
Risico-inventarisatie SFR Utrecht Woerden

SFR Utrecht Woerden 

Risicosessie #1: 6-5-2020 Datum docuement: 23-10-2020

Klasse Kans van optreden Gevolg in geld Gevolg in tijd (uitloop van planning)

0 Geen (0%) 0 Geen vertraging kans x gevolg < 4

1 Komt zelden voor: 0-2% € 1 - € 200.000 < 1 maand kans x gevolg > 4 en < 25

2 Onwaarschijnlijk: 2-10% € 200.000 - € 400.000 1 - 3 maanden kans x gevolg > 25
3 Kans bestaat, niet groot: 10-25% € 400.000 - € 800.000 3 - 6 maanden

4 Er is een reële kans: 25-50% € 800.000 - € 1.000.000 6 - 12 maanden

5 Vrijwel zeker: 50-99% > € 1.000.000 > 12 maanden
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Maatregelen Kosten Actiehouder
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R

Opmerkingen

6
Geen draagvlak voor (gehele) 

snelfietsroute in gemeenteraad 

Woerden

Gemeenteraad Woerden maakt 

andere keuzes tijdens strategische 

heroriëntatie 

Geen (niet volledige) cofinanciering 

vanuit gemeente

4 1 5 24 Extern risico, geen 

maatregelen nodig. 

      150.000 Mark 20201021: Herorientatie moet nog 

plaatsvinden. 

1

Er wordt aanwezigheid ontdekt 

van vleermuizen en 

rugstreeppadden. 

Quickscan Flora en Fauna wijst uit 

dat er bijzondere soorten 

aanwezig zijn (specifiek 

vleermuizen en rugstreeppadden) 

Er moet een jaarlang onderzoek 

worden uitgevoerd rond het spoor.

4 1 4 20 1) vroegtijdig quickscan 

uitvoeren

2) een parallelle planning 

hanteren 

         30.000 Gemeente 

Woerden

Mark 20201021: QC is nog niet gestart 

21 Kunstwerken in Woerden blijken 

duurder bij nadere uitwerking.

Kunstwerken Woerden Wegvak 2 

op SO niveau uitgewerkt

Hogere bouwkosten dan nu 

verondersteld

4 2 2 16 1) dit wegvak ook op VO 

niveau uitwerken

      170.000 

8

onenigheid met 

omgeving/belanghebbenden

Afspraken met stakeholders zijn 

niet goed vastgelegd met de 

omwonenden van de Uitweg 

Harmelen

Bezwaar vanuit de omgeving

4 1 2 12 1) goede communicatie 

waarom /wat wordt 

gedaan

         75.000 20201021: ongewijzigd 

16

Er moet een bodemsanering 

plaatsvinden 
Vervuilde bodem lang het spoor

Vertraging en extra werkzaamheden 

zijn nodig tijdens de uitvoering

3 1 3 12 1) Mark gaat na bij de 

gemeente of het 

uitgevoerde 

bodemonderzoek uit 2001 

en 2012 nog beschikbaar 

is.

         50.000 

20201021: ongewijzigd 

3

Onvoldoende budget
Niet alle kosten zijn meegenomen 

in de ramingen

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

2 1 4 10 Raming kent een 

bandbreedte van 35%. 

Hierbinnen kunnen 

dergelijke issues worden 

opgevangen. 

         75.000 Mark

4

Onvoldoende budget Kosten zijn te laag geraamd

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

2 1 4 10 Raming kent een 

bandbreedte van 35%. 

Hierbinnen kunnen 

dergelijke issues worden 

opgevangen. 

         75.000 

12
Kruising Pijperlaan blijft een 

onprettige (krappe) oversteekplek

Het is nog onduidelijk wanneer  

verbetering mogelijk is bij de 

Kruising Pijperlaan. 

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

3 1 2 9 1) Raakvlak Pijperlaan 

opnemen in het VO - 

Ontwerp

      200.000 Wietske 20201021: Kruising Pijperlaan valt buiten de 

SFR scope van Sweco. 

14 Het verruimen van de bocht in de 

fietsroute bij NEDAL is niet 

mogelijk 

Er liggen onverlegbare K&L's bij de 

bocht bij NEDAL.

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

2 1 3 8 1) Er wordt nog een K&L-

scan uitgevoerd voor het 

hele trace, deze grond 

         20.000 

9 Vergunningen worden niet 

verleend
procedurele tegenvaller Vertraging in tijd of geld

2 1 3 8 1) uitvoeren 

vergunnignscan

         25.000 20201021: Vergunningscan is reeds 

uitgevoerd en geleverd in september. 

Indeling 

kans- en 

gevolgklasse

n
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R

Opmerkingen

5

Onvoldoende budget vanuit de 

provincie

Door het te laat indienen van de 

subsidie aanvraag is het budget 

van de provincie al op aan andere 

routes

Extra budgetten aanvragen, 

waardoor de uitvoering minimaal 

een jaar op schuift

1 2 4 6 1) Tijdig afronden van de 

stukken t.b.v. 

budgetaanvraag. 

2) Kijken voor externe 

financiering mogelijkheden

         50.000 

15

Leuning Meernbrug blijft 1,10m 

(i.p.v. 1,20m conform huidige 

richtlijn) (RWS)

Er is geen budget om de 

leuningen en veiligheidsnetwerk 

bij de Meernburg te vervangen. 

(budget van RWS)

De route blijft fietsbaar maar voldoet 

niet aan de huidige eisen.

2 1 2 6 1) contact opnemen met 

RWS over de mogelijkheid 

om de leuning te 

vervangen en of hier een 

opdracht bij IenW voor kan 

komen. 

2) Een voorstel richting 

RWS opstellen voor een 

nieuwe leuning.

         10.000 Wietske 20201021: Risico is verlaagd, SFR kan ook 

functioneren zonder aanpassen leuning.

18

Tijdens de uitvoering blijkt dat het 

asfalt teerhoudend is

Aanwezighedi risico teerhoudend 

asfalt is niet inzichtelijk.

Er ontstaan extra kosten voor het 

verwerken van het teerhoudend asfalt, 

welke niet in de raming zijn 

opgenomen.

3 1 1 6 Eventuele optredende 

vervuilingen moeten uit de 

risicopot van raming 

worden betaald.

         75.000 

19 Tijdens de uitvoering blijkt dat de 

grond vervuilt is

Aanwezigheid van vervuilde grond 

(oa. PFAS) is niet inzichtelijk 

Er ontstaan extra kosten voor het 

verwerken van de vervuilde gronden, 

welke niet in de raming zijn 

opgenomen.

3 1 1 6 Eventuele optredende 

vervuilingen moeten uit de 

risicopot van raming 

worden betaald.

         75.000 

20

onenigheid met 

omgeving/belanghebbenden

Afspraken met stakeholders zijn 

niet goed vastgelegd met de 

omwonenden van de Zandweg

Bezwaar vanuit de omgeving

2 1 2 6 1) goede communicatie 

waarom /wat wordt 

gedaan

         10.000 20201021: aan de zandweg vinden nauwelijk 

aanpassingen plaats. Er is daarmee ook geen 

grote aanleiding tot bezwaar.

11

Er is onvoldoende budget om de 

kruising Europaweg goed aan te 

pakken.

Er is onvoldoende ruimte omdat 

de damwand niet geplaatst kan 

worden.  

Kruising Europaweg blijft een minder 

goede oversteekplek

1 2 3 5 1) onderzoeken van 

ontgraven van de sloot 

2) kruising opnieuw 

ontwerpen 

3) Intern (gemeente) wordt 

gekeken naar andere 

butget mogelijkheiden

      100.000 20201021: Er is overeenstemming bereikt 

met de gemeente Utrecht over de te kiezen 

oplossing.

2
Vanwege de aanwezige 

natuurplas kunnen hier 

beschermde flora en fauna 

voorkomen.

Quickscan Flora en Fauna wijst uit 

dat er bijzondere soorten 

aanwezig zijn (specifiek 

vleermuizen en rugstreeppadden) 

Er moet een jaarlang onderzoek 

worden uitgevoerd bij Veldwijk .

0 0 0 0 1) vroegtijdig quickscan 

uitvoeren

2) een parallele planning 

hanteren 

         50.000 Gemeente 

Woerden

20201021: Dubbel met Risico 6. risico komt 

te vervallen

13 Het verruimen van de bocht in de 

fietsroute bij NEDAL is niet 

mogelijk 

Grondeigenaar wilt geen grond 

afstaan t.b.v. de SFR.

Niet de gehele route is van de 

gewenste kwaliteit

0 0 0 0 1) Uitzoeken wat de 

bestemming van beoogde 

grond is.

         50.000 Wietske 20201021: Risico is vervallen. Bocht is 

verruimd in ontwerp.
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