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Inleiding 

Voor u ligt de notitie over de planning van de Project Overstijgende Verkenning 
Kabels & Leidingen (POV K&L). Het eerste deel van deze notitie gaat in op de 
onderbouwing van de deterministische planning. Het tweede deel gaat over de 
onderbouwing van de probabilistische analyse van de planning en de resultaten 
hiervan. 
 
Deterministische planning 

 

Uitgangspunten planning 
- De werkzaamheden om een vliegende start te kunnen maken van  de POV 

K&L vinden onverminderd plaats ook al is de formele beschikking vanuit 
het HWBP nog niet gegeven. 

- De vaststelling van tussentijdse producten bekrachtigen we met 
instemming van de interne ambtelijke opdrachtgever. 

- In de planning is rekening gehouden met twee fasen. De evaluatie na 1 
jaar uitvoering benutten we om de focus van de POV K&L bij te kunnen 
stellen. De stuurgroep POV K&L bekrachtigt deze bijsturing. 
 

 
Toelichting  
Er is een doorlooptijd van de POV K&L voorzien van twee jaar. Vanaf september 
2017 vindt na goedkeuring van de Stuurgroep van het Plan van Aanpak de start 
plaats. Het einde van de POV K&L wordt gemarkeerd met een eindsymposium 
(september 2019). Het kritieke pad bestaat uit voorbereidende activiteiten om de 
POV K&L van start te laten gaan, waarna in thema-bijeenkomsten tussentijdse 
resultaten gedeeld en aangescherpt worden. De inhoudelijke activiteiten worden 
voorzien tot uiterlijk Q2 2019. We voorzien dat de werkzaamheden behorende bij 
activiteit 1 het langst doorlopen (juni 2019). Hierna is er een buffer voor de 
opvang van onzekerheden in de planning opgenomen om te borgen dat de 
resultaten bereikt zijn ten tijde van het eindsymposium in september 2019.    
 
De POV K&L omvat een omvangrijk scala aan activiteiten en mogelijke 
onderzoeken. We kiezen bewust om activiteiten te starten met een inventarisatie 
gevolgd door een voorstel met een go  no go besluit van de Stuurgroep en voor 
een tijdshorizon die goed te overzien is. 
 
De planning van de 8 activiteiten voorzien we binnen de doorlooptijd. In het plan 
van aanpak is per activiteit de aanpak en verwachte (tussen)resultaten 
beschreven.  
 
 
Probabilistische analyse van de planning 

 

Uitganspunten Monte Carlo Simulatie 
- De simulatie is gedraaid op basis van 5.000 iteraties  
- Voor het modelleren van de spreiding wordt gebruik gemaakt van -10% 

tot +10% op de standaard doorlooptijden van de activiteiten. 
- Risico’s zijn gemodelleerd op basis van de kwantificering van het rest-

risico (kans van optreden en het gevolg in tijd in dagen) 
 
Koppeling risico’s aan activiteiten 
We hebben alle risico’s met tijdconsequenties uit bijlage 3 Risicodossier(31-08-
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2017) opgenomen in de Monte Carlo simulatie. In het risicodossier zijn risico’s al 
gekoppeld aan een activiteit. In het dossier zijn ook risico’s aan activiteit 0. 
Projectmanagement toegewezen. Deze risico’s zijn in de Monte Carlo analyse 
gekoppeld aan de activiteit, waar dit risico de meest waarschijnlijke kans van 
optreden heeft.  
 
Resultaten probabilistische analyse van de planning 
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Histogram haalbaarheid POV K&L 
000180 - Eindsymposium POV K&L : Finish Date

 
Figuur 1. Histogram met weergave haalbaarheid  
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11%0020 - RIS-2: Onvoldoende bemensing om de beoogde producten te realiseren

0030 - RIS-3 De toepassing van de producten in de referentieprojecten van het HWBP kom...

000178 - Bundeling kennis en voorbereiding eindsymposium

0090 - RIS-8: Er zijn te veel kennisleemtes om te komen tot een handelingsperspectief

000072 - Vervolg toepassing op overige referentieprojecten

0050 - RIS-16: Opgedane kennis vanuit de POV K&L gaat verloren en w ordt niet gebruikt

Tornadograph met belangrijkste onzekerheden POV K&L
Duration Cruciality: Entire Plan - All tasks

 
Figuur 2. Tornadograph met belangrijkste risico’s en onzekerheden  
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Conclusie  
 
Op basis van de probabilistische analyse van de planning zijn de volgende 
uitspraken te ontlenen aan de resultaten. Het project wordt met ongeveer 50% 
trefzekerheid op of vóor 1-9-2019 afgerond. De P50-waarde geeft aan dat 50% 
van de waarnemingen op of vóór 30-8-2019 liggen. Hieruit is te concluderen dat 
de gestelde datum van 1-9-2019 als eindmijlpaal voor de POV K&L valide is. 
 
Het belangrijkste risico dat een negatieve invloed heeft op de haalbaarheid van de 
planning van de POV K&L betreft RIS-2 Onvoldoende bemensing om de beoogde 

producten te realiseren. De beheersing van dit risico bestaat uit het bekrachtigen 
van de inzet van medewerkers vanuit de Stuurgroep (zie risicodossier). 
 
Bovenstaande conclusie doet ook recht aan de buffer tussen de laatste 
inhoudelijke geplande activiteiten en het eindsymposium (ca. 1,5 maanden). 
Hierdoor is de deterministische einddatum voor de POV K&L gelijk aan de P50-
waarde. 
 
 
 


