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Inleiding
Voorliggende toelichting is opgesteld ten behoeve van de m.e.r. studie voor de randweg
Nederweert. Het betreft een aanvulling op de SSK-raming die zijn opgenomen in tabel 1.
Wegens een scope-wijziging zijn de volgende aanvullingen uitgevoerd:
1. Toevoeging varianten.
2. Toevoeging langzaam verkeer voorzieningen.
3. Verbinding A2.
Het doel van deze toelichting is het geven van een overzicht van de probabilistische
totaalkosten van verschillende alternatieven en varianten inclusief de oplossingen voor
langzaam verkeer en de A2.
Vanwege het feit dat veel onderliggende informatie uit deze toelichting afkomstig is uit reeds
eerder opgestelde rapportages en memo’s voorziet onderstaande tabel in een overzicht van
deze reeds eerder opgestelde documenten.
Tabel 1: Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert
Overzicht kostenramingen m.e.r. studie Randweg Nederweert
Nr.

Titelraming

Datum raming

1

Provincie Limburg
Randweg N266 Nederweert
Ramingsrapportage

19 juni 2013

2

Aanvullende Notitie
varianten op alternatieven
1B en 2A randweg N266
Nederweert
Notitie SSK-raming
Alternatief 2A- Varianten 3
en 4 randweg N266
Nederweert
Notitie SSK-raming
Alternatief 2B- Variant 2
randweg N266 Nederweert

19 juni 2013

3

4

Inhoud / Alternatieven (Varianten)
Alternatief 1A
Alternatief 1B
Alternatief 2A
Alternatief 2B
Alternatief 3
Alternatief 4
Alternatief 1B variant 2
Alternatief 2A variant 2

19 juli 2013

Alternatief 2A variant 3
Alternatief 2A variant 4

14 augustus 2013

Alternatief 2B variant 2

Doc: p:\prj100\pli\142\rapp\ssk raming\20140414 ramingsrapportage inclusief langzaamverkeer & a2\20140506 toelichting ramingsrapportage t.b.v. samenvatting.docx

Blad 2

5

Notitie SSK-raming
aanvullende objecten
langzaam verkeer en
verbinding A2.

19 februari 2014

Verbreding afrit A2 vanuit Eindhoven en oprit
A2 richting Maastricht
Toevoegen rijstroken N275 (Randweg Zuid) ,
wegvak gelegen tussen A2 en kruising Mc
Donalds.
Realiseren van Brug voor langzaam verkeer
over N275 (Randweg Zuid) ter hoogte van
Nikkelstraat (tankstation).
Realiseren van tunnel voor langzaam verkeer
onder N275 (Randweg Zuid), gelegen ter
hoogte van Rijksweg Zuid.
Realiseren van onderdoorgang langzaam
verkeer onder bestaand viaduct N275
(Randweg Zuid) en Zuid-Willemsvaart.

In voorliggende toelichting wordt kort een overzicht gegeven van de totaalkosten, de
probabilistische rekenslag, waarbij kosten van de reeds eerder berekende alternatieven dan wel
varianten worden opgeteld bij de kosten van maatregelen aansluiting A2 en aanvullende
voorzieningen voor langzaam verkeer.

1.2

Opbouw ramingen
Ten behoeve van het verkrijgen van het totaalbeeld worden de kosten van de maatregelen voor
langzaam verkeer én de kosten voor de aansluiting naar en op de A2 opgeteld bij de reeds
eerder geraamde kosten van alternatieven en bijbehorende varianten zoals opgenomen in
tabel 1.
De reeds opgestelde SSK-ramingen met bijbehorende objecten zijn ook in voorliggende notitie
als uitgangspunt genomen. Bij elk van de SSK ramingen is vervolgens, ten behoeve van het
voorliggende totaaloverzicht, een object aan de raming toegevoegd. In dit object zijn de kosten
van maatregelen voor aansluiting A2 en langzaam verkeer opgenomen.
In onderstaande afbeelding is een kaart opgenomen met daarin de verschillende objecten/
varianten en aanvullende objecten.
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Afbeelding 1: Overzichtskaart Alternatieven met varianten en bijkomende objecten

Ter verduidelijking is het een en ander bovendien schematische weergegeven in onderstaande
tabel 2. Ten aanzien van een gedetailleerde omschrijving van Alternatieven, varianten,
maatregelen langzaam verkeer én de aansluiting met A2 wordt verwezen naar het MER en het
Samenvattingsdocument.
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Tabel 2: Aanvullende objecten bij alternatieven en varianten
Toevoeging objecten per alternatief/variant
Alternatieven / varianten
Obj-av-1

Alternatief 1A
Alternatief 1B
Alternatief 1B variant 2
Alternatief 2A
Alternatief 2A variant 2
Alternatief 2A variant 3
Alternatief 2A variant 4
Alternatief 2B
Alternatief 2B variant 2
Alternatief 3
Alternatief 4

1.3

Obj-av-2

Aanvullende objecten
Obj-av-3 Obj-av-4

Toe- en afrit A2 Aansluiting
Mc. Donalds
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Fietsbrug
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Obj-av-5

Tunnel N275 Onderdoorgang
N275
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Wijze van ramen
Evenals bij de oorspronkelijke kostenramingen is ook het totaaloverzicht, conform de SSKsystematiek berekend via de twee gangbare methodieken, te weten:
- Deterministisch ramen.
- Probabilistisch ramen.
In deze paragraaf een korte toelichting gegeven op beide methodieken.
Deterministisch ramen.
Bij een deterministisch raming worden de hoeveelheden en kosten per post, zoals deze in de
raming zijn opgenomen, opgeteld. De uitkomst van deze som zijn de, deterministisch bepaalde,
investeringskosten.
Probabilistisch ramen.
Bij probabilistisch ramen heeft de kostendeskundige de mogelijkheid om, per kostenpost, een
onzekerheid toe te kennen. De SSK geeft hiertoe de mogelijkheid, per kostenpost, procentueel
de kans op een afwijking in prijs en/of hoeveelheid aan te geven. Het gaat hierbij onder meer
om onzekerheden (zoals grondgesteldheid, detaillering etc.), kansen en risico’s (onzekere
gebeurtenissen).
Bij het probabilistische raming wordt de verwachtingswaarde berekend op basis van een Monte
Carlo-simulatie, waarbij alle onderdelen van de raming 10.000 keer worden doorgerekend.
De uitkomst van een probabilistische raming is één totaalbedrag. Dit is de verwachtingswaarde,
oftewel de meest waarschijnlijke totale aanneemsom, met de daaraan gekoppelde bandbreedte.
De bandbreedte geeft de waarschijnlijkheid aan waarbinnen de bouwkosten van een project
zullen vallen. De SSK hanteert hiervoor de term variatiecoëfficiënt.
Probabilistische ramingen zijn uitermate geschikt voor het bepalen van het budget en
identificeren de grootste risico's binnen een project. Naarmate er meer gegevens van het
project bekend worden, wordt de raming bijgewerkt en opnieuw doorgerekend. Zo worden
probabilistische ramingen gebruikt om te sturen in het ontwerp- en uitvoeringsproces.
Alvorens in te gaan op de resultaten van de raming is het noodzaak om een term nader toe te
lichten, het betreft de term ‘Scheefte’. In een probabilistische raming kan het totaalbedrag
(deterministisch bepaald) afwijken van het probabilistisch bepaalde ‘gemiddelde’ totaalbedrag.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in een situatie waarin er meer kans is op een
kostenoverschrijding dan een kostenreductie. De SSK hanteert hiervoor de term ‘Scheefte’ en
definieert deze als: “De gemiddelde waarde minus de topwaarde, oftewel het verschil tussen de
probabilistische waarde en de deterministische waarde; het verschil tussen de Mu-waarde en de Twaarde”.
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1.4

Resultaten
Onderstaand worden per alternatief dan wel variant de probabilistische rekenresultaten uit de
kostenraming weergeven. In dit overzicht staan tevens de deterministische kosten
weergegeven alsmede de bandbreedtes die vanwege de onzekerheden in de raming zijn
opgenomen.
Alternatief 1A
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Alternatief 1B

Alternatief 1B variant 2
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Alternatief 2A

Alternatief 2A variant 2

Doc: p:\prj100\pli\142\rapp\ssk raming\20140414 ramingsrapportage inclusief langzaamverkeer & a2\20140506 toelichting ramingsrapportage t.b.v. samenvatting.docx

Blad 8

Alternatief 2A variant 3

Alternatief 2A variant 4
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Alternatief 2B

Alternatief 2B variant 2
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Alternatief 3

Alternatief 4
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1.5

Risico's
Geconcludeerd kan worden dat er, met uitzondering van alternatief 1A, geen verschuivingen
zijn in de grootste projectrisico’s als gevolg van het toevoegen van de langzaam verkeer
maatregelen en de aansluiting op de A2. Bij alternatief 1A geldt echter wel dat de beoogde
fietstunnel en fietsbrug de grootste onzekerheden bevatten binnen dit alternatief.
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