Den Haag CS,
perronsporen 11 en 12
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Toelichting op de wijzigingen
Opgave De tijdelijk aan RandstadRail in
gebruik gegeven perronsporen 11 en 12 zijn
weer benodigd voor de zware rail.
Oplossing De perronsporen 11 en 12 worden
door ProRail weer aangesloten op het
emplacement Den Haag CS. Het Stadsgewest
en de gemeente Den Haag hebben 16
december 2008 besloten om de Erasmuslijn
van RandstadRail te laten aanlanden boven
het busplatform, op +2 niveau. Dit plan
impliceert dat er een metroviaduct tussen de
sporen van het emplacement gebouwd zal
worden. De discussie over en de noodzakelijke planuitwerking van het metroviaduct
betekende een vertraging in de teruggave van
de perronsporen 11 en 12.
Planning
Start realisatie: 2011
Oplevering: 2013
Financiën Taakstellend budget: € 37 mln.

Politiek/bestuurlijk Door het heroverwegen
van de voorkeursvariant voor de definitieve
aanlanding van de Erasmuslijn (HSE, Haags
Startstation Erasmuslijn) is door het
Stadsgewest afgeweken van de projectplanning. Het Stadsgewest kan door die vertraging
haar verplichting van het tijdig teruggeven
van de sporen 11 en 12, zoals vastgelegd in de
nadere Overeenkomst RandstadRail van mei
2006, niet meer nakomen. Vanwege
gewijzigde planning en oplossing heeft het
Stadsgewest verzocht om afgifte van een
wijzigingsbeschikking voor de HSE. Februari
2010 is in overleg met ProRail, het
Stadsgewest en de gemeente een geoptimaliseerde en geïntegreerde planning overeengekomen voor de projecten HSE en heraansluiting sporen 11 en 12. Deze planning is
vastgelegd in een Allonge bij de Nadere
Overeenkomst RandstadRail van 29 mei
2006. Volgens de geoptimaliseerde planning
komen de sporen 11 en 12 met ingang van
dienstregelingsjaar 2013 weer in gebruik bij
de NS.

2009: het Stadsgewest Haaglanden is
teruggekomen op haar voorkeursvariant
voor de definitieve aanlanding in een
tunnel onder de sporen 11/12. Het
Stadsgewest onderzoekt nu een definitieve aanlanding van de Erasmuslijn op het
busplatform van Den Haag CS. De sporen
11/12 hoeven daardoor niet eerst
weggehaald te worden om vervolgens
weer teruggelegd te worden. Doordat
heraansluiten volstaat, is de doorlooptijd
van het emplacementsproject verkort.
2010: door de wijziging van de voorkeursvariant door het Stadsgewest en de
gemeente Den Haag, is het project
vertraagd.
2011: aan het taakstellend budget is € 6,3
mln toegevoegd, op grond van het
Voorlopig Ontwerp en de daarin verdisconteerde functionele eisen zoals
vastgelegd in de nota voorkeursvariant
van ProRail.
2012: aan het taakstellend budget is € 7
mln toegevoegd op grond van de
projectnota en bijbehorende kostenraming. De hogere kostenraming wordt
veroorzaakt doordat het project ten
opzichte van het voorlopige plan is
aangepast door wijzigingen in de
projectomgeving.
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