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Geacht college,

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit heeft op 5 juli 2017 het voorstel goedgekeurd om in 
februari 2018 de Hoekse Lijn in gebruik te nemen. Dit moment is conform het voorstel van het 
projectbureau Hoekse Lijn van de gemeente Rotterdam. Deze wijziging is onvermijdelijk vanwege 
diverse tegenvallers tijdens de ombouwwerkzaamheden, die niet binnen de oorspronkelijke 
planning van vijf maanden (april 2017 - september 2017) kunnen worden opgevangen.

Vanaf 2014 werkt het projectbureau Hoekse Lijn aan de ombouw van de Hoekse Lijn van trein- 
naar metroverbinding. Vanaf 3 april 2017 is de treindienst beëindigd en zijn de werkzaamheden 
in een stroomversnelling gekomen. Langs het gehele traject van 23 kilometer worden de stations 
aangepast of nieuw gebouwd, de baan en bovenleiding worden aangepast en het beveiligings
systeem voor de metro wordt ingebouwd. Tot op heden werd een planning gevolgd waarbij de 
metro in gebruik zou worden genomen in september van dit jaar.

Tegenvallers
Inmiddels is duidelijk dat deze datum niet gehaald wordt, vanwege diverse tegenvallers die niet 
meer op te vangen zijn in de periode van vijf maanden. Deze periode was strak gepland om de 
reizigers zo kort als mogelijk van het vervangend vervoer gebruik te laten maken en de overlast 
voor omwonenden zo klein mogelijk te houden. Belangrijkste tegenvallers zijn:

» In de grond werden ondanks diverse onderzoeken op meer plaatsen dan verwacht 
bodemvervuiling en asbest aangetroffen. Ook de mogelijke aanwezigheid van oude 
explosieven gaf beperkingen aan de werkzaamheden. Tevens is gebleken dat er ondanks 
onderzoek vooraf toch oude deels in gebruik zijnde kabels en leidingen van andere 
partijen in de buurt van de spoorbaan lagen. Deze moesten eerst worden verwijderd dan 
wel verlegd.

* Daarnaast is er een vertraging in de ontwikkeling van de beveiligingssoftware en vielen de 
eerste softwaretesten tegen. Hierdoor is de beveiliging niet op tijd klaar.
Vooral de ontwikkeling van de beveiligingssoftware ligt op het kritieke pad voor oplevering 
van het totale project. Daardoor is ook de benodigde documentatie hiervan vertraagd.

Albrandswaard, Barendrecht, Bríelle, Capelle aan den IJssel, Delft, Den Haag, Hellevoetsluis, Krimpen aan den Ussel, Lansingerland, Leĩdschendam-Voorburg, Maassluis, 
Midden-Delfland, Nissewaard, Pijnacker-Nootdorp, Ridderkerk, Rijswijk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Wassenaar, Westiand, Westvoorne, Zoetermeer.



Deze documentatie is nodig voor de indienststellingsvergunning. De 
indienststellingsvergunning wordt, mede op basis van advies van de Inspectie 
Leefomgeving en Transport, uiteindelijk verleend door de MRDH, als verklaring dat de lijn 
veilig en betrouwbaar in gebruik kan worden genomen.

Nieuwe planning
Het projectbureau Hoekse Lijn heeft beheersmaatregelen genomen, dan wel gepland, om de 
uitloop in de planning van de werkzaamheden onder controle te krijgen en te houden. Voor de 
ontwikkeling van de spoorbeveiliging, die sterk bepalend is voor het tijdschema, heeft het 
projectbureau Hoekse Lijn extra maatregelen genomen, met onder andere een audit bij de 
leverancier van de beveiligingssoftware. Op basis hiervan heeft het projectbureau een nieuw 
planningsvoorstel voorgelegd aan de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Behoudens grote 
tegenvallers tijdens het testbedrijf, is de verwachte ingebruikname van de metro op de Hoekse 
Lijn in februari 2018. Alhoewel we in voldoende mate zekerheid hebben gekregen over de 
periode van februari 2018, kan er nog geen exacte datum worden gegeven. De 
bestuurscommissie heeft besloten in de komende weken op verschillende facetten van het 
project waaronder de planning een second opinion uit te laten voeren. Op basis hiervan zal er in 
het najaar een nadere onderbouwing beschikbaar zijn voor een meer exacte datum in februari 
2018.

Gevolgen voor reizigers en omwonenden
De bestuurscommissie Vervoersautoriteit betreurt de opgelopen vertraging, maar ziet geen 
andere mogelijkheid dan het nieuwe planningsvoorstel goed te keuren. Voorop staat een 
beheersbare en veilige start van de metro.

Voor reizigers op de Hoekse Lijn betekent deze nieuwe planning dat zij langer zijn aangewezen 
op het vervangend busvervoer. Daarnaast is er ook geen goederenvervoer mogelijk tot de 
nieuwe datum. Om de overlast voor bewoners langs de lijn zo beperkt mogelijk te houden, 
worden de werkzaamheden die de meeste hinder veroorzaken deze zomer afgerond. Het 
projectbureau en de RET dragen zorg voor een goede communicatie naar reizigers, 
omwonenden en overige belanghebbenden. Het vervangend vervoer wordt verlengd en tussen 
het projectbureau en de gemeenten langs het tracé vindt directe afstemming plaats over 
aangrenzende projecten. Insteek is hierbij om de hinder voor reizigers, inwoners en andere 
belanghebbenden te minimaliseren.

De nieuwe dienstregelingen van Connexxion, voor zover binnen het invloedsgebied van de 
Hoekse Lijn, en RET blijven gekoppeld aan de in gebruik name van de Hoekse Lijn. Actieve 
afstemming tussen de vervoerders vindt plaats.

Voor de reizigers kunnen we de consequenties van de vertraging niet wegnemen. MRDH heeft 
de RET opdracht gegeven om de reizigers zo veel als mogelijk tegemoet te komen. Het volgende 
pakket is toegezegd, maar wordt de komende periode mede in overleg met 
reizigersbelangenorganisaties uitgewerkt:

» Het vervangend vervoer wordt verder geoptimaliseerd. Onder andere extra spitsritten 
tussen Vlaardingen en Schiedam, aanscherping van de kwaliteit van de dienstuitvoering 
en betere haltetoegankelijkheid.

* Er komt een pakket aan symphatie-acties vanuit de RET. Hierbij wordt gedurende de 
maanden tot in gebruik name telkens een passende actie aangeboden door 
promotieteams. Te denken valt aan OV-korting-coupons.
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Vervolg
Momenteel wordt bekeken wat de financiële gevolgen zijn van de vertraging. Voor nu ligt de 
prioriteit bij het zo goed mogelijk borgen van de ingebruikname en de zorg voor de reizigers. 
Daarnaast maken de oorzaken van de vertraging uiteraard onderdeel uit van de projectevaluatie 
achteraf.

Wij verzoeken u deze brief onder de aandacht te brengen van uw gemeenteraad.

De bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag,

A.L. Gleijm 
secretaris

P.J. Langenberg
voorzitter
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