wordt openbaar gemaakt om de mededinging in het kader van de toekomstige
aanbesteding niet te verstoren.

TE BEHANDELEN THEMA’S
Het projectbureau Hoekse Lijn wil aan de hand van vragen een tweetal thema’s behandelen tijdens
de marktconsultatiemiddag. Dit gebeurt in de vorm van tafelsessies.

Themasessie: Organisatie
In de huidige plannen is voorzien dat het contract ”Baan en Stations” omvangrijk is. Het betreft een
grote diversiteit aan disciplines en werkzaamheden over een groot geografisch gebied die in korte
tijd uitgevoerd dienen te worden. Ook berust een belangrijke coördinerende taak bij de
opdrachtnemer richting nevenopdrachtnemers, die gefaciliteerd dienen te worden in de uitvoering
van hun onderdelen. Dit dient te leiden tot een functionerende infrastructuur als onderdeel van het
werkend vervoerssysteem Hoekse Lijn. Het is voor het project cruciaal dat de opdrachtnemer slaagt
in deze uitdaging, waarbij de opdrachtnemer zich continu blijft richten op de “best for project”
oplossingen.
In deze tafelsessie wordt aan de hand van vragen gekeken naar de organisatie, samenwerking, taaken rolverdeling, verantwoordelijkheden, risico’s, enz.

Themasessie: Ontwerp, uitvoering en planning
Door het projectbureau Hoekse Lijn is een projectplanning opgesteld voor de voorbereiding en
uitvoering. De opdrachtgever wil graag het realiteitsgehalte van deze planning toetsen en inzicht
krijgen in de visie van marktpartijen op de kansen en risico’s. Doelstelling is de periode van ombouw,
test- en proefbedrijf zo kort mogelijk te laten duren. Vraag is hoe dit in de praktijk bereikt kan worden.
Het ontwerp wordt opgesteld door ingenieursbureaus, terwijl de uitvoering gerealiseerd wordt door
een andere partij. Graag ontvangt de opdrachtgever input over hoe deze overgang goed kan worden
beheerst en hoe ervoor kan worden gezorgd dat de technische samenhang is geborgd.
In deze tafelsessie wordt aan de hand van de planning gekeken naar het samenspel tussen ontwerp
en uitvoering.
PROGRAMMA 6 OKTOBER 2014
Hieronder vindt u het programma voor de marktconsultatiemiddag:
13:00 – 13:30
13:30 – 14.30
14.30 – 15.30
15.30 – 16.30
16.30 – 17.00
17.00 – 17.30

Inloop en welkomstwoord
Presentatie over het project ombouw Hoekse Lijn
Tafelsessies deel 1: Organisatie / Ontwerp, uitvoering en planning
Tafelsessies deel 2: Organisatie / Ontwerp, uitvoering en planning
Plenaire terugkoppeling van de tafelsessies
Afsluitende borrel
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AANMELDEN
Geïnteresseerde marktpartijen wordt verzocht hun interesse in de deelname aan de Marktconsultatie
Hoekse Lijn kenbaar te maken door een email te sturen naar h.devries@rotterdam.nl.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden tot uiterlijk maandag 29 september 2014, 15.00 uur. Per
marktpartij geldt een maximum van twee deelnemers.
De marktconsultatiemiddag vindt plaats in de regio Rotterdam. De nadere details en praktische
gegevens als adres, routebeschrijving etc. ontvangt u uiterlijk 2 oktober 2014. Door geïnteresseerde
marktpartijen in te vullen en per email toe te sturen gegevens:
Naam bedrijf / organisatie:
Handelsnaam:
Straat& huisnummer / postbus:
Postcode:
Plaats:
Land:
Registratienummer (Kamer van Koophandel /
plaats):
Naam deelnemer 1
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Sessie* Organisatie

Sessie Ontwerp, uitvoering en planning
*Voorkeur aanvinken

Naam deelnemer 2
Functie:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Sessie* Organisatie

Sessie Ontwerp, uitvoering en planning
*Voorkeur aanvinken
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