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Op welke gronden deze brief? Waarom nu voorgelegd?
Op 28 augustus 2018 heeft u de laatste voortgangsrapportage Hoekse Lijn ontvangen (18bb6415). In 
deze rapportage is gemeld dat de planning zwaar onder druk staat en dat daardoor start exploitatie 
van de Hoekse Lijn in het vierde kwartaal 2018 hoogst onzeker is. In deze rapportage is gemeld dat 
op basis van de dag-tot-dag-planning geïnventariseerd zou worden of er mogelijkheden zijn om de 
benodigde doorlooptijd van testbedrijf, proefbedrijf en vergunning traject te verkorten. De 
inventarisatie en analyse van de planning is op 13 september afgerond. Daaruit blijkt dat exploitatie in 
het vierde kwartaal niet haalbaar is. Vanzelfsprekend is dat voor ons aanleiding om u te informeren en 
deze brief te sturen.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen moties 
en gedane toezeggingen:

Toelichting:
Op 12 september jl. heeft de wethouder FOHGP indringend gesproken met de directie van de 
softwareleverancier en de directie van de RET. Daarin is onder andere gesproken over een mogelijk 
eerdere opleverdatum van de software. Dit blijkt niet mogelijk. De softwareleverancier houdt vast aan 
de eerder gemelde vertraging en oplevering van de exploitatieversie op 5 november 2018.

Vergunningentraject
In de tussentijd is onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan voor de geplande start exploitatie 
in het vierde kwartaal 2018. In de planning moet daarbij rekening gehouden worden met het feit dat de 
exploitatieversie van de software nodig is voor de aanvraag van de indienststellingsvergunning. Deze 
vergunning is nodig om te kunnen starten met het proefbedrijf en om daarna in exploitatie te gaan. Dit 
traject ziet er als volgt uit:



De exploitatieversie wordt door de leverancier voorzien van een veiligheidsverklaring. Deze moet 
vervolgens door de projectorganisatie worden beoordeeld en gevalideerd. Op basis daarvan wordt het 
veiligheidsdossier aangepast en geeft de projectorganisatie een eigen veiligheidsverklaring af. 
Daarmee is het veiligheidsdossier compleet om ingediend te worden bij de Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT beoordeelt het complete veiligheidsdossier en geeft hierover 
advies aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Op basis van het advies van de ILT 
verleent de MRDH een vergunning met beperkingen. Op basis van die vergunning kan het proefbedrijf 
starten. De beperking in de vergunning betekent dat er dan nog niet met passagiers mag worden 
gereden

Met ILT en MRDH is nadrukkelijk gekeken hoe het vergunningstraject zo efficiënt mogelijk kan worden 
ingericht. Uitkomst hiervan is dat er minimaal 6 weken nodig zijn voor het gehele traject van aanvraag 
tot verlening van de vergunning.

Proefbedrijf
Tijdens het proefbedrijf wordt volgens dienstregeling gereden met metrostellen. Dit is de finale test om 
te kijken of spoorbeveilìging juist werkt en de baan veilig en betrouwbaar is. Tegelijkertijd wordt deze 
periode gebruikt door metrobestuurders om kennis en ervaring op te doen met het rijden op de baan. 
Het proefbedrijf duurt 4 tot 5 weken. Wanneer het proefbedrijf positief is afgerond wordt de beperking 
van de vergunning opgeheven en kan gestart worden met de exploitatie.

Samengevat betekent dit dat na oplevering van de exploitatieversie in de eerste week van november 
nog minimaal 10 tot 11 weken nodig zijn voor het uitvoeren van het vergunning traject en het test- en 
proefbedrijf. Exploitatie in het vierde kwartaal is daarom niet meer haalbaar. Gelet op genoemde 
doorlooptijden is start exploitatie op basis van de huidige planning op zijn vroegst mogelijk eind januari 
2019. De extra vertragingskosten die ontstaan door het verschuiven van de exploitatiedatum leiden op 
dit moment niet tot een budgetoverschrijding en kunnen vooralsnog worden opgevangen binnen de 
projectbegroting.

De afgelopen periode is ook onderzocht of het mogelijk is om met een eerdere versie dan de 
exploitatieversie het vergunning traject te starten om op die manier de totale doorlooptijd te verkorten. 
Dit blijkt niet mogelijk. Wanneer een eerdere versie dan de exploitatieversie wordt gebruikt voor de 
vergunningsaanvraag is er een te groot risico dat deze voorlopige softwareversie teveel fouten bevat 
die van invloed zijn op de veiligheid van de spoorbeveilìging. Dit leidt weer tot onvolledige 
veiligheidsdossiers waardoor de ILT niet in staat is een juiste beoordeling en validatie van de 
spoorbeveilìging uit te voeren en er geen vergunning kan worden afgegeven. De tussenversie van de 
software kan wel worden gebruikt voor de start van het uitvoeren van het dynamisch testen en het 
testbedrijf, dat voorafgaat aan het proefbedrijf.

Gevolgen reizigers
Het is een forse tegenvaller en teleurstelling voor alle reizigers dat het niet meer mogelijk blijkt om de 
Hoekse Lijn nog dit jaar in exploitatie te laten gaan. Vanzelfsprekend wordt het vervangend 
busvervoer, inclusief de compensatiemaatregelen voor reizigers, voortgezet zolang dit nodig is. Wij 
zijn ons er van bewust dat hierdoor de overlast en extra reistijd voor reizigers langer blijft voortduren. 
De inzet blijft daarom onverminderd groot om zo snel als mogelijk een veilige en betrouwbare Hoekse 
Lijn op te leveren.



Verdere informatie over de voortgang van het project ontvangt u via de voortgangsrapportage Hoekse 
Lijn van september 2018, die volgende week aan uw raad gezonden zal worden.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris, De burgemeester,

C M. Si B. Wijbenga-van Nieuwenhuizen, l.b.
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