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Presentator
Presentatienotities
Doel: Introductie + enkele kanttekeningen bij presentatieKritieke succesfactoren voor realiseren van succesvolle PPS-en vanuit NL-se praktijkNL-se praktijk wordt vooral gevormd door een aantal grote opdrachtgevers: Rijkswaterstaat, Prorail en Rijksgebouwendienst. De presentatie is vooral ingestoken vanuit de ontwikkeling die deze partijen hebben gegenereerd. Het accent in de presentatie ligt dus vooral op de overheidszijde. Het is uiteindelijk ook de overheid die een vraag in de markt brengt.In deze presentatie laten we vooral voorbeelden zien uit de infrastructuur. Het gaat hier echter om processen en deze processen zijn grotendeels ook van toepassing op gebouwenNL heeft inmiddels een behoorlijke praktijk. Er zijn inmiddels enkele tientallen PPS-en lopende. Uiteraard gaat dat gepaard met vallen en weer opstaan.



PPS VERSTOORT DE ORDE! 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichten dat PPS de bestaande orde verstoort….Veranderende rollen, overheid niet meer oplossingsgericht maar kansen gedreven. Vergt veel van lokale overheden om organisatorisch en qua kennis een dergelijk project aan te kunnen.Door informeren en faciliteren komen tot het bereiken van een doelstelling, zijnde het oplossen van een probleem en niet door het voorschrijven van de oplossing. De overheid dient energie te richten op de probleemanalyse, doelstellingen/meerwaarde definitie. De ‘waarom’ vraag en niet de ‘hoe’ voorschrijven. Aandachtspunt voor contractvorming: Welk publiek belang moet worden geborgd met de oplossing. Wat wordt niet “vanzelf” door de private partijen meegewogen binnen hun eigen afwegingskader om keuzes te maken. Inrichten van een proces om binnen de wettelijke kaders het bijeenbrengen van de vraag en het aanbod te faciliteren. Niet beperken maar juist verkennen en samen met de markt tot de optimale, Economisch/Maatschappelijk Meest Voordelige Inschrijving komen Om dit te bereiken dient een aantal stappen doorlopen te worden, met name het organiseren van dit proces is een belangrijk aspect!



ORGANISEER PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKING 

 
 
 
 
  
 

• A2 Maastricht: Gezamenlijk opdrachtgeverschap: 
 
 
 
 

  

 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Algemene essenties Pu Pu SamenwerkingPubliek Publieke Samenwerking komt altijd voor Publiek Private SamenwerkingPubliek Publieke Samenwerking komt ook voor het doorlopen van planologische proceduresProbleemanalyse en formuleren doelstellingen ter bepaling van betrokken overheden en hun rol in het projectDoel: Toelichting context en aard Pu Pu Samenwerking A2 MaastrichtProbleemstelling: Rijksinfrastructuur (A2) dwars door de stad Maastricht, moet worden uitgebreid, afweging tussen enerzijds Rijksweg om Maastricht heen door natuurgebied of anderzijds over bestaande tracé door de stad.Tracékeuze beoordeling (Milieu Effect Rapportage beoordelingscriteria) mede ingegeven door bijzondere belangen van herinrichting gebied – betreft een binnenstedelijke herontwikkelling c.q. vastgoed ontwikkeling.   Gemeente Maastricht en RWS bemensen gezamenlijk een projectorganisatie met daarboven een stuurgroep vertegenwoordigd door gemeente, RWS, provincie en gemeente MeerssenOok een gemeente met een beperkte financiële inbreng zoals Meerssen is toch volwaardig bij de besluitvorming meegenomen.Partijen bereiken consensus/akkoord over te behalen doelstellingen en onderlinge weging, dit beoordelingskader geldt voor zowel onderlinge afspraken en aanbestedingsprocedure.



ORGANISEER PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKING 

 
 
 
 
  
 

• A2 Maastricht: Gezamenlijk opdrachtgeverschap: 
 
 
 
 

  

 



ORGANISEER PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKING 

 
 
 
 
  
 

• Stadsbrug “De Oversteek”: Diverse Opdrachtgevers en 
diverse stakeholders 

  

 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting context en aard Publiek Publieke SamenwerkingProbleemstelling was zowel landelijk, regionaal als lokaal verkeersprobleem. Landelijk niveau onhaalbaar (doortrekking A73). Door verschillende maatregelen te combineren op zowel bestaande Rijkswegennet (verbreding A50) en realisatie stadsbrug trace kon benodigde capaciteit worden gerealiseerd en verschillende (regionaal en lokaal) belangen behartigd.Bestuurlijke afspraak verbreding rivier de Waal bij Nijmegen en rijksfinanciering voor stadsbrug.Resultaat is een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, gemeente en Waterschap over Dijkteruglegging Lent en stadsbrug “De Oversteek”



ORGANISEER PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKING 

 
 
 
 
  
 

• A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: 1 Opdrachtgever en 
diverse stakeholders 
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Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting context en aard Publiek Publieke SamenwerkingProbleemstelling betreft een capaciteitsuitbreiding van bestaande Rijksweg en knooppunt van twee Rijkswegen. Het project beinvloedt een aantal lokale stakeholders/belanghebbende gemeenten.Totaal 2 bestuurlijke overeenkomsten tussen Rijk, 2 provincies, 5 gemeenten en 1 waterschap. Bestuurlijke overeenkomst-1: betreft principe akkoord over proces, zowel marktbenadering als onderlinge besluitvorming met als einddoel te komen tot BOK-2. Procesaanpak definitie van referentieoplossing (referentie-ontwerp), basisscope binnen taakstellend budget en pakket van wensen waarmee extra punten te behalen om ‘wedstrijd’ te winnen (gunnen op invulling van wensen binnen taakstellend budget). BOK-2: akkoord op wensen pakket, financiele bijdrage van lokale partijen/stakeholders, omgevingsmanagement (natuurorganisaties e.d.)



ORGANISEER PUBLIEK PUBLIEKE SAMENWERKING 

 
 
 
 
  
 

• A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: 1 Opdrachtgever en 
diverse stakeholders 

  

 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belangrijke aanbevelingen BestuursovereenkomstRuim voldoende tijd in om tot akkoord tussen publieke partijen te komen (1,5 jaar voorbereiding);Stuur op een realistische integrale planning waarin de besluitvormingsmomenten van de individuele publieke partijen zijn opgenomen;Een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling voor planning en beheersing van de besluitvormingsprocessen;Doe aan capaciteitsplanning bij de verschillende regionale partijen, geef duidelijk aan wanneer bepaalde capaciteit en kennis noodzakelijk is (0,5/1 fte per partij).



INTERMEZZO: A4 STEENBERGEN 
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Presentator
Presentatienotities
Doel: Intermezzo over gerealiseerde meerwaarde bij A4 SteenbergenProbleemstelling – A4 steenbergen, belangrijke schakel in A4 route tussen Den Haag en Antwerpen. Nu negatieve invloed op woonklimaat, isoleren van gemeente. Er omheen, tracé redelijk willekeurig op technische gronden gekozen – geen optimale tracekeuze in relatie tot omgeving (kassengebied en bunkers e.d.). vanwege beschikbare budget brug over de Steenbergse vliet, historische open verbinding naar de zee (Spanjaarden kwamen over de vaart tot Steenbergen). Doel was door optimalisatie proces, vervlechtingsprocedure en tracékeuze budget voor grondverwerving aan markt mee te geven en van brug naar aquaduct te gaan. Markt was in staat om een aquaduct te realiseren.
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COMMUNICEER NAAR DE OMGEVING 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting communicatie naar niet-bestuurlijke omgevingCommunicatie naar niet-bestuurlijke omgeving: open en transparantToelichting aan de hand van Noord-Zuidlijn en de “reputatiematras”



COMMUNICEER NAAR DE OMGEVING 



INTERMEZZO: TEVREDEN OMGEVING 

Rijkswaterstaat besteedt aan op 'tevreden omgeving' 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Meerwaarde met PPS moet breed gezien wordenVoorbeelden:Lagere investeringskosten en/of life cycle kostenOvernemen van risico’sBodem gerelateerde risico’sFloat in planningIndexeringKortere bouwtijdMinder verkeershinder / omgevingshinder(beleving)Slim faserenTijdelijke bruggen/constructiesBetere communicatie



STEL EEN INKOOPSTRATEGIE OP 

 Keuzes ten aanzien van: 
 

– Werkomvang / Werkpakketten/ Takenpakketten 
 

– Contractvorm(en) 
 

– Risicoallocatie op hoofdlijnen 
 

– Financieel model / Betalingsregeling op hoofdlijnen 
 

– Aanbestedingsprocedure en gunningcriterium 
 

– Contractbeheersing 
 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting van begrip ‘inkoopstrategie’Onderwerpen: Scope, werkpakketten, contractvorm, aanbestedingswijze, gunningcriterium op hoofdlijnen, risicoanalyse, publiek publieke samenwerking , risicoallocatie op hoofdlijnenEMVI bepaalt het resultaat van een tender. Inspanningen tijdens tender moeten beperkt blijven tot essenties, ontwerpinspanning moet in redelijke mate vergoed wordenRisicoallocatie dient evenwichtig te zijnProjecten met PPS hebben qua omvang een ondergrens! Transactiekosten zijn behoorlijk.Haalbaarheid: De vraag aan de markt dient haalbaar te zijnVerinnerlijken inkoopstrategie door opdrachtgever! Dit vormt immers de ruggegraat voor het vervolgproces



PAS RISICOMANAGEMENT TOE 
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Haalbaarheid Contract- 
voorbereiding Aanbesteding Contractuitvoering 

Haalbaarheid 

Contract teksten/specificaties 

Actualisatie tijdens dialoog 

Actualisatie op basis van bids 

Toetsing 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting op functie van risicomanagement in verschillende stadia van een projectZie sheet



BEPAAL ONTWERPVRIJHEID 
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Initiatief 

Plano-
logie 

Tender 

Tijd 

SERIEEL 

15 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting belang van ontwerpvrijheid en hoe dat kan worden verkregenAfweging van mate van ontwerpvrijheid voor de markt, mede op basis van risicoanalyseEr is veel “koudwatervrees om oplossing “los te laten”. Risicoanalyse helpt om de ongewenste gebeurtenissen expliciet te maken en beheersmaatregelen te treffen. Er zijn meer beheersmaatregelen dan u op voorhand zult denkenRuimte voor integraliteit creëren!Aandacht voor de het gebruik van en de status van een referentieontwerp! Refereren aan Stadsbrug “De Oversteek” (geen referentieontwerp) en “A1/A28 Knpt Hoevelaken” (wel een referentieontwerp)Toelichting “SERIEEL”



BEPAAL ONTWERPVRIJHEID 
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Initiatief 

Plano-
logie 

Initiatief 

Plano-
logie 

Tender 

Tender 
Tijd 

SERIEEL PARALLELLISATIE 

16 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting belang van ontwerpvrijheid en hoe dat kan worden verkregenToelichting “PARALLELLISATIE”



BEPAAL ONTWERPVRIJHEID 
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Initiatief 

Plano-
logie 

Initiatief 

Plano-
logie 

Tender 

Tender 
Tijd 

SERIEEL PARALLELLISATIE 
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Initiatief 

Plano-
logie 

Tender 

VERVLECHTING 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Toelichting belang van ontwerpvrijheid en hoe dat kan worden verkregenToelichting “VERVLECHTING”



ORGANISEER BESLUITVORMING 
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1. Inkoopstrategie 
Besluitvormingsproces 
 

2. Procedure + beoordelingskader 
 
 

3. Programmatische eisen 
 

4. Start aanbesteding 
Aanbestedingsdossier 
 

5. Voornemen tot gunning 
 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Uitleggen dat besluitvorming ook georganiseerd moet wordenOrganiseer besluitvorming!Politiek in rust voor start tender  Collegebesluiten: Inkoopstrategie, bestuurlijk plan van aanpak, programmatische eisen, onderhoud, EMVI, tenderprocedurePolitiek speelt vervolgens geen rol meer tijdens tenderprocedure of haar rol is gereglementeerd.Voorbeeld: Tweewekelijks overleg met verantwoordelijke wethouder  Claim tijd!Voorbeeld: Tweewekelijks overleg met ambtelijk opdrachtgeverAandacht voor mandatering!Planning project i.r.t. verkiezingen!



INTERMEZZO: A2 MAASTRICHT 

19 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Intermezzo over gerealiseerde meerwaarde bij A2 MaastrichtKorte toelichting gerealiseerde meerwaarde bij A2 Maasticht: een dubbeldeks tunnel, lokaal verkeer zit op -1, doorgaand verkeer zit op -2



SPECIFICEER EISEN I.P.V. OPLOSSINGEN 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Overheid dient zich te concentreren op eisen en niet op oplossingenSpecificeer op basis van output (eisen i.p.v. oplossingen)Van input specificatie naar output specificatieEiscategorieën: Functionele eisen, raakvlak eisen, aspecteisenEisen expliciet laten aantonen



SPECIFICEER EISEN I.P.V. OPLOSSINGEN 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van standardisering benadrukkenStandardisering van methodiek om te komen tot outputspecificaties, mede ondertekend door alle belangrijke stakeholders in de civiele bouw in NL.Standardisering t.b.v. professionalisering bouwpraktijk



ONTWIKKEL STANDAARD VOORWAARDEN 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van standardisering benadrukkenIllustratie van standardisering: Standardisering van contracten/administratieve voorwaarden 



ONTWIKKEL STANDAARD VOORWAARDEN 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van standardisering benadrukkenIllustratie van standardisering: Standardisering van methoden voor contractbeheersing tijdens contractuitvoeringsfase



VOER DIALOOG 

Tender Stadsbrug “De Oversteek”: 
 

• 1 startbijeenkomst 
• 2 plenaire bijeenkomsten 
• 6 nota’s van inlichtingen 
• 16 dialooggesprekken 
• 44 individuele spreekuren 
• > 200 telefoongesprekken 
• 854 schriftelijke vragen 
 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van dialoog benadrukkenDialoog tussen OG en marktpartijen, voor, tijdens tender en na tender (contractuitvoering)Ook dialoog met stakeholdersEen dialoog gaat over de inhoud en niet over de persoon



VOER DIALOOG 

Tender Stadsbrug “De Oversteek” 
 
Leefregels: 
• Commitment voor proces, scope, tijd en geld 
• Gelijkwaardige gesprekspartner 
• Dialoog 
• We luisteren! 
• Oog voor (ontwerp)proces van Inschrijvers 
• Afspraak is afspraak 
• Evaluatie na ieder gesprek 
• Integriteit! 

 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Benadrukken dat een goede dialoog voorbereiding vergtDe kunst is om er samen uit te komen. Ruziemaken is niet moeilijk, dat kan iedereen. Er samen uitkomen is een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid!Aandacht voor zachte kant van samenwerken. Niet alleen “Beta” communicatie, maar ook “Alpha”  communicatieResultaat afstudeeronderzoek Caroline Wagner bij stadsbrug “De Oversteek”  grootste succesfactor is projectleiders met soft skillsBij aanvang project na contract close: Kick off op zachte kant van de samenwerking, daarn project Follow UpsVier met elkaar resultaten!



INTERMEZZO: STADSBRUG “DE OVERSTEEK” 

26 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Intermezzo over gerealiseerde meerwaarde bij stadsbrug “De Oversteek”Stadsbrug “De Oversteek”:Aanbesteding op basis van een vaste investeringsprijs, 100% op kwaliteit dusKwaliteitscriteria:50%: Beeldkwaliteit34%: (laagste) Onderhoudskosten, 25 jaar (in contract) en resterende 75 jaar16%: Overname van risico’s van opdrachtgeverGeen referentieontwerp!



ORGANISEER JEZELF 

Integraal projectmanagement 

Inkoop 
management 

Technisch  
management 

Omgevings 
management 

Projectbeheersing 

Projectondersteuning 

markt omgeving 

opdrachtgever 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van eigen organisatie benadrukkenOp al het voorgaande dien je je te organiserenOrganisatie (structuur)Bemensing eigen teamCultuurProceduresOverleggenGa expliciet werkenGa daadwerkelijk integraal werkenAan marktzijde: Niet meteen opknippen tussen partijen en risico’s verdelenOrganiseer je eigen kwaliteitsborging



HET GROOTSTE RISICO BEN JEZELF! 

Presentator
Presentatienotities
Doel: Belang van eigen organisatie benadrukkenHet grootste risico ben jezelf! Pas dus ook risicomanagement toe op jezelf!
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