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1 ALGEMEEN 
 
 
1.1 CONTEXT EN OMVANG 
 

Dit document behoort bij de Europese aanbestedingsprocedure voor het ontwerpen, leveren 
en bedrijfsvaardig opleveren van een Spoorbeveiligingssysteem voor de Hoekse Lijn.  

 
Dit document bestaat uit 4 delen: 

1. Een algemeen deel; 
2. Een beschrijving van de gewenste levering; 
3. Beschrijving van het project Hoekse Lijn 
4. De selectiecriteria voor gegadigden in het kader van de procedure van gunning door 

onderhandelingen. 
 

Op basis van dit document en de Verzoeken tot deelneming van gegadigden wordt de 
voorselectie gemaakt welke gegadigden een aanbieding mogen maken. 
 

 
1.2 INLEVEREISEN 
 

De uiterste datum en tijd voor gegadigden dat hun Verzoek tot deelneming met de 
bijbehorende verklaringen in het bezit van de afdeling Inkoop & Contractmanagement van de 
RET dient te zijn is 02-09-2014, 09:00 uur. 
De door de gegadigden te verstrekken gegevens, inlichtingen en verklaringen dienen gesteld 
te zijn in de Nederlandse taal. 
 
Bij het verzoek tot deelneming dient u de volgende stukken te voegen. 
1. De ingevulde en ondertekende Eigen Verklaring 
2. De bewijsstukken betreffende de referenties als vermeld in paragraaf 4.7. onder punt 2. 
 
Het Verzoek tot deelneming dient ingediend te worden in enkelvoud in een elektronische 
versie (MS-Word 2007, MS-Excel 2007 of Adobe pdf format) op het E-mailadres 
mtingenhoes@ret.nl. LET OP: De bijlage van 1 E-mail naar dit adres mag maximaal 6Mb 
groot zijn.  
 
In uw Verzoek tot deelneming dient u een contactpersoon op te geven met een duidelijke 
vermelding van correspondentieadres, het E-mailadres en telefoonnummer van de 
contactpersoon. 
 

 
1.3 CONTACTPERSOON 
 

Contactpersoon bij de RET is de heer M.Th. Ingenhoes, senior inkoper & contractmanager. 
bereikbaar onder telefoonnummer +31 (0)104475510. 

 
Vragen kunt schriftelijk stellen tot 22-08-2014, 15:00 uur, ter attentie van dhr. M.Th. 
Ingenhoes per E-mail in een MS-Word 2007 of txt format op het adres mtingenhoes@ret.nl.  
De RET is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van uw vragen. U dient zelf te 
controleren of de vragen door de contactpersoon zijn ontvangen. 
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1.4 PLANNING  
 
RET streeft naar de volgende fasering in dit aanbestedingstraject. 
 
15-07-2014 Verzending aankondiging van opdracht naar TenderNed  
 
02-09-2014 Uiterlijke datum indiening Verzoeken tot deelneming 
 
10-09-2014 Einddatum voorselectie op basis van de eisen gesteld in het 

prékwalificatiedocument 
 
15-09-2014 Verstrekken van het aanbestedingsdossier aan geprékwalificeerde partijen 
 
10-11-2014 Sluitingsdatum voor het indienen van de offertes 
 
05-01-2015 Einddatum beoordeling offertes en begin onderhandelingsfase 
 
09-03-2015 Sluitingsdatum indienen van Best And Final Offer (BAFO) (indien BAFO  
   noodzakelijk is) 
 
20-03-2015 Einddatum beoordeling BAFO’s (indien BAFO noodzakelijk is) 
 
23-03-2015 Gunningsbeslissing 
 
13-04-2015 Gunning 
 
01-10-2016 Fabriekscontrole  
 
01-01-2017 Vroegst mogelijke start realisatie (plaatsen en inrichten installaties in prefab 

ruimtes langs de baan) 
 
01/04/2017 Start werkzaamheden voor de ombouw 
 
01/07/2017 Start testbedrijf 
 
01/08/2017 Start proefbedrijf 
 
01//09/2017 Start exploitatie 
 
De bovenstaande planning kan aan verandering onderhevig zijn en derhalve kunnen er geen 
rechten aan worden ontleend. 
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2 GEWENSTE LEVERING 
 

De RET, als openbaar vervoerbedrijf, exploiteert naast bussen, ca. 120 trams en ca. 150 
metro’s en sneltrams in het vervoersgebied Rotterdam en RandstadRail voor de verbinding 
Den Haag – Rotterdam v.v.  
 
De stadsregio Rotterdam heeft het besluit genomen om de spoorlijn tussen Schiedam en 
Hoek van Holland (huidige beheerder ProRail) om te bouwen tot een vervoerssysteem voor 
regionaal reizigersvervoer en voor (incidenteel) goederenvervoer. Voor het regionale 
reizigersvervoer wordt metromaterieel ingezet. De Hoekse Lijn is t.b.v. reizigersvervoer ter 
hoogte van Schiedam gekoppeld aan de bestaande Metrolijn.  
De nieuwe Hoekse Lijn zal een uitbreiding zijn van metrolijn B die begint in de Rotterdamse 
wijk Nesselande. In Hoek van Holland wordt de lijn 900 meter verlengd tot vlak bij de zee.  
 
Ten behoeve van het goederenvervoer is de lijn ter hoogte van Schiedam, middels een 
overdrachtsspoor, gekoppeld aan het bestaande hoofdspoor richting Rotterdam. 
 
 

2.1 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN DE LEVERING 
 
De aanbesteding omvat de engineering en ontwerpafstemming, het leveren, monteren en 
bedrijfsvaardig opleveren van een spoorbeveiligingssysteem inclusief behuizing en de 
benodigde baanapparatuur ten behoeve van de Hoekse Lijn.  
Voor het gehele werkend vervoerssysteem  wordt er een “integraal bewijs van veiligheid” 
opgesteld. Onderdeel daarvan is de deel safety case spoorbeveiliging die door de 
leverancier van de spoorbeveiliging dient te worden opgesteld. De safety case dient door 
een ISA te worden beoordeeld en vrijgegeven waarbij er geen blokkeringen mogen zijn.  
 
 

2.2 ORGANISATIE VAN HET PROJECT 
 
De opdrachtgever van dit project is de RET.  
Naast dit contract worden er nog diverse andere contracten opgesteld. Dit betreft 
contracten voor de realisatie van de civiele werken, de spoorbaan, de stations, de 
stationinstallaties etc. Het ontwerp van de spoorbeveiliging wordt gedaan door de 
leverancier van de spoorbeveiliging en dient bij de verdere uitwerking te worden afgestemd 
met derde partijen. Ook de werkzaamheden tijdens de uitvoering dienen te worden 
afgestemd met de andere gecontracteerde partijen. Daaronder vallen ook de 
werkzaamheden in de testperiode. Het ligt in de bedoeling dat er één gecontracteerde partij 
aangesteld wordt als coördinator binnen het project. Er zal dus ook een coördinatie 
verplichting aangegaan dienen te worden door de leverancier van de spoorbeveiliging. 
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3 HET PROJECT DE HOEKSE LIJN 
 
3.1 INLEIDING 
 
Het project Hoekse Lijn heeft tot doel een belangrijke bijdrage te leveren aan het vervullen van de 
mobiliteitsbehoefte ten westen van Rotterdam. De Hoekse Lijn is een project van de Stadsregio 
Rotterdam. 
 
3.2 DE BESTAANDE LIJN 
 
De bestaande Hoekse Lijn is een door ProRail in beheer zijnde railinfrastructuur die Rotterdam 
Centraal met Hoek van Holland verbindt. De Hoekse Lijn wordt gebruikt voor exploitatie van 
reizigers door de NS en voor goederenvervoer door onder andere DB Schenker. Na de periode 
van NS exploitatie zal het beheer van de Hoekse Lijn overgaan. 
 
3.3 DE NIEUWE HOEKSE LIJN 
 
De Hoekse Lijn zal omgebouwd worden naar een modern, hoogwaardig metrosysteem, met 
directe doorkoppelingen naar de stedelijke centra van Rotterdam. De spoorweg infrastructuur van 
de Hoekse Lijn is geschikt voor reizigersvervoer met snelheden tot 100 km/h. De bestaande RET 
metrolijn B wordt vanaf Schiedam Centrum doorgetrokken naar het nieuwe station Hoek van 
Holland Strand. Tijdens de spits wordt er op het traject Vlaardingen West – Schiedam met een 
hogere frequentie gereden. Deze spitsverdichting wordt gekoppeld aan de metrolijn A. 
  
De Hoekse Lijn zal tevens toegankelijk zijn voor goederenvervoer (tussen de goederenaansluiting 
Schiedam, de emplacementen Vlaardingen en Maassluis en het raccordement Vlaardingen 
Vulcaanhaven). De snelheid van het goederenvervoer wordt begrensd op 40 km/h. 
Om veiligheidsredenen moeten beide vervoersvormen zoveel mogelijk fysiek van elkaar worden 
gescheiden. 
De bestaande aansluiting van de Hoekse Lijn op het hoofdspoor zal gewijzigd worden. Er zal een 
overdrachtspoor gecreëerd worden tussen de Hoekse Lijn en het hoofdspoor richting Rotterdam. 
Het zuidelijke spoor van de Hoekse Lijn wordt voor goederenvervoer geschikt gemaakt om buiten 
de spits in beide richtingen met een goederentrein te rijden. Het gevolg hiervan is dat de 
aansluiting van het goederenverkeer bij Schiedam het metroverkeer richting Hoek van Holland 
kruist. Het metroverkeer van en naar Schiedam Centrum zal gedurende het goederenverkeer via 
het noordelijke spoor afgehandeld worden.  
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3.4 AANSLUITINGEN VAN DE HOEKSELIJN 
 
3.4.1 Aansluiting op het huidige metronet
 
De Hoekse Lijn wordt op Schiedam Centrum aangesloten op het bestaande metronet. Zie hiervoor 
figuur 3.1.  
 

 
Figuur 3.1 Schema metronet met uitbreiding Hoekse Lijn

 
Op het Hoekse Lijn traject Schiedam 
metro station Schiedam Centrum niet meegeteld). Hiervan zijn twee stations nieuw, de overige zijn 
bestaande stations die zijn omgebouwd en aangepast t.b.v. metro
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Het huidige metronet is circa 60 kilometer lang, telt 49 stations/haltes en bestaat uit twee elkaar 
kruisende metrolijnen. Het metrobeveiligingssysteem bestaat uit een blokbeveiligingssysteem 
(Interlocking), een treindetectiesysteem en automatische treinbeïnv
remcurvebewaking. Figuur 3.2 geeft een 
 

  
Figuur 3.2 Schema bestaand metronet  

 
De Erasmuslijn (D en E lijn) verzorgt de verbinding tussen Spijkenisse, Albrandswaard
Rotterdam Zuid met het centrum van de stad via eigen tunnels onder de Oude en Nieuwe Maas. 
Het noordelijk gelegen station Rotterdam 
alsmede de noordelijke busdiensten. De stations Zuidplein, Hoogvlie
aansluiting op de busdiensten voor het gehele zuidelijke gebied en 
Erasmuslijn en Calandlijn met elkaar.
 
De Calandlijn (A, B en C lijnen) verzorgt de verbindingen op de rechter Maasoever. Deze lijn 
verbindt het centrum met de oostelijke en westelijke woongebieden van de stad en verbindt, via de 
in 2002 gereedgekomen Beneluxlijn, rechter en linker Maasoever bij het nieuw aangelegde station 
Tussenwater met elkaar. Met name is de aansluiting met woonoorden 
Ommoord/Zevenkamp en Schiedam van belang. 
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geeft een schematisch overzicht. 
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Erasmuslijn en Calandlijn met elkaar. 

verzorgt de verbindingen op de rechter Maasoever. Deze lijn 
indt het centrum met de oostelijke en westelijke woongebieden van de stad en verbindt, via de 

in 2002 gereedgekomen Beneluxlijn, rechter en linker Maasoever bij het nieuw aangelegde station 
Tussenwater met elkaar. Met name is de aansluiting met woonoorden als Prins Alexander en 
Ommoord/Zevenkamp en Schiedam van belang.  
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De Calandlijn geeft aansluiting op het NS-net bij Blaak, Alexander en Schiedam-Centrum en 
aansluiting op de busdiensten bij Capelsebrug, Kralingse Zoom, Marconiplein, Schiedam-Centrum 
en Vijfsluizen. 
 
3.4.2 Aansluiting op de Prorailsporen 
 
Ten oosten van station Schiedam Nieuwland, is er een aantakking op de Hoekse Lijn met de 
ProRailsporen middels een overdachtspoor. Via het overdrachtspoor worden de goederentreinen 
naar de ProRail lijn Schiedam Centrum-Rotterdam Centraal geleid.  
 
3.5 DE BEDRIJFSMIDDELEN 
 
Om de  toekomstige situatie van de Hoekse Lijn te beschrijven, worden achtereenvolgens 
besproken: 
 
- de trein 
- de baan 
- de centrale verkeersleiding 
- de beveiligingsruimtes 
 
Door de koppeling met het Rotterdamse Metronet ontstaat een lijn met diverse door ATP bewaakte 
snelheidstrappen. De voertuigen rijden op een spanning van 750 V DC, afkomstig van een derde 
rail of bovenleiding. Voor het goederenverkeer wordt via een overdrachtspoor een koppeling 
gemaakt met het goederennetwerk van Prorail. Het goederenverkeer zal via van het overdracht- 
spoor naar het emplacement Vlaardingen rijden om vandaar verder te rijden naar Maassluis of 
Vulcaanhaven. Hiervoor wordt een integrale rijweg ingelegd waarmee bedoeld wordt dat de rijweg 
van emplacement naar overdrachtspoor en v.v. geheel wordt gereserveerd voor de goederentrein.  
 
Figuur 3.3 geeft een vereenvoudigd schema waarin aangegeven de interactie tussen trein, de 
verkeerleiding en de spoorbeveiliging weer. 
Figuur 3.4 geeft de systeemarchitectuur spoorbeveiliging van de Hoekse Lijn weer. 
 
3.5.1 De trein 
 
De Hoekse Lijn kent verschillende typen rollend materieel (hier verder kortweg "treinen" genoemd). 
De volgende typen worden onderscheiden: 
 
- Metro  
- Goederentrein 
- Rijdend onderhoudsmaterieel (werkwagens en locomotieven) 
 
Er komt één systeem voor de beveiliging en er is één verkeersleidingssysteem voor de 
dienstregeling. Beide zorgen ervoor dat de treinenloop zo ongestoord mogelijk plaatsvindt door op 
het juiste moment de benodigde rijwegen aan te vragen.  
Er is echter een groot verschil tussen de aansturing van de metro en goederentrein:  
Bij de metro zorgen de systemen ervoor dat er per beveiligingsgebied veilige rijwegen worden 
ingesteld en dat de snelheid van de metro wordt bewaakt.  
 
Bij goederenverkeer staan de systemen slechts integrale rijwegen toe van/naar het 
overdrachtspoor bij Schiedam, van/naar de emplacementen Vlaardingen, Maassluis en 
Vulcaanhaven over meerdere beveiligingsgebieden. 
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Bij het onderhoudsmaterieel is geen ATP-installatie aanwezig in verband met de gebrekkige 
werking van de askortsluiting. Bij het inzetten van deze voertuigen wordt de veiligheid middels 
procedures geregeld. 
De Hoekse Lijn exploitatie zal uitsluitend bedreven worden met metro materieel van het type 
(R)SG3, dat o.a. ook ingezet wordt op RandstadRail. 
Voor goederenvervoer zal heavy-rail materieel ingezet worden, dat ook is toegelaten voor de 
ProRail infrastructuur.  
 
In onderstaand schema staat aangegeven welke functies voor de spoorbeveiliging worden 
uitgevoerd. Te onderkennen zijn systemen in de trein en op de verkeersleiding die geen deel 
uitmaken van de levering en het (deel) beveiligingssysteem dat valt onder de levering van deze 
aanbesteding.  
 

 
 
Figuur 3.3 Vereenvoudigd schema waarin aangegeven de interactie tussen de trein, de verkeersleiding en de spoorbeveiliging 
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Figuur 3.4 Systeemarchitectuur Hoekse Lijn 
Alle signalen die een metrobestuurder nodig heeft worden in de trein zelf aan de bestuurder 
kenbaar gemaakt middels de cabine-signalering. De hiervoor benodigde informatie verloopt 
middels een éénrichtings-verbinding van baan naar trein. Het huidige systeem is in staat om 
meerdere  signaalbegrippen over te sturen naar de trein (zie § 3.6.1). Deze signalen worden zowel 
voor de beveiliging als voor het informeren van de bestuurder over de gewenste snelheid gebruikt. 
 
De seinen die een goederenmachinist nodig heeft staan aan het begin en einde van de integrale 
rijweg. Uitzondering is de rijweg van emplacement Vlaardingen naar het overdrachtspoor bij 
Schiedam die uit twee delen bestaat. Als deze rijweg in zijn geheel wordt ingesteld wordt de 
kruising bij de oversteek van het zuidelijk spoor naar het overdrachtspoor te lang bezet gehouden 
waardoor er geen metro’s over het noordelijke spoor richting Hoek van Holland kunnen rijden. 
Daarom is bij de aftakking naar het overdrachtspoor, een sein geplaatst.  
 
3.5.2 De baan 
 
De baan is de totale samenhang van sporen. Een spoor is een samenstel van spoorstaven 
waarover een trein zich kan begeven. Een aantal begrippen is van belang: 
 
- Beveiligingsgebied 

De Hoekse Lijn wordt opgedeeld in 9 beveiligingsgebieden. Een beveiligingsgebied is 
maximaal 3 à 4 kilometer lang. 

- Secties 
Een beveiligingsgebied is verdeeld in een aantal (fysieke) secties. De spoorsecties ( waarvan 
de lengte bepaald wordt door opvolgtijd, hellingshoek van het tracé en rem-performance van 
de rijtuigen), wisselsecties en stationssecties (lengte circa 95 meter). Elke sectie heeft een 
maximaal toegestane snelheid gebaseerd op infrastructuur (boog, wissel of geluidshinder) en 
op veiligheid (aanwezigheid andere treinen). 

- Spoorbezetmelding 
Als en zolang een trein zich in een sectie bevindt, wordt een spoorbezetmelding gegeven. 
Een spoorbezetmelding geeft geen informatie over het aantal treinen dat zich in een bepaalde 
sectie bevindt noch over de exacte positie van de trein in de sectie. 

- Wissels 
Een wissel is het kleinste element van de baan waardoor een trein van het ene spoor naar het 
andere spoor kan overgaan. De richting van de trein wordt daarbij bepaald door de stand van 
het wissel. Deze stand kan worden gewijzigd (het omstellen van het wissel) door elektrische 
sturing vanuit de beveiligingsruimtes of met de hand door middel van krukken. 

- Overwegen en overpaden 
De Hoekse Lijn heeft op een aantal plaatsen een gelijkvloerse kruising met wegen voor auto- 
en ander verkeer. Deze worden beveiligd door middel van AHOB’s. Bij stations zijn er 
overpaden die worden beveiligd middels AOB’s.  

- Bruggen 
De Hoekse Lijn kent twee bruggen waaronder een ophaalbrug in Vlaardingen en een 
draaibrug in Maassluis. Beide bruggen zijn bestaand en worden gekoppeld met het 
beveiligingssysteem.  

 
3.5.3 De centrale verkeersleiding 
 
Een belangrijk deel van de beheersing van het metro-goederenbedrijf gebeurt vanuit de Centrale 
Verkeersleiding gelegen aan de 's-Gravenweg te Rotterdam. Ook het tram- en busbedrijf worden 
vanuit dit punt ondersteund. 
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De werkzaamheden ten behoeve van het metro- en goederenverkeer worden uitgevoerd door een 
CVL-bedienaar: 
- De CVL-bedienaar is verantwoordelijk voor het mogelijk maken van de dienstregeling op het 

aan hem toegewezen deel van de baan. 
 Hiervoor coördineert hij de werkzaamheden en bewaakt de ter beschikking staande 

apparatuur. Hij bewaakt en wijzigt de dienstregeling en evalueert informatie (logboeken). 
 
Voor hun werkzaamheden hebben zij onder andere de beschikking over: 
 
-  een overzichtscherm dat de schematische toestand van de metrobaan weergeeft. Tot de 

weergegeven informatie behoort onder andere: 
. de standen van de wissels/rijwegen 
. bezet/onbezet zijn van de secties 
. geven/nemen overwegen,bruggen en werkzones 
. de toestand van het elektrisch net/tractie 

. de status van de spoorbeveiligingsinstallatie dan wel onderdelen daarvan 
- een verkeersleidingsprocessor (VKL-processor) met de volgende taken: 

. Het ondersteunen van de treindienst- en verkeersleiders. Met name tijdens de spitsuren is 
dit noodzakelijk. 

. Het geven van dezelfde informatie als het panoramapaneel, via beeldschermen. 

. Het aangeven van de positie van de op de baan aanwezige treinen. 

. Het besturen van de wissels en de bestemmingsindicatoren op de perrons aan de hand 
van de dienstregeling. 

 
- vervoersysteem (VVS) terminals 

De VVS-terminals zijn gekoppeld met een database, die beheerd wordt door de afdeling 
Exploitatie. De database bevat de dienstregeling en gegevens over materieel en 
personeel. De terminals dienen voor informatie-opvraging door de treindienst- en 
verkeersleiders. 

 
3.5.4 De beveiligingsruimte 
 
Per beveiligingsgebied is één spoorbeveiligingsinstallatie actief. Deze installatie zorgt onder 
andere voor het vermijden van onveilige situaties binnen het betreffende gebied. In het ruimtelijk 
ontwerp (bestemmingsplan) zijn op 9 locaties ruimte reserveringen voorzien waar 
gebouwen/inrichtingen geplaatst kunnen worden. 
De spoorbeveiligingsruimten krijgen een lokaal bedienpaneel.  Er is echter geen lokaal 
bedieningspersoneel. In geval van nood kan een CVL-bedienaar naar een beveiligingsruimte  
gaan en met behulp van het lokale bedieningspaneel de treinbewegingen leiden. 
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3.6 FUNCTIONEEL MODEL HOEKSE LIJN SPOORBEVELIGINGSSYSTEEM 
 
Het huidige metronet maakt gebruikt van een continu treindetectiesysteem op basis van 
spoorstroomlopen. Hierbij is het spoor ingedeeld in blokken (elektrisch van elkaar geïsoleerde 
secties met een gemiddelde lengte tussen de 200 en 300 meter, doch maximaal 500 meter, waarin 
een elektrisch signaal staat dat wegvalt als de twee spoorstaven binnen de sectie door de assen 
van het railvoertuig worden kortgesloten dit noemt men een bezetmelding. Het maakt niet uit waar 
het railvoertuig zich binnen de sectie bevindt, de trein zal altijd worden gedetecteerd. 
 
Als ATP systeem wordt er binnen het metronet gebruik gemaakt van het LZB systeem 
(Linienförmige Zugbeeinflussung). Binnen de eerder genoemde secties wordt een signaal, een 
combinatie van 2 uit 6 verschillende frequenties, in het spoor gezet waarmee in totaal 14 
cabineseinen gegeven kunnen worden. Bij dit systeem fungeert het spoor in de desbetreffende 
sectie als de antenne aan de zendende zijde.  
In de railvoertuigen zit een ontvangstinstallatie die, zodra het railvoertuig in de desbetreffende 
sectie rijdt, het signaal op continubasis ontvangt en vertaald naar een snelheidsopdracht 
(doelsnelheid) van het railvoertuig. De bestuurder dient deze opdracht te volgen. Wanneer de 
bestuurder de snelheid boven de snelheidsopdracht brengt volgt er een automatische remingreep 
naar doelsnelheid vanuit het railvoertuig. Bij LZB worden er geen seinen langs de hoofdbaan 
toegepast, maar gebruik gemaakt van cabineseinen. 
 
In figuur 3.5 wordt de huidige functionele context van het spoorbeveiligingssysteem schematisch 
voorgesteld. De blokjes buiten de systeemgrens zijn hiervoor bij de bedrijfsmiddelen reeds 
beschreven. Na de figuur worden de belangrijkste functies beschreven die binnen de 
systeemgrens te onderscheiden zijn. 
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Figuur 3.5 De functionele context van het Hoekse Lijn beveiligingssysteem  
3.6.1 Functie: bepaal toegestane snelheid (en richting) 
 

De toegestane snelheid wordt bepaald op grond van: 
- de toestand van de baan (wisselstanden, aanwezigheid van treinen in de secties en hun 

rijrichtingen) 
- de infrastructuur van de baan (metro-exploitatie, stations, bogen, wisselcomplexen, en 

maxima in verband met geluidshinder) 
- handmatige ingrepen vanuit de Centrale Verkeersleiding of lokaal. 
De toegestane snelheid is gekoppeld aan een bijbehorende gedragsregel. In de huidige 
situatie zijn de snelheid en de gedragsregel impliciet met elkaar verbonden en gecodeerd tot 
één enkele signalering. Meerdere signaleringen worden actief door de walapparatuur 
gegenereerd. Indien de trein geen signaal van de wal ontvangt, dan wordt dit door de 
treinapparatuur beschouwd als een signalering (0 permissief). Indien voorafgaand aan 0 
permissief het signaal rijden-op-zicht ontvangen wordt, blijft dit rijden-op-zicht signaal geldig 
tot een ander signaal wordt ontvangen. 

 
Hieronder volgen de signaleringen met de bijbehorende toegestane snelheden en 
gedragsregels. 

 
 Cabine   Maximaal toegestane  gedragsregel 
        Signalering  snelheid (km/uur) 

_______________________________________________________________ 
0 permissief  10    Geen signaal met quitering max. 10 km/uur rijden 
0 absoluut   0    direct afgedwongen 

 10 absoluut  10    afremmen en na permissie max. 9 km/uur 
rijden,stoppen bij stop bord ( zie situatie 2) 

20 permissief  20    na permissie max. 20 km/uur rijden 
stationsstop   35    De trein dient te stoppen bij het station ofwel niet 

te vertrekken van het station 
stationsstop   50    De trein dient te stoppen bij het station ofwel niet 

te vertrekken van het station ( zie situatie 3) 
rijden-op-zicht  50    Rijden-op-zicht opgeslagen in voertuigapparatuur  

 (50 permissief)      (zie situatie 6) 
35 (vrijloop)  35    rijden toegestaan 
40    40    rijden toegestaan 
50    50    rijden toegestaan 
60    60    rijden toegestaan 
70    70    rijden toegestaan 
80    80    rijden toegestaan 
90    90     rijden toegestaan 
100    100    rijden toegestaan 

 
De toegestane snelheid wordt per sectie bepaald uit de toestand van de baan. Het 
uitgangspunt voor de bepaling is het voorkomen van verschillende baansituaties. Indien een 
sectie onder geen van de situaties valt dan wordt de 100 km/uur signalering gegeven. Indien 
een sectie valt onder meer dan 1 van deze situaties dan zal het minimum van de toegestane 
snelheden worden opgelegd.  
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De volgende situaties zijn van belang: 
 
1. de aanwezigheid van een trein 

Indien een trein een tweede trein nadert, dwingt het beveiligingssysteem een getrapte 
verlaging van de snelheid af (bijvoorbeeld: 60, 40, 20 permissief en 0 permissief). 

   

 
  Figuur 3.6 Toegestane snelheden achter een trein 

 
Indien de opgave van de toegestane snelheid ontbreekt dan zal de opgelegde veilige 
snelheid 10 km/uur bedragen. Het signaal aan de bestuurder heet 0 permissief. 

            
2. de aanwezigheid van een gevarenpunt (punt waar de omstandigheden mogelijk leiden tot 

gevaarlijke situaties) 
Voor het gevarenpunt (niet ingestelde rijweg) worden voor de voorliggende secties 
bijvoorbeeld de volgende signalen bepaald: 60, 40, 20 permissief, 10 absoluut en 0 
absoluut). 

   

   
  Figuur 3.7 Toegestane snelheden voor een gevarenpunt 

 
3. de aanwezigheid van een station met ingesteld Vertrekverbod. 

Voor een vrij station met ingesteld Vertrekverbod worden voor de voorliggende secties de 
volgende signalen bepaald: 100, 80, 60, Vertrekverbod. Na het station ligt nog een 
tweede sectie met het signaal stationsstop. Na opheffen Vertrekverbod staat weer de 
normale signalering in betreffende secties. 

  

  
 Figuur 3.8 Toegestane snelheden rond een station 
4. een wisselstand waarover een trein van spoor zal veranderen. 

80

60

40

20 
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Rond een vrij wisselcomplex worden voor de voorliggende secties bijvoorbeeld de 
volgende signalen opgelegd: 60, 40, 35. Het signaal 35 geldt in de (wissel)secties waarin 
de afbuiging van de trein plaatsvindt. 

  

   
  Figuur 3.9 Toegestane snelheden rond een wissel 

 
5. omstandigheden met betrekking tot de infrastructuur van de baan. 

Afhankelijk van de layout worden rond bogen en op plaatsen waar geluidsoverlast 
verminderd dient te worden, verschillende beperkende toegestane snelheden opgelegd. 

 
6. Indien de opgave van de toegestane snelheid ontbreekt, nadat eerst het signaal 50 

permissief (Rijden-op-zicht) werd ontvangen, zal de opgelegde snelheid 50 km/uur 
bedragen. Het signaal aan de bestuurder heet ook dan nog 50 permissief en wordt zolang 
in het geheugen van de trein opgeslagen, totdat een ander signaal, niet zijnde 0 
permissief, wordt ontvangen. 

 

 
 Figuur 3.10 Toegestane snelheden rond een wissel 
 

3.6.2 Functie: Stel veilige snelheid in 
 

Op basis van de toegestane snelheid, de snelheid gewenst en eventuele noodzakelijke 
quitering (door indrukken van permissief toets) door de treinbestuurder, wordt de veilige 
snelheid bepaald. 
Elke toegestane snelheidstrap wordt getoond door een lampsignalering aan de bestuurder. 
Wordt de bij de toegestane snelheid horende gedragsregel niet opgevolgd (te laat verlagen 
van de snelheid of het niet quiteren) dan zal automatisch de snelheid worden verlaagd. 

 
3.6.3 Functie: stel rijweg in 
 

Een rijweg of integrale rijweg is een gesloten verbinding tussen twee punten op de baan, 
lopend over één of meer wissels of een spoorbrug.  
Op 2 locaties op de Hoekse Lijn zijn beweegbare spoorbruggen aanwezig. 
Aan deze rijweg is een richting toegekend. Een rijweg instellen is het tot stand brengen van 
deze verbinding middels het instellen van wissels. Dit wordt aan de hand van een aantal 
criteria gedaan: voldoende flankdekking, correcte rijrichting en toegestane snelheid.  
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3.6.4 Functie: besturing 
 

- In de bedrijfssoort "Automatisch Bedrijf" worden de rijweg-voorbereidingsopdrachten 
automatisch door de VKL-processor of handmatig door de CVL-bedienaar  ingesteld. 
Uitgangspunt is daarbij de dynamische dienstregeling. De opeenvolging van de 
opdrachten wordt gesynchroniseerd met de binnenkomende spoorbezetmeldingen. 

- In de bedrijfssoorten "Afstandsbediening" of "Lokale Bediening" kan de CVL-bedienaar de 
rijwegen met de hand instellen vanuit de lokale bedieningspanelen. 

- In de bedrijfssoorten "Doorgaand Verkeer", "Automatisch Keren" en "Enkelspoorbedrijf" 
regelen de lokale beveiligingsinstallaties het instellen van rijwegen voor respectievelijk 
doorrijden, keren op eindstations en het op een bepaald trajectgedeelte rijden via één 
spoor. 

 
3.6.5 Functie: bepaal sectiebezetting 
 

Deze functie bepaalt de werkelijke aanwezigheid van een trein in een sectie. 
 
3.7 EXTRA FUNCTIES SPECIFIEK VOOR DE HOEKSE LIJN 
 
De Hoekse Lijn wordt uitgelegd met alle functies zoals deze aanwezig zijn op het overige 
metronetwerk. Daarnaast zijn er specifieke functies die niet elders voor komen: 

- Aanpassingen in de infrastructuur t.b.v. goederenvervoer. Deze bestaan onder andere uit 
seinen langs de baan, het veilig geleiden van goederentreinen over de parallelsporen bij 
stations, rangeersporen met “vrijgave rangeren” en een overdrachtspoor voor de 
aansluiting naar Prorail-net. 

- Het realiseren van een interface met de Prorail spoorbeveiliging t.b.v. het overdrachtspoor 
voor de aansluiting naar ProRail-net.  

- Het realiseren van een interface met de metro spoorbeveiliging Schiedam Centrum t.b.v. 
de aansluiting naar het bestaande metro net. 

- Brugbediening. Hierbij wordt middels een “handshake”procedure het gebruik van de brug 
overgedragen tussen de brugbeheerder en de verkeersleider.  

- Overwegen en paden. Het op tijd, met een aparte aankondiging voor goederentreinen en 
metro’s  aansturen van een AHOB installatie ter voorkoming van een aanrijding met het 
kruisende wegverkeer. 
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4 SELECTIECRITERIA VOOR GEGADIGDEN 
 
 
4.1 ALGEMEEN 
 

a. Natuurlijke personen, rechtspersonen en vennootschappen mogen zich slechts éénmaal – al 
dan niet in combinatie met andere natuurlijke personen, rechtspersonen en 
vennootschappen – als gegadigde aanmelden. 
Voor toepassing van dit artikel worden rechtspersonen die: 
a)  aan elkaar zijn gelieerd op een wijze als bedoeld in artikel 24a boek 2 Burgerlijk 
Wetboek; of 
b)  met elkaar zijn verbonden in een groep als bedoeld in artikel 24b boek 2 Burgerlijk 
Wetboek; of 
c)  aan elkaar zijn gelieerd in aan sub a) of sub b) vergelijkbare rechtsvormen naar 
buitenlands recht, 
als één rechtspersoon of vennootschap beschouwd. 
 

b. Indien de gegadigde de onderhavige opdracht niet zelfstandig kan leveren en hiertoe een 
samenwerkingsverband met een derde of derden aangaat, dient hij te verklaren als enig 
aansprakelijk hoofdaannemer en enig aanspreekpunt te fungeren. 
 

c. 1.  Indien de gegadigde zich voor wat betreft de eisen uit § 4.4 en/of § 4.5 beroept op de  
financiële en economische draagkracht en/of technische- of beroepsbekwaamheid van 
andere natuurlijke of rechtspersonen, dient hij bij het Verzoek tot deelneming in de eigen 
verklaring aan te geven dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor 
de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of 
rechtspersonen. Een en ander conform artikel 2.92 en 2.94  van de Aanbestedingswet en  
artikel 54 lid 5 en 6 van Richtlijn 2004/17/EG.  
2.  Bovendien geldt aanvullend dat indien de gegadigde zich beroept op de technische 
bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, de gegadigde deze natuurlijke of 
rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk dient in te zetten bij de uitvoering van 
de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de technische bekwaamheid 
betrekking heeft. Indien de opdracht aan de gegadigde wordt gegund is hij tot deze inzet 
verplicht.  

 
 

4.2 UITSLUITINGSGRONDEN VOLGENS DE AANBESTEDINGSWET 
 

Van deelneming aan de aanbestedingsprocedure of opdracht  wordt uitgesloten iedere 
gegadigde of inschrijver jegens wie een in paragraaf 2 van de Eigen Verklaring vermelde 
uitsluitingsgrond van toepassing is.  
 

 
4.3 BEROEPSBEVOEGDHEID 
 

De gegadigde dient ingeschreven te zijn in het beroepsregister of het handelsregister volgens 
de voorschriften van de wetgeving van het land waar hij gevestigd is.  
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4.4 FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 
 

1. De financiële en economische betrouwbaarheid en continuïteit van de gegadigde dient 
voldoende te zijn om de onderhavige opdracht uit te kunnen voeren. Dit dient te blijken uit 
de drie meest recente jaarverslagen.  

 
2. Tevens dient de gegadigde een jaarlijkse omzet over de laatste 3 boekjaren gerealiseerd te 

hebben van  30 miljoen Euro. De reden waarom de RET een omzeteis stelt is gelegen in 
het feit dat de RET langdurige garanties eist.  

 
 
4.5 TECHNISCHE EN BEROEPSBEKWAAMHEID 
 

1. De gegadigde dient te beschikken over een organisatie en technische uitrusting (juiste 
middelen en kennis) waarmee hij het onderhavige project tijdig kan leveren en de nazorg 
daarvan kan waarborgen.  
  

2. De gegadigde dient een kwaliteitsborgings- en controlesysteem te hanteren volgens 
NEN-EN-ISO 9001:2008 en hiervoor gecertificeerd te zijn door een instantie die voldoet 
aan norm ISO/IEC 17021. Het toepassingsgebied van het kwaliteitscertificaat moet 
betrekking hebben op de werkzaamheden voor het onderhavige project en de certificatie en 
het kwaliteitsmanagementsysteem dienen betrekking te hebben op het onderdeel c.q. de 
onderdelen van de gegadigde dat de opdracht daadwerkelijk uitvoert.  
De gegadigde dient bereid te zijn het laatste opmerkingenrapport en de 
verbeteringsvoorstellen van de certificerende instantie aan de RET te verstrekken dan wel 
deze voor de RET bij de gegadigde ter inzage te leggen.  

 
3. De gegadigde dient bereid te zijn om de RET of een door een door de RET aangewezen 

derde een audit op het door de gegadigde gevoerde kwaliteitssysteem te laten uitvoeren. 
 

4. De gegadigde dient in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 vergelijkbare levering en diensten 
geheel zelfstandig of als hoofdaannemer in een samenwerkingsverband naar behoren te 
hebben uitgevoerd. De gegadigde levert een tevredenheidverklaring van een eerder 
geleverd systeem.   
 
 

4.6 OVERIGE EISEN 
 

1. Bij het Verzoek tot deelneming dient de gegadigde te verklaren, dat vanwege het werken in 
project teamverband de operationele leidinggevenden de Nederlandse taal beheersen en 
de correspondentie in de Nederlandse taal kunnen en zullen voeren. 

 
2. De gegadigde dient te verklaren dat hij rekening zal houden met alle verplichtingen ten 

aanzien van duurzaam ondernemen. De RET hanteert de definitie van duurzaam 
ondernemen zoals gepubliceerd door de Nederlandse overheid:  
Duurzaam ondernemen - ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
genoemd - is ondernemen waarbij evenwicht bestaat tussen economische-, sociale- en 
milieubelangen. Duurzame ondernemers kijken niet alleen naar hun winst- en verliescijfers, 
maar ook naar de gevolgen van hun bedrijfsactiviteiten voor mens en milieu. En niet alleen 
naar de huidige gevolgen daarvan, maar ook naar de gevolgen in de toekomst. 
Duurzaam ondernemen betekent dat bedrijven naar vermogen bijdragen aan het oplossen 
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van maatschappelijke en milieuproblemen die met de onderneming samenhangen. Het 
vereist dat bedrijven zich maatschappelijk verantwoord willen gedragen en daarmee verder 
willen gaan dan de wet- en regelgeving hen voorschrijft. Wetten en regels geven immers 
geen garantie voor het behoud van flora en fauna, en maken ook geen vuist tegen 
mensonterende productieprocessen elders op de wereld. (Bron: Website Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu)  

 
 

4.7  BEWIJSSTUKKEN 
 

1. Als bewijsstukken voor de in de Eigen Verklaring opgenomen verklaringen dienen de 
volgende bewijsstukken aangeleverd te worden door de gegadigde die in de 
gunningsbeslissing als potentiële opdrachtnemer wordt aangemerkt.  
 

a. Als bewijsstuk voor het onder § 4.1 onder c. genoemde beroep op een andere 
natuurlijke rechtspersoon kan als bewijsstuk dienen een terzake gesloten 
(onderaannemings)overeenkomst of een terzake door de wederpartij van de 
gegadigde, gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling 
van de RET. In het geval van een beroep op de technische bekwaamheid dient daarin 
tevens aangetoond te worden, dat de natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en 
onherroepelijk worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. 

b. Als bewijsstuk voor de uitsluitingsgronden zoals vermeld in de Eigen Verklaring gelden 
de volgende documenten: 

i. Voor uitsluitingsgrond 2.5.: een uittreksel uit het handelsregister, dat niet 
ouder is dan zes maanden op het tijdstip van indienen van het verzoek 
tot deelneming of de inschrijving; 

ii. Voor uitsluitingsgrond 2.1,  2.2,  2.3,  2.4,  2.6 en 2.7 : Een 
Gedragsverklaring Aanbesteden, die op het tijdstip van het indienen van 
het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar, 
voor zover het een onherroepelijke veroordeling of een onherroepelijke 
beschikking wegens overtreding van de mededingingsregels betreft; 

iii. Voor uitsluitingsgrond 2.8: een verklaring van de belastingdienst, die op 
het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de 
inschrijving, niet ouder is dan zes maanden; 

iv. Voor de uitsluitingsgronden als vermeld in 2.1 tot en met 2.8 worden ook 
gegevens en bescheiden aanvaard uit een andere lidstaat die een 
gelijkwaardig doel dienen of waaruit blijkt dat de uitsluitingsgrond niet op 
de gegadigde van toepassing is.  
Wanneer in het land, waarin de gegadigde gevestigd is, niet een 
bewijsstuk of verklaring als hierboven genoemd wordt afgegeven, kan de 
gegadigde volstaan met een verklaring onder ede of een plechtige 
verklaring, die door betrokkene ten overstaan van een bevoegde 
rechterlijke of administratieve instantie, een notaris of een bevoegde 
beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst wordt 
afgelegd 

c. Als bewijsstuk voor de inschrijving in het beroeps-/handelsregister als vermeld in eis 
3.3. van de Eigen Verklaring dient het uittreksel  als vermeld hierboven in 4.7.1.b. 

d. Als bewijsstukken voor de financiële en economische draagkracht als vermeld in eis  
3.1. van de Eigen Verklaring gelden de volgende documenten: 

i. de drie meest recente, door een accountant goedgekeurde, 
jaarverslagen, tenzij een accountantsverklaring volgens de wet niet is 
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vereist. Het meest recente jaarverslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar 
voor het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de 
inschrijving; 

ii. een verklaring van een, bij voorkeur in één der lidstaten van EU of EVA 
gevestigde, bank, waaruit blijkt, dat de financiële en economische 
draagkracht van de gegadigde zodanig is dat een dergelijke opdracht 
kan worden gerealiseerd. 

e. Als bewijsstukken voor de technische en beroepsbekwaamheid als vermeld in eis 3.2. 
van de Eigen Verklaring zoals uitgewerkt in paragraaf 4.5.1 tot en met 4.5.3 van dit 
prékwalificatiedocument  gelden de volgende documenten: 

i. een beschrijving van de organisatie en technische uitrusting, waarmee 
aantoonbaar gemaakt wordt, dat de gegadigde over de juiste middelen 
en kennis beschikt om de opdracht tijdig uit te kunnen voeren, en een 
beschrijving van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te kunnen 
waarborgen en de nazorg te kunnen waarborgen 

ii. een verklaring omtrent de outillage, het materieel en de technische 
uitrusting waarover de gegadigde beschikt voor de uitvoering van de 
opdracht.  

iii. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting 
van de onderneming en de omvang van het kaderpersoneel gedurende 
de laatste drie jaar. 

iv. een door de accreditatie instelling verstrekt certificaat van het door hem 
toegepaste systeem van kwaliteitsborging en –controle. Het certificaat 
dient geldig te zijn op de datum van indiening van het Verzoek tot 
deelneming en de datum van gunning. Tevens dient de gegadigde aan 
te geven welke maatregelen hij treft om de kwaliteit te waarborgen. 

v. in het geval van complexe producten of diensten of indien deze aan een 
bijzonder doel moeten beantwoorden, door middel van een controle door 
de RET of, in diens naam, door een bevoegd officieel orgaan van het 
land waar de gegadigde gevestigd is, onder voorbehoud van instemming 
door dit orgaan, welke controle betrekking heeft op de 
productiecapaciteit of op de technische capaciteit van de gegadigde en, 
zo nodig, op diens mogelijkheden inzake ontwerpen en onderzoek en de 
maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen. 

 
 
Alle bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen een periode van 20 dagen na de  
uitnodiging voor de offertefase  te worden overlegd aan de RET.  
 
Indien de bovengenoemde bewijsstukken niet binnen de gevraagde periode geleverd 
kunnen worden of indien uit bovengenoemde bewijsstukken blijkt  dat de Eigen Verklaring 
onjuist is wordt de gegadigde alsnog uitgesloten van de offertefase. 
 
 
2. Van het bij paragraaf 4.5.4. bedoelde referentieproject dient bij het Verzoek tot 

deelneming een lijst van vergelijkbare werken,  diensten of leveringen overlegd te 
worden onder vermelding van de opdrachtgever, plaats van levering, doorlooptijd, 
jaar van realisatie, ordergrootte en een duidelijke specificatie van het door de 
gegadigde geleverde met inbegrip van technische beschrijvingen (eventueel 
aangevuld met foto’s). Tevens dient deze lijst vergezeld te gaan van hierop 
betrekking hebbende certificaten van de opdrachtgever inzake goede en tijdige 
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uitvoering conform de specificatie. Hieruit dient tevens te blijken dat deze 
opdrachten vakkundig en tijdig zijn uitgevoerd en op regelmatige wijze tot een goed 
einde zijn gebracht. 
 
Indien een gegadigde heeft verzuimd een of meer van de onder lid 2 genoemde 
documenten in te dienen, wordt hem eenmalig de mogelijkheid geboden deze 
binnen 7 kalenderdagen na mededeling hiervan alsnog in te dienen. 
 
 

4.8 RANDVOORWAARDEN 
 
1. Door het indienen van een Verzoek tot deelneming verklaart de gegadigde zich akkoord 

met de in dit prékwalificatiedocument beschreven eisen en voorwaarden. 
2. Wijziging van combinaties na het Verzoek tot deelneming en voorafgaand aan de 

aanbieding is niet toegestaan. De aanbieding dient derhalve te geschieden in dezelfde 
samenstelling van de combinatie als bij het Verzoek tot deelneming.  

3. Dit prékwalificatiedocument is met zorg samengesteld. Mocht een gegadigde desondanks 
menen dat er sprake is van tegenstrijdigheden, onjuistheden en/of onvolkomenheden, 
danwel anderszins bezwaren hebben tegen (onderdelen van) het prékwalificatiedocument,  
en/of andere aspecten die verband houden met (het voorwerp van) deze 
aanbestedingsprocedure, dan dient de gegadigde zijn bezwaren op de kortst mogelijke 
termijn en in ieder geval tijdig voorafgaand aan de datum van 22-08-2014 ter kennis te 
brengen van de RET. Indien een gegadigde nalaat bezwaren zoals bedoeld in deze 
paragraaf tijdig ter kennis van de RET te brengen heeft de gegadigde zijn recht verwerkt, 
voor zover verband houdende met de vermeende tegenstrijdigheden, onjuistheden, 
onrechtmatigheden, onregelmatigheden, onvolkomenheden en/of onredelijk bezwarende 
eisen om zich in een later stadium op dit (deze) bezwaar (bezwaren) te beroepen. Door het 
indienen van een Verzoek tot deelneming verklaren gegadigden zich voorts 
onvoorwaardelijk akkoord met de in dit prékwalificatiedocument beschreven 
aanbestedingsprocedure. 

4. De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor de opdracht niet te gunnen. Ook 
in dit geval is de opdrachtgever niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding. 

 


