Afwegingskader geïntegreerde contractvormen
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1

inhoudsopgave

2

Inhoud
Voorwoord
Hoofstuk 1 t/m 24
zie hiernaast

3

5
6 t/m 113

Begrippenlijst

116

Handige websites

118

Colofon

119

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Passende contractvormen voor renovatie en vernieuwing van awzi’s

6

Het afwegingskader in het kort

8

Van afwegingskader tot contract

10

Voor welke installaties is het afwegingskader te gebruiken?

12

De ambities van de waterschappen en het afwegingskader

14

Wat speelt er in de omgeving van de awzi’s?

20

Het zuiveringsproces op een awzi

22

Marktvisie van de waterschappen

24

Geïntegreerde contracten

26

Prikkels in geïntegreerde contracten

28

Prikkels en soorten contracten

32

Hoe werken prikkels in geïntegreerde contracten?

34

P-prikkel plan

36

D-prikkel design

38

E-prikkel engineering

40

M-prikkel maintain

42

F-prikkel finance

46

O-prikkel operate

52

Aanvullende prikkel betalingsprikkel (B€-prikkel)

60

Aanvullende prikkel aanbestedingsprikkel (A-prikkel)

64

Nieuwe samenwerkingsvormen

70

Welk contract is het meest geschikt?

76

Toepassing afwegingskader

78

Praktijkvoorbeelden

80

inhoudsopgave

4

inhoudsopgave

Voorwoord

Innovaties, energie- en grondstoffenfabrieken, soberheid en doelmatigheid.
Zomaar een greep uit de ambities die bepalend zijn voor het realiseren van een
nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie of voor een grootschalige renovatie van
een bestaande installatie. De contract- en aanbestedingsvorm kan vaak de
mogelijkheden voor uw project verruimen en zo helpen om uw projectdoelen en
ambities te realiseren. In de praktijk blijkt dit vaak makkelijker gezegd dan
gedaan. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en PPSsupport/PIANOo
een afwegingskader ontwikkeld, samen met de waterschappen Hollands
Noorderkwartier, Drents Overijsselse Delta, Aa en Maas en Amstel, Gooi en Vecht
(in combinatie met Waternet). Het afwegingskader is opgesteld door Deltares en
BNG Advies.
Het afwegingskader geeft inzicht in de meest kansrijke contractvorm voor uw
project, van traditioneel tot geïntegreerd op basis van uw ambities. Het biedt
praktische handvatten voor de inkoopafweging, onder andere door in beeld te
brengen wat de risico’s, levenscyclusoptimalisaties en kansen zijn voor
terugwinning van energie en grondstoffen.
Graag bieden we u hierbij het afwegingskader geïntegreerde contracten voor
afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi) en andere technische installaties aan.
Met dit kader kunt u zelf op een objectieve en uniforme manier de verschillende
contractvormen met elkaar vergelijken en keuzes maken voor uw eigen
marktbenaderingsstrategie.
Namens de Unie van Waterschappen & PPSsupport/PIANOo
Wouter Stolwijk, directeur PIANOo
Albert Vermuë, directeur Unie van Waterschappen
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Passende contractvormen
voor renovatie en vernieuwing
van awzi’s
Het afwegingskader geïntegreerde contracten is bedoeld om
betrokkenen te ondersteunen bij het kiezen van een passende
contractvorm, specifiek in de voorbereiding van renovatie en
vernieuwing van afvalwaterzuiveringsinstallaties en de besluitvorming
die daarbij hoort.
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Milieu en klimaat
De afvalwaterketen staat voor een fundamentele verandering. Want om onze
ambities op gebied van milieu en klimaat te realiseren, moeten we de
afvalwaterketen verduurzamen. De ketenpartners leveren in 2030 een grote
bijdrage aan een duurzamere samenleving. Waterschappen en gemeenten zetten
in 2030 een groot deel van het afval om in nieuw te gebruiken schone
grondstoffen, energie en schoon water. In dat kader hebben de Nederlandse
waterschappen zich verenigd in de Energie- en Grondstoffenfabriek. Deze
verduurzaming:
•	levert een bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen –
innovatief, duurzaam en midden in de maatschappij;
•	leidt tot operationele kostenbesparingen.
Vernieuwing, renovatie of vervanging
Tegelijkertijd is een groot deel van de zuiveringsinstallaties in Nederland gebouwd
in de vorige eeuw. Ze zijn aan het eind van de levenscyclus en toe aan
vernieuwing, renovatie of vervanging. Bovendien vraagt veranderde regelgeving
om aanpassingen in de zuiveringsinstallaties.
Geïntegreerde contracten
De combinatie van noodzakelijk vervangingsinvesteringen in de
zuiveringsinstallaties en de ambities op het gebied van milieu en klimaat vormen
de aanleiding voor een onderzoek naar de kansen van geïntegreerde contracten
voor zuiveringsinstallaties. Dit is in lijn met afspraken die de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen en andere ondertekenaars
van het Bestuursakkoord Water eerder maakten. Daarnaast sluit zo’n onderzoek
aan op de marktvisie van de waterschappen.
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Het afwegingskader
in het kort
•	
Het afwegingskader geeft antwoord op de vraag welk type contract aantrekkelijk kan zijn voor een renovatie of
vernieuwing van afvalwaterzuiveringsinstallaties en andere technische installaties. Bijvoorbeeld een traditioneel contract
volgens de RAW-systematiek voor alleen de bouwopgave of een geïntegreerd contract waarin ook ontwerp, onderhoud of
zelfs planvorming en financiering zijn opgenomen.
•	
Het afwegingskader biedt inzicht in de belangrijkste prikkels die u in het contract kunt opnemen om een
opdrachtnemer te stimuleren de gewenste prestaties te leveren en zo tot een optimaal resultaat te komen.
•	
Het afwegingskader biedt inzicht in de vrijheidsgraden die de opdrachtnemer moet krijgen om maximaal
geprikkeld te worden om tot optimalisaties te komen.
•	
Het afwegingskader biedt in een vroege fase van de projectvoorbereiding de contouren van een inkoopstrategie.
zuiveringsinstallaties in Nederland gebouwd in de vorige eeuw.
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Van afwegingskader
tot contract
Het afwegingskader komt vooral tot zijn recht in de vroege fase van
projectvoorbereiding. Met behulp van het kader kunt u dan de
belangrijkste argumenten op een rij zetten om voor een specifiek
project een bepaalde contractvorm te overwegen.
Er zijn verschillende manieren om het afweegkader te benutten:
•	Individueel. Aan de hand van de voorbeelden in dit afweegkader zijn de meest kansrijke bouworganisatievormen
te analyseren.
•	In teamverband. Zeker als u het afwegingskader voor het eerst gebruikt is het aan te bevelen zowel projectbetrokkenen als meer beleidsmatige
collega’s te betrekken.
•	
Workshop. Onder begeleiding van PPSsupport/PIANOo kunt u in teamverband het afwegingskader doorlopen. Het eindresultaat: een bondige
rapportage waarin de belangrijkste prikkels en kansen zijn geschetst, zodat u een maximaal resultaat uit het afwegingskader kunt halen.
Tip
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 enut het samenvattend overzicht waarin schematisch de stappen zijn beschreven en toegelicht.
B
Dit is als bijlage bij het afwegingskader gevoegd.
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Ruwe inkoopstrategie
De uitkomst van het afwegingskader is een ruwe inkoopstrategie die helpt
te benoemen:
•	welke prikkels en vrijheidsgraden van belang zijn om de projectambities
te realiseren;
•	welke risico’s daarbij horen.
Deze ruwe inkoopstrategie is zeer waardevol bij de verdere contractvoorbereiding
en alle daarmee samenhangende contacten met omgevingspartijen.
Inkoopplan
Gedurende de planontwikkeling en -uitwerking kan de ruwe inkoopstrategie
worden aangescherpt tot een daadwerkelijke contractkeuze. Doorgaans is deze
stap een meer formele mijlpaal in de contractuitwerking in de vorm van een
inkoopplan. Met het inkoopplan is voor iedereen in het project duidelijk op welke
wijze de markt zal worden benaderd en wat daarvoor nodig is.
Contract en aanbestedingsleidraad in concept
Zodra een contractkeuze is gemaakt kan mbv externe tools, zoals bijvoorbeeld
de contract- en de leidraadgenerator van CROW ProContract, een aanbestedings
leidraad en/of ander relevant aanbestedingsdocument worden opgesteld.
ProContract kan helpen bij:
•	het afwegen
• het specificeren (opstellen van een contract)
• het aanbesteden (van een contract)
• het uitvoeren
• het toetsen en verifiëren van een contract.
Het betreft een online platform waarmee de diverse contract- en
aanbestedingsdocumenten in concept gegeneerd kunnen worden.
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Voor welke installaties is het
afwegingskader te gebruiken?
Het afwegingskader is ontwikkeld voor afwegingen bij contracten voor
renovatie en nieuwbouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s).
Maar het afwegingskader is ook te gebruiken bij afwegingen voor
afzonderlijke technische installaties zoals polder- en rioolgemalen.
Daarbij is het interessant een link te leggen tussen technische installaties in de afvalwaterketen die in beheer zijn
bij waterschappen en bij gemeenten. Al deze installaties gezamenlijk vormen de transportketen van het afvalwater naar
de zuiveringsinstallatie.
Minder, maar groter
Het aantal awzi’s in Nederland neemt af, zowel bij waterschappen als bij bedrijven, maar de capaciteit van alle awzi’s tezamen
blijft vrijwel gelijk. De gemiddelde omvang van de awzi’s neemt dus toe.
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Capaciteit van afvalwaterzuiveringsinstallaties
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Omvangrijke investeringen
Stringentere wet- en regelgeving en nieuwe technische mogelijkheden leiden
ertoe dat bij veel awzi’s omvangrijke renovatie- en vervangingsinvesteringen
worden overwogen. Een belangrijke rol daarbij spelen factoren als centralisatie,
schaalvergroting en inspelen op nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen
(terugwinning grondstoffen en energie).
Civiele werken en technische installaties
Een afvalwaterzuivering bestaat uit een combinatie van civiele werken en
technische installaties. Bij de totale keten van het transport van afvalwater naar
de zuivering komen we onder meer de volgende onderdelen tegen:
• gemalen;
• overlaten;
•	
besturings- en telemetriesystemen (om op afstand te kunnen meten
en bedienen).
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De ambities van de
waterschappen en
het afwegingskader
Naast hun verantwoordelijkheid voor waterveiligheid hebben
de waterschappen de wettelijke taak om te zorgen voor
het watersysteembeheer en afvalwaterzuivering.
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Daarnaast hebben alle waterschappen ambities geformuleerd op het gebied van
duurzaamheid en innovatie, met onder meer aandacht voor de terugwinning
van energie en grondstoffen. Ten slotte hebben de verschillende waterschappen
ook individuele ambities geformuleerd waarvoor dit afwegingskader van pas
komt. Al deze taken en ambities kunnen van belang zijn bij het afwegen van
contractvormen en andere sturingsmiddelen richting mogelijke
opdrachtnemers.
Daarnaast zijn er veel trends en ontwikkelingen die invloed hebben op water
zuivering en daarmee ook op de eisen en ambities ten aanzien van awzi’s:

Green Deal Energie
In oktober 2011 tekenden de Unie van Waterschappen en het Rijk de Green Deal
Energie. Het doel hiervan is stappen te zetten naar een duurzame samenleving
waarin groene energie en economische groei hand in hand gaan. Een paar
hoofdpunten:
•	De waterschappen realiseren in de periode 2011-2015 minimaal twaalf
grootschalige energiefabrieken en drie tot vijf terugwinlocaties voor fosfaat uit
rioolslib.
•	De Rijksoverheid ondersteunt waar mogelijk de verdere ontwikkeling van het
concept ‘Energiefabriek’, met name op het gebied van wet- en regelgeving,
zodat de waterschappen een belangrijke rol kunnen spelen bij de lokale
opwekking van hernieuwbare energie.
In de Green Deal zijn scherpe ambities afgesproken:
• 30 procent energie-efficiënter en zuiniger werken tussen 2005 en 2020
• 40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie in 2020
• 30 procent minder uitstoot van broeikasgas tussen 1990 en 2020
Energie-efficiëntie: 3 procent verbetering per jaar
De doelstelling om 30 procent energie-efficiëntie te behalen in de periode
2005-2020 wordt ruimschoots behaald als de waterschappen de huidige trend
van 3 procent per jaar voortzetten. Onder energie-efficiëntie wordt zowel
energiebesparing als inzet van duurzame energie verstaan. Naast de afvalwaterzuivering liggen er ook nog kansen in het watersysteem, bijvoorbeeld door de
verbetering van de energie-efficiëntie van poldergemalen en bij mobiliteit en
transport. Genoemde ambities zullen onder meer door investeringen moeten
worden gerealiseerd. Het toepassen van geïntegreerde contracten kan daarbij
helpen.

15

5

inhoudsopgave

40 procent zelfvoorzienend door eigen duurzame energieproductie
De waterschappen hebben zichzelf doelen gesteld op het gebied van duurzame
energieproductie en zelfvoorzienendheid die verder gaan dan de nationale
doelen. De waterschappen ondervinden namelijk als geen ander de gevolgen
van klimaatverandering. Dijken en watersystemen moeten worden versterkt om
Nederland veilig en leefbaar te houden. Het klimaatrobuust maken van het
waterbeheer brengt hoge kosten met zich mee.
De waterschappen verbruiken per jaar ongeveer 10 petajoule aan energie,
wat ongeveer gelijkstaat aan het verwarmen van 400.000 woningen. Daarvan
is 85 procent voor afvalwaterzuivering en 10 procent voor poldergemalen.
Het zuiveren van afvalwater kost veel energie, maar afvalwater kan tegelijkertijd
een grote bron van energie zijn. Waterschappen kunnen uit afvalwater steeds
meer energie halen in de vorm van biogas (112 miljoen kuub in 2013). Daarnaast
stellen waterschappen ook terreinen beschikbaar aan derden voor de plaatsing
zonnepanelen of windmolens.
De productie van duurzame energie bedraagt nu momenteel 2,3 petajoule,
ongeveer een kwart van de eigen energiebehoefte van de waterschappen
In 2020 moet dat 40 procent van de energiebehoefte, een jaarlijkse besparing
bovendien van 90 miljoen euro aan energiekosten.
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Green Deal Grondstoffen
Waterschappen zuiveren het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Maar ze
kunnen er ook wat uit halen: energie en grondstoffen. Zo kunnen de waterschappen tijdens het zuiveringsproces allerlei grondstoffen winnen die opnieuw
gebruikt kunnen worden: onder meer fosfaat, cellulose, polymeren, alginaat en
CO2. Deze grondstoffen kennen veel mogelijke toepassingen: fosfaat als groene
meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en bioplastics en CO2 voor
tuinbouwkassen of de procesindustrie.
Op 20 november 2014 tekenden de Unie van Waterschappen en het Rijk de
Green Deal Grondstoffen. De Green Deal stimuleert de waterschappen om uit
afvalwater grondstoffen te winnen. De Rijksoverheid ondersteunt waar mogelijk
de verdere ontwikkeling van het concept ‘Energiefabriek’, vooral op het gebied
van wet- en regelgeving, zodat de waterschappen een belangrijke rol kunnen
spelen bij de lokale opwekking van hernieuwbare energie.
Een schepje er bovenop
In de Nationale Energieverkenning 2015 is aangegeven dat de realisatie van de
plannen tot energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie op
nationaal niveau achterblijft bij de ambities. Reden voor de waterschappen om
er nog een schepje bovenop te doen. Ze zetten niet alleen in op kansen in de
afvalwaterzuivering zoals de Energie- en Grondstoffenfabriek, maar hebben ook
aandacht voor wind- en zonne-energie, waterkracht en warmte-koudeopslag
(wko). Waterschappen verkennen samen met het Rijk welke mogelijkheden er
zijn om uiteindelijk tot energieneutraliteit te komen.
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Opwekking duurzame energie door waterschap
Opwekking duurzame energie door derden op terrein waterschap

Green Deal Duurzaam GWW
Sinds 2015 verloopt de inkoop van de waterschappen 100 procent conform de
criteria voor duurzaam inkopen (zie Aanpak Duurzaam GWW). De partijen in dit
samenwerkingsverband vinden dat duurzaamheid een vaste plaats verdient bij
het maken van plannen, het bouwen, het onderhouden en het gebruiken van
nieuwe en bestaande werken. Dit betekent dat duurzaamheid onderdeel moet
zijn van aanbestedingen. Dertig partijen, waaronder de waterschappen, hebben
op 10 juni 2013 de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend. Deze Green Deal
won eind 2014 de Green Deal Runner Up Award, een aanmoedigingsprijs voor
veelbelovende lopende Green Deals die bijzondere prestaties laten zien op het
gebied van samenwerking, durf en vernieuwing.
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De Energie- & Grondstoffenfabriek
In de afvalwaterzuiveringsinstallaties (awzi’s gebeurt enorm veel op het gebied
van terugwinning van energie en grondstoffen. Op de website van de energie- en
grondstoffenfabriek – www.efgf.nl - staat informatie over de vele projecten die
gerealiseerd zijn of worden gerealiseerd. In de Energie- & Grondstoffenfabriek
werken waterschappers van verschillende waterschappen samen aan innovaties
en de uitwisseling van kennis en ervaringen. De focus ligt op dit moment op
energieterugwinning (biogas en warmte), de reductie van de hoeveelheid slib en
het terugwinnen van fosfaat, cellulose, polymeren, alginaat en CO2. Bioplastics
en vetzuren staan op de agenda om terug te winnen.
Sommige waterschappen kiezen voor het centraal verwerken van slib tot biogas
en andere grondstoffen. Dat betekent een grootschaliger en dus efficiënter
verwerkingsproces, maar vergt tegelijkertijd extra vervoersbewegingen met slib.
Het is belangrijk om dit soort afwegingen in een vroeg stadium te maken.
Geïntegreerde contracten brengen met zich mee dat risico’s expliciet benoemd
en gealloceerd worden bij diegene die ze het best kan beheersen. Er zijn signalen
dat marktpartijen steeds vaker de overdracht van moeilijk door hen te beinvloeden
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risico’s ter discussie stelt. Opdrachtnemers stellen zich terughoudender op,
waardoor aanbestedingsprocedures meer tijd vergen. De markt laat weten dat
ze bepaalde risico’s niet willen en kunnen dragen, en wordt daardoor ‘voorzichtig’.
Juridische belemmeringen
Veel projecten gericht op energie- en grondstoffenwinning hebben te
maken (gehad) met juridische en organisatorische belemmeringen. Wet- en
regelgeving vormt nog te vaak een belemmering voor commercialisatie van
teruggewonnen energie en grondstoffen. Soms zijn er expliciete juridische
belemmeringen, maar vaak gaat het ook om meer impliciete formuleringen die
ruimte geven voor verschillende interpretaties. In het kader van de Green Deal
Grondstoffen en het Energieakkoord van de Sociaal-Economische Raad (SER)
pakken het Rijk en de waterschappen deze knelpunten op.
Verder heeft de Unie van Waterschappen heeft samen met de Stichting
Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) – het kenniscentrum van de
waterschappen – een juridische handreiking Energie en Grondstoffen laten
opstellen. De handreiking bevestigt dat het (terug)winnen van energie en
grondstoffen uit afvalwater past binnen de wettelijke taken van een waterschap.
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Wat speelt er in de omgeving
van de awzi’s?
Ontwikkelingen in de waterzuivering
Waterschappen hebben een wettelijke taak ten aanzien van het beheer van de waterkwaliteit (waterzuivering). In de eerste helft
van de vorige eeuw vormde volksgezondheid de belangrijkste uitdaging bij het zuiveren van het water. In de tweede helft van
de vorige eeuw kreeg de gezondheid van het waterecosysteem steeds meer aandacht (minimaliseren emissies), terwijl in de eerste
helft van deze eeuw het terugwinnen van grondstoffen en energie de belangrijkste uitdaging vormen.
Politiek-bestuurlijke invloeden
Waterschappen zijn overheidslichamen met een democratisch gekozen bestuur. Het gekozen bestuur kan nadere prioriteiten
stellen binnen de wettelijke taak op het gebied van de waterstaatzorg. Te denken valt aan bevordering van innovaties,
kostenbeheersing (om daarmee de lasten voor de burgers te beheersen), duurzaamheid of aandacht voor regionale
werkgelegenheid.
Overige invloeden
Er zijn vele ontwikkelingen geïnventariseerd die effect hebben op de scope en ambities van renovatie en investeringen in
vervangende nieuwbouw. Steeds vaker dringen omgeving en bestuur aan op onderzoek naar mogelijkheden tot bijvoorbeeld
meervoudig ruimtegebruik, het koppelen van warmteoverschotten aan warmtevragers en andere synergiekansen.
Op weg naar 2030
In de uitgave ‘Op weg naar de rwzi 2030’ van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) zijn vele ontwikkelingen
en de (mogelijke) impact op awzi’s beschreven.
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Belangrijke omgevingsfactoren in de komende jaren
Ook de komende decennia zijn er vele trends en ontwikkelingen die invloed
hebben op de inrichting van awzi’s en de ambities van waterschappen.
Een aantal hiervan zijn:
•	Waterschaarste. Door verdroging en verzilting vergt hergebruik van zoetwater
meer aandacht.
•	Afvalwaterketenbeleid. Onder meer bronscheiding en het afkoppelen van
hemelwater beïnvloeden de samenstelling van het afvalwater.
•	Nutriëntenterugwinning. Fosfaat, stikstof en kalium zijn terug te winnen en
wellicht bruikbaar in kunstmest voor de landbouw.
•	Energieneutraal. Dankzij de klimaatdoelstellingen en -verdragen worden
energiebesparing in het zuiveringsproces en het opwekken van energie steeds
belangrijker.
•	Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Naast het terugwinnen
van grondstoffen en energie komen andere duurzaamheidsthema’s op, zoals
CO2-uitstoot en beheersing van het gebruik van chemicaliën of bouwstoffen.
•	Effluentkwaliteit. De eisen aan de effluent (het gezuiverde water) beïnvloeden
de efficiency van het zuiveringsproces.
•	
Beheer en onderhoud. Sturing op afstand, beheersing van de levenscycluskosten en sturing op detailniveau binnen specifieke processen komen op.
•	
Ruimtegebruik. De ene techniek vergt meer fysieke ruimte dan de andere.
•	Kostenniveau. Bij de afweging van zuiveringstechnieken gaan bouw en
operationele kosten steeds vaker een rol spelen.
•	Risicoprofiel. Keuze tussen bewezen technieken en nieuwe technieken die
kansen bieden, maar (mogelijk) ook risico’s met zich meebrengen.
•	Technische ontwikkelingen. Ambities en mogelijkheden op het gebied van
de terugwinning van energie en grondstoffen veranderen momenteel snel.
Op het gebied van rioolwatertransport en waterzuivering zijn de
veranderingen minder groot.
21

•	Gebiedsoriëntatie. Het is van belang om via afzet van energie en grondstoffen
een bijdrage te leveren aan de omgeving.
De eerdergenoemde publicatie ‘Op weg naar de RWZI 2030’ van kenniscentrum
STOWA geeft het relatieve belang van verschillende invloedsfactoren weer voor
de awzi van de toekomst:
Invloedsfactor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Effluentkwaliteit
Kostenniveau
Energieneutraal
Nutriëntenterugwinning
Afvalwaterketenbeleid
Risicoprofiel
Restduurzaamheid
Beheer en onderhoud
Waterschaarste
Ruimtegebruik
Prioriteit (1:laag; 10: hoog)

De weging van deze en andere invloedsfactoren zal per waterzuiveringsopgave
verschillen en is belangrijke input voor het afwegingskader geïntegreerde
contracten. De bestuurlijk-politieke factoren en de diverse trends en
ontwikkelingen beïnvloeden de gewenste scope van awzi’s en de ambities vanuit
de waterschappen. Deze vormen op hun beurt weer een belangrijke schakel in
het afwegingskader.
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Het zuiveringsproces
op een awzi
Het traditionele zuiveringsproces kan ruwweg worden onderverdeeld
in zes verschillende processtappen / technische processen:
• Voorbehandeling om zwevende stof uit afvalwater te verwijderen
•	Basiszuivering om afvalstoffen uit het water te verwijderen
•	Nabehandeling om afvalstoffen uit het water te verwijderen

•	Slibverwerking om het slib als restproduct te verwerken
•	Deelstroombehandeling om deelstromen, ontstaan tijdens
slibverwerking, te ontdoen van hoge concentraties (stikstof en fosfaat)
•	Energieconversie om energie terug te winnen

Afvalwaterzuiveringsproces
Voorbehadeling

Basiszuivering

Nabehandeling

Influent
(rioolwater)

Effluent
(gezuiverd water)
Slibverwerking

Energie
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Deelstroombehandeling

Energieconversie

Grondstoffen
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Het is van belang om voor iedere processtap te analyseren of een opdracht
nemer ruimte moet krijgen voor eigen (technische) afwegingen om tot
optimalisaties te komen. Die ruimte noemen we de ‘vrijheidsgraden’ voor
de opdrachtnemer.
Het moderne zuiveringsproces
Het moderne zuiveringsproces wordt steeds meer geïntegreerd. De zes
genoemde processtappen vormen samen één geïntegreerde keten - een grote
‘black box’, voor sommigen. De keuze voor een bepaalde techniek of technologie
beïnvloedt in belangrijke mate andere onderdelen in het zuiveringsproces.
Daardoor wordt het steeds belangrijker om van tevoren te bepalen welke ruimte

(vrijheidsgraden) een opdrachtnemer krijgt om eigen afwegingen te maken
binnen dat zuiveringsproces. Tegelijkertijd is het steeds beter mogelijk te
beschrijven:
•	welke influent (rioolwater) er ongeveer zal zijn;
•	welke effluent (gezuiverd water) en welke energie en grondstoffen gewenst
zijn als output.
Dat biedt kansen voor de inzet van prikkels in RAW-contracten of zelfs van
geïntegreerde contracten. Juist met geïntegreerde contracten kan er goed op
gewenste outputs worden gestuurd, zonder de benodigde processen in
de black box voor te hoeven schrijven.

Afvalwaterzuiveringsproces
Voorbehadeling

Basiszuivering

Nabehandeling

Influent
(rioolwater)

Effluent
(gezuiverd water)
Slibverwerking

Energie
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Deelstroombehandeling

Energieconversie

Grondstoffen
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Marktvisie van de
waterschappen
Met een jaarlijks inkoopvolume van ongeveer 2 miljard euro doen
de waterschappen zaken met vele duizenden bedrijven. Daarvan wordt
meer dan 1 miljard euro uitgegeven aan onderhoud en investeringen in
de waterbouwsector. In deze sector hebben de waterschappen met
deze bestedingen een marktaandeel van 40 procent en daarmee zijn ze
de belangrijkste opdrachtgever na het Rijk.

24
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De waterschappen willen voor de markt een integere, betrouwbare,
transparante, zakelijke en daarmee een professionele opdrachtgever zijn.
Door bij de aanleg en realisatie van infrastructurele projecten vroegtijdig
bewuste keuzes te maken wordt bijgedragen aan algemene
beleidsdoelstellingen van de waterschappen, onder andere op het gebied van
duurzaamheid en innovatie.
De marktvisie is uitgewerkt in een publicatie van de Unie van Waterschappen:
‘De waterschappen als publieke opdrachtgever’. Dit document geeft
medewerkers van de waterschappen een richtinggevend kader bij de uitvoering
van werkzaamheden. In de aanbestedingsstrategie zijn moderne
contractvormen die de markt uitdagen om met oplossingen te komen
uitgangspunt bij het maken van deze keuze. Bij het realiseren van projecten
kijken de waterschappen in een zo vroeg mogelijk stadium naar innovatieve
oplossingen of krijgen de marktpartijen ruimte om innovatieve oplossingen aan
te dragen (inclusief de toepassing van innovatieve aanbestedingsvormen).

25

8

inhoudsopgave

9

Geïntegreerde contracten
Geïntegreerde contracten in het kort
1.	Een contract is een middel om doelen en ambities te
bereiken.
2.	Geïntegreerde contracten kunnen prikkels tot optimalisaties
bieden die helpen doelen en ambities te bereiken.
3.	Ook binnen traditionele RAW-contracten is een aantal
prikkels toe te voegen.
4.	Elders in dit afwegingskader zijn de verschillende prikkels
nader toegelicht en geïllustreerd aan de hand van
praktijkvoorbeelden.

Goede ervaringen in utiliteitsbouw en gww
In de utiliteitsbouw en de grond-, weg en waterbouw (gww) zijn goede
ervaringen opgedaan met geïntegreerde contractvormen – ook wel
innovatieve contracten genoemd. In het kader van het
Sluizenprogramma besteedt Rijkswaterstaat op dit moment diverse
grootschalige renovatie en nieuwbouw van sluizen aan en vraagt
daarbij zowel civiele techniek als procestechnologie uit. In het
afwegingskader zijn de leerervaringen verwerkt met geïntegreerde
contracten bij awzi’s (waterschappen) en andere technische installaties
(zoals sluizen van Rijkswaterstaat). Deze ervaringen bieden onder meer
inzicht in de te verwachten effecten bij de toepassing van de verschillende bouworganisatievormen (contracten) om de gestelde ambities te
kunnen realiseren.
26

Levenscyclus van een awzi
Om een afvalwaterzuiveringsinstallatie te realiseren moet er een plan
worden ontwikkeld waarin onder meer staat vastgelegd:
•	doelstellingen (bijvoorbeeld zuivering een bepaalde hoeveelheid
afvalwater);
•	locatie;
•	aanvoer en kwaliteit van influent;
•	relevante omgevingsfactoren;
•	ambities;
•	kwaliteit van effluent.
Op basis van het globale plan (‘plan’) kan een ontwerp (‘design’) van
de awzi worden opgesteld. Dit plan wordt nader uitgewerkt in een
engineeringsplan. Vervolgens worden een of meer opdrachtnemers
ingeschakeld om civieltechnische, werktuigbouwkundige en
elektrotechnische werken uit te voeren: de bouwopdracht (‘build’). Na
oplevering volgt een exploitatieperiode waarin de installaties moeten
worden bediend (‘operate’) en onderhouden (‘maintain’). Mogelijk
moeten ook energie en grondstoffen worden teruggewonnen (‘operate’)
of zelfs specifieke waterzuiveringsprestaties worden geleverd
(‘performance’). Door ook met de projectfasen na oplevering van het
werk rekening te houden spreken we van de levenscyclus van een awzi.
Sluitstuk van de levenscyclus is normaal gesproken de sloop of
vervanging.
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Geïntegreerd contracteren biedt kansen, maar niet altijd:
Door een opdrachtnemer niet alleen verantwoordelijk te maken voor een van de
bovengenoemde projectfasen, maar voor een meer integrale aanpak waarbij
planvorming, ontwerp, engineering, bouw, operate en/of maintain in een
contract gezamenlijk worden uitbesteed, ontstaan mogelijkheden tot
optimalisaties. Zeker als de opdrachtnemer allerlei risico’s, die zich tijdens de
levenscyclus van een awzi kunnen manifesteren, beter kan beheersen en beter
kansen kan benutten dan de opdrachtgever. Randvoorwaarden en beperkingen
in vrijheidsgraden kunnen deze potenties teniet doen. In dat geval is een
RAW-aanbesteding waarschijnlijk het meest passend.
Processtappen in het planproces
Om tot een awzi te komen moet een planproces worden doorlopen. In een
traditioneel planproces worden de verschillende processtappen op basis van
afzonderlijke contracten opeenvolgend in de tijd bij verschillende opdracht
nemers in de markt gezet:
•	
Planvormingsfase. Gedurende de planfase wordt op hoofdlijnen het plan om
te komen tot een awzi beschreven. Welke capaciteit is nodig, welke
omgevingsfactoren zijn relevant, welke randvoorwaarden (tijd, geld, kwaliteit)
zijn van toepassing?
•	
Ontwerpfase. Gedurende de ontwerpfase wordt het plan omgezet in een
‘design’, met aandacht voor vormgeving, techniek én landschappelijke
inpassing.
•	
Engineeringsfase. Gedurende de engineeringsfase wordt het ontwerp in
detail uitgewerkt en worden keuzes gemaakt op het gebied van materiaal
gebruik, constructieberekeningen en uitvoeringsmethode.
•	
Bouwfase. Gedurende de bouwfase wordt de awzi fysiek gerealiseerd op
basis van het ontwerp en het daarop gebaseerde engineeringsplan.
•	
Exploitatiefase. Deze fase kent drie geïntegreerde processen:
27

1.	Het onderhoud: na oplevering wordt de awzi in gebruik genomen en is er
vast en variabel onderhoud aan de diverse installaties nodig.
	2.	Beheer waterlijn: na oplevering wordt het waterzuiveringsproces ter hand
genomen.
3.	Beheer energie- en grondstoffenlijn (sliblijn): na oplevering kan ervoor
gekozen worden energie en grondstoffen terug te winnen uit het slib van
het afvalwater.
Het combineren van twee of meer stappen in dit planproces in een
(geïntegreerd) contract prikkelt de opdrachtnemer om te koment tot
optimalisaties in dit planproces. De betere afstemming kan verstoring van het
communicatieproces voorkomen en optimalisaties in de tijd mogelijk maken.
Prikkels en vrijheidsgraden
De prikkels in geïntegreerde contracten werken alleen als de opdrachtnemer
voldoende vrijheidsgraden krijgt om tot optimalisaties te komen. Uitgangspunt
is dat de opdrachtnemer opdracht krijgt tot bouw (afgekort als ‘B’) en daaraan
werkzaamheden kan toevoegen. Er zijn zes type prikkels die een bouw
(B-contract) verruimen tot een geïntegreerd contract:
1. Planprikkel
2. Ontwerpprikkel (Designprikkel)
3. Engineeringsprikkel
4. Onderhoudsprikkel (Maintain prikkel)
5. Exploitatieprikkel (Operate-prikkel, inclusief energie & grondstoffen)
6. Financeprikkel
Deze zes prikkels staan hierna beknopt beschreven. Verderop in dit afwegings
kader volgt een verdere toelichting en illustreren we de werking van deze prikkels
aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.

9
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Prikkels in geïntegreerde
contracten
Planprikkel (P-prikkel)
De integrale aanpak van planvorming, ontwerp en bouw in één
contract biedt mogelijkheden tot optimalisaties, omdat de
ontwerpvrijheid voor opdrachtnemers significant groter wordt.
De opdrachtnemer kan de opdracht winnen door een slim plan goed
uit te werken en de bouw goed uit te voeren. Dat kan betekenen:
1.	minder kosten over de levenscyclus (omdat er een slimmere
projectscope wordt bedacht);
2.	snellere uitvoering (omdat uitvoeringskennis is meegewogen in
planvorming en ontwerp);
3.	betere kwaliteit (toepassen van nieuwe technieken en inzichten).
De uitdaging is ervoor te zorgen dat de opdrachtgever voldoende
zekerheid heeft over de eindoplossing en dat de doorlooptijd van het
planproces beheerst wordt.
Designprikkel (D-prikkel)
De integrale aanpak van ontwerp en bouw in één contract biedt
mogelijkheden tot optimalisaties. De opdrachtnemer kan de opdracht
winnen door een slim ontwerp goed uit te werken en de bouw goed uit
te voeren. Dat kan betekenen:
1.	minder kosten over de levenscyclus (omdat er nieuwe materialen of
onderhoudsarme technieken worden toegepast);
28

2.	snellere uitvoering (omdat uitvoeringskennis is meegewogen in
ontwerp en uitdetaillering);
3.	betere kwaliteit (bijvoorbeeld omdat opdrachtnemer betere output
weet te realiseren).
De uitdaging is om te bepalen welke vrijheidsgraden de opdrachtnemer
krijgt om tot ontwerpoptimalisaties te komen. Het is namelijk
uiteindelijk de opdrachtgever die een awzi wenst met bepaalde
functionaliteiten en die daarop aangesproken zal worden.
Engineeringsprikkel (E-prikkel)
Tijdens de engineering – het nader uitwerken – van een ontwerp zijn
optimalisaties mogelijk in de uitvoeringsfasering, materialisaties en
logistieke uitwerking. Dat kan betekenen:
•	
minder kosten, door het gebruik van goedkopere materialen met
dezelfde functionaliteit;
•	
snellere uitvoering, door het gebruik van eenvoudiger te installeren
onderdelen;
•	
betere kwaliteit van zuiveringsprocessen, door de toepassing van
slijtvaste of onderhoudsarme materialen.
Net als bij de ontwerpprikkel is een belangrijke uitdaging om te bepalen
welke vrijheidsgraden de opdrachtnemer krijgt om tot ontwerp
optimalisaties te komen.
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Maintainprikkel (M-prikkel / LCC-prikkel)
De integrale aanpak van bouw en onderhoud in een contract biedt mogelijk
heden tot optimalisaties op de levenscycluskosten:
•	
De som van aanleg- en onderhoudskosten kan lager uitvallen, bijvoorbeeld
door het toepassen van iets duurdere maar onderhoudsarme materialen.
•	
Er kan een onderhoudsarm ontwerp worden afgedwongen, bijvoorbeeld door
te sturen op zo min mogelijk onderhoudswerkzaamheden en zo min mogelijk
kansen op verstoring van het bedrijfsproces.
Operate-prikkel (O-prikkel)
De integrale aanpak van bouw, onderhoud en exploitatie in een contract biedt
mogelijkheden tot optimalisaties op de exploitatie- en beheerkosten:
•	
De som van aanlegkosten en exploitatie- en beheerkosten kan lager uitvallen,
bijvoorbeeld iets hogere bouwkosten die worden terugverdiend via lagere
beheerkosten –denk aan bediening op afstand of via robots.
•	
Er kan een eenvoudig te bedienen awzi worden ontwikkeld, bijvoorbeeld
bediening op afstand.
•	
Als er meer energie en grondstoffen kunnen worden teruggewonnen, komt
realisatie van de duurzaamheidsambities dichterbij. Bijvoorbeeld oplossingen
als er additionele grondstoffen uit het afvalwater kunnen worden gehaald.
Finance-prikkel (F-prikkel)
Door te betalen voor geleverde prestaties is er een krachtige prikkel om risico’s te
voorkomen en beheersen. Bijvoorbeeld door de overdracht van risico’s in de
exploitatiefase aan de opdrachtnemer, die deze beheerst door extra aandacht in
ontwerp, bouw en uitvoering Daarnaast zijn er gedurende een langere periode
prestaties af te dwingen. De meest vergaande vorm van dat laatste is betalen
voor beschikbaarheid van werkende installaties en betalingen te relateren aan de
prestaties, bijvoorbeeld als het gaat om de kwaliteit van de effluent. De F-prikkel
combineert voordelen van de D-, M- en O-prikkel (Design, Maintain, Operate).
29

De optimalisaties en risico’s op een rijtje
Ontwerpoptimalisaties
1. besparing kosten
2. minder hinder (ruimtebeslag)
3. meer functionaliteit
4. zelfvoorzienendheid in energieproductie
Uitvoeringsoptimalisaties
1. besparing kosten
2. minder hinder (overlast)
3. kortere doorlooptijd
Onderhoudsoptimalisaties
1. lagere kosten
2. onderhoudsgemak / minimaliseren onderhoud
3. eenvoudige monitoring
Optimalisaties in materiaalkeuzes
1. lagere kosten
2. onderhoudsgemak / minimaliseren onderhoud
3. eenvoudige monitoring
Operationele optimalisaties
•	
betere outputs uit het zuiveringsproces
•	
lagere kosten (minder mensen voor zelfde werk)
•	
beheergemak (minimaliseren beheer)
•	
energie-efficiëntere processen

10
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Beheersing risico’s door markt
•	
verlaging kans op optreden van risico’s
•	
besparing kosten als een risico optreedt
•	
meer functionaliteit
Nieuwe risico’s voor opdrachtgever
•	
faillissement opdrachtnemer
•	
hoge verzekeringskosten

30
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Prikkels en soorten
contracten
Afhankelijk van de wensen zijn
diverse contractsoorten mogelijk.
Naast het traditionele RAW-contract
zijn er de volgende geïntegreerde
contracten:
•	
Engineering Build – EB
•	
Design Build – DB
•	
Plan Design Build – PDB
•	
Design Build Maintain – DBM
•	
Design Build Finance Maintain
(Operate) – DBFM(O)

32

Voor welk resultaat moet u bij welk contract zijn?
RAW
Engineeringsprikkel (E)
Designprikkel (D)
Planprikkel (P)
Onderhoudsprikkel (M)

EB

DB

PDB

DBM

DBFM(O)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Beheerprikkel (O)

X

Financieringsprikkel (F)

X
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Ervaringsregels: wanneer welk contract?
•	
PDB als uitvoeringskennis van groot belang is bij dialoog met omgeving
over planontwerp op hoofdlijnen.
•	
EB/DB als opdrachtnemer ruimte krijgt om ontwerp te optimaliseren.
•	
DBM als opdrachtnemer ruimte heeft om de levenscycluskosten te
optimaliseren (materiaalkeuze, ontwerpoplossingen en uitvoering).
•	
DBFM als opdrachtgever ontzorgd wil worden. Risico’s op meerkosten
en tijdsoverschrijding zijn voor risico van de opdrachtnemer.
•	
DBFMO als onderhoud en exploitatie verweven zijn.
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12 Hoe werken prikkels in

geïntegreerde contracten?
Theorie en praktijkvoorbeelden

34
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Werking prikkels in geïntegreerde contracten
Hiervoor zijn zes prikkels beschreven die meerwaarde kunnen bieden en leiden
tot een verruiming van de scope van een bouwcontract (B-contract) tot een
geïntegreerde contract:
• P-prikkel (plan)
• D-prikkel (design)
• E-prikkel (engineering)
• M-prikkel (maintain)
• O-prikkel (operate)
• F-prikkel (finance)
Deze prikkels kunnen helpen om extra projectambities te realiseren of om
projectrisico’s effectiever te beheersen. Voorwaarde is dat er geen beperkende
randvoorwaarden zijn die de vrijheidsgraden van de opdrachtnemer dusdanig
inperken dat ze de prikkels niet kunnen benutten.
Werking prikkels in niet-geïntegreerde contracten
Ook aan de hand van niet-geïntegreerde contracten (RAW-bestekken) is
het mogelijk projectambities te realiseren en projectrisico’s te beheersen.
De belangrijkste uitdagingen liggen dan bij de opdrachtgever om tot
optimalisaties tussen de verschillende projectfasen in de tijd te komen.
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Aanvullende prikkels: A- en B€-prikkel
Naast de genoemde prikkels kunnen twee belangrijke aanvullende prikkels
worden toegevoegd aan RAW- en geïntegreerde contracten:
•	de aanbestedingsprikkel (A-prikkel), voorafgaand aan de looptijd van het
contract;
•	de betalingsprikkel (B€-prikkel), gedurende de looptijd van het contract.
Alle acht prikkels worden hierna kort toegelicht en met voorbeelden
geïllustreerd.

12
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P-prikkel
Plan
De planologische procedure bepaalt in belangrijke mate de oplossings
mogelijkheden. Zo kunnen in de planologische uitwerking bepaalde ontwerp- en
uitvoeringsmogelijkheden juist wel of niet mogelijk gemaakt worden.
Daarnaast kunnen er afspraken of beperkingen worden opgenomen ten aanzien
van geografische scope, mogelijke milieuhinder voor de omgeving, aanvoer en
opslag van rioolwater en afvoer van gezuiverd water.

Het doel van de P-prikkel is het optimaliseren van de projectscope en daarmee het vergroten van de ruimte voor optimalisaties.
De opdrachtnemer stuurt de planvorming aan en gebruikt daarbij zijn inzicht in kosten en zijn uitvoeringsdeskundigheid.
Tevens kan de planprikkel helpen om diverse ontwerpoplossingen sneller te ‘trechteren’, zodat het planproces versnelt.
De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van vergunningen kan (deels) worden verlegd; daarvoor moet de
vergunningverlener wel open staan.

36
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Wat levert de prikkel op?
Door planologie en bouw te combineren – dit gebeurt doorgaans in combinatie
met ontwerp (PDB-contract) – zijn er mogelijkheden om:
•	kosten te verlagen (kosten van de bouw en/of kosten tijdens de bouwen exploitatieperiode);
•	doorlooptijd te verkorten (in de bouwfase en/of planologische
voorbereidingsfase);
•	hinder te beperken (bijvoorbeeld geur- en milieuhinder);
•	functies te combineren/ ruimtebeslag te beperken/ uitbreidbaarheid voor de
toekomst te garanderen (afhankelijk van wens van opdrachtgever).
Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de P-prikkel mogelijkheden biedt, is onder meer
afhankelijk van:
•	de complexiteit van de opgave, zowel wat betreft de technische complexiteit
als de omgevingscomplexiteit. Complexiteit maakt het aantrekkelijk
de P-prikkel toe te voegen.
•	de maatschappelijke onrust rondom de opgave. Die maakt gebruik van
de P-prikkel risicovol.
•	de te doorlopen procedure. Vooral de doorlooptijd is een aandachtspunt,
met het oog op mogelijkheden om tot vaste prijsafspraken te komen.
Dat maakt de P-prikkel risicovol.
•	de ontwikkeling van de normen waaraan de opdrachtnemer moet voldoen.
Als de normen nog in beweging zijn, is het lastig de opdrachtnemer al in
het planproces te betrekken.
Randvoorwaarde: bij zowel opdrachtgever en opdrachtnemer moet voldoende
professionaliteit aanwezig zijn.

37

Illustratie 1: piekopvang riool of extra capaciteit awzi
Bij het bepalen van de scope van de awzi is van belang hoeveel afvalwater er
gemiddeld en op piekmomenten naar de awzi’s wordt afgevoerd. In de planfase
wordt met gemeenten overlegd over de hoeveelheid te zuiveren rioolwater en
de kwaliteit ervan (vooral de menging met hemelwater). Een belangrijk issue in
deze fase is de mogelijkheid om pieken in de afvoer van hemelwater op te
kunnen vangen. Zo kan een gemeente ervoor kiezen op piekmomenten meer
water op de riolering te lozen om snel van water af te komen. Ter compensatie
geeft de gemeente het betrokken waterschap middelen om een extra opvangbekken in de awzi te bouwen. Op deze manier zijn de kosten over een langere
looptijd van de awzi te analyseren en is af te wegen wat voor gemeente en
waterschap gezamenlijk kostentechnisch de beste oplossing vormt.
Illustratie 2: scheiden bij de bron
Bij het bepalen van de scope van een awzi is de concentratie van de vervuiling in
het afvalwater van belang. Vooral in nabijheid van grote bronnen van specifiek
afvalwater zijn er verschillende manieren waarop partijen met concentraties
afvalwater om kunnen gaan. Te denken valt aan opvang bij de bron van specifiek
afvalwater, zoals urine met medicijnen in ziekenhuizen en verzorgingshuizen.
Zo heeft waterschap Drents Overijsselse Delta gekozen voor het apart zuiveren
bij de bron, bijvoorbeeld het ISALA Ziekenhuis te Zwolle. Een ander voorbeeld
betreft een samenwerking met het Deventer Ziekenhuis om plaszakken te
verstrekken aan patiënten die een CT-scan met röntgencontrastmiddel
ondergaan. De ingeleverde plaszakken worden daarna weer apart verwerkt.
Op deze manier zijn kosten te besparen op de toekomstige exploitatie en is
het bovendien mogelijk om het zuiveringsresultaat te verbeteren.
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14 D-prikkel
Design

Het ontwerp is in belangrijke mate bepalend voor de uitvoeringsmethode,
planning en materiaalkeuzes. Door ontwerp- en materiaalkeuzes te koppelen
aan de uitvoeringsmethode, -planning en -kosten, ontstaan kansen voor
optimalisaties.
Wat levert de prikkel op?
Door ontwerp en bouw te combineren zijn er mogelijkheden om:
•	kosten te verlagen (bijvoorbeeld door nieuwe materialen toe te
passen met een betere prijs/kwaliteitverhouding);
•	doorlooptijd te verkorten (bijvoorbeeld door te werken met
geprefabriceerde onderdelen zodat snellere bouw mogelijk is);
•	hinder en ruimtebeslag te beperken (bijvoorbeeld door nieuwe
technieken toe te passen die kosten en ruimte besparen).
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Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de D-prikkel mogelijkheden biedt, is onder meer
afhankelijk van:
•	de projectambities (sturen op planning en kosten, minimaliseren
hinder, maximeren kwaliteit).
•	de maatschappelijke druk op inzicht in het ontwerp. De D-prikkel is
immers alleen effectief als er genoeg ontwerpvrijheid kan worden
aangeboden aan de opdrachtnemer. Elke afspraak met de omgevingspartner kan een beperking zijn voor deze ontwerpvrijheid.
•	de complexiteit van de opgave: zijn er überhaupt ontwerp- en
uitvoeringsopties of is er slechts één oplossingsrichting?
•	de technische beheersbaarheid (inzicht in de consequenties van
de verschillende technische keuzes).
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Het integreren van de D-prikkel is vooral aantrekkelijk als:
•	de opgaven (technisch) complex zijn, zoals waterzuivering en zeker
terugwinning van energie en grondstoffen;
•	u de opdrachtnemer wilt uitdagen op basis van duurzaamheidsambities of
zuiveringskosten per kubieke meter afvalwater;
•	u kansen wilt benutten voor optimalisaties in uitvoering en materiaalgebruik.
Randvoorwaarde: er moet (ontwerp-)ruimte zijn – letterlijk en figuurlijk – om tot
optimalisaties te komen in onder meer uitvoering, planning, logistiek en
materiaalgebruik.
Illustratie 1: nieuwe technieken waterzuivering
In een publiek-private samenwerking werken diverse partijen aan de nieuwe
zuiveringstechnologie Nereda, waarbij het afvalwater wordt gezuiverd door
aerobe bacteriën die groeien in compacte korrels. Dit biedt grote voordelen voor
chemicaliën- en energieverbruik. De technologie vraagt om een veel kleiner
bouwoppervlak voor de installatie en leidt tot lagere kosten. De keuze voor een
nieuwe biologische zuiveringstechnologie als deze is daarmee een voorbeeld van
een designprikkel. De ontwerpoptimalisaties leveren de volgende voordelen op:
+ lager energieverbruik
+ lager chemicaliëngebruik
+ kleiner bouwoppervlak
De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) Epe van Waterschap Vallei en Veluwe is
de eerste ter wereld die het publieke afvalwater op praktijkschaal volledig met
deze technologie zuivert. Mede dankzij financiering door het Innovatieprogramma
Kaderrichtlijn Water van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Illustratie 2: slim ontwerp Energiefabriek Tilburg
In Tilburg is de rwzi omgebouwd tot ‘Energiefabriek Tilburg’. Het doel is:
•	het zuiveringsslib uit het hele beheersgebied van de Dommel op de
economisch meest gunstige manier te verwerken;
• de rioolwaterzuivering energieneutraal te kunnen uitvoeren;
• biogas extern te verkopen.
Deze opdracht werd aanbesteed aan de hand van een contract op basis van
ontwerp, realisatie en onderhoud. De contractwaarde bedraagt 31 miljoen euro.
De maximale terugverdientijd van het project was gesteld op tien jaar.
Het winnende ontwerp blijft hier ruim binnen.
Het organisch materiaal dat vrijkomt bij de zuivering van het afvalwater, het
zuiveringsslib, wordt omgezet in biogas. Ook het slib uit de andere zeven
rioolwaterzuiveringen van waterschap De Dommel wordt in de Energiefabriek
Tilburg omgezet in biogas. Al dit biogas wordt ingezet voor de eigen energievoorziening, zodat de rwzi volledig energieneutraal is. Voor het biogas dat
overblijft zoekt het waterschap een duurzame en kostenefficiënte bestemming.
De grote renovatie verliep niet zonder geschilpunten. Tijdens de bouw kwamen
geschillen naar boven die uiteindelijk door de Raad van Arbitrage voor de Bouw
zijn beslecht. Het betrof wijzigingen in het ontwerp waarvoor wel of niet expliciet
toestemming van het waterschap nodig was. De opdrachtnemer werd
uiteindelijk geconfronteerd met een fors verlies van miljoenen euro omdat deze
een aantal wijzigingen wilde doorvoeren die volgens de Raad van Arbitrage voor
de Bouw niet strookten met het contract van de klus. Het waterschap heeft
dankzij het DBM-contract, het risico op wijzigingen in belangrijke mate aan de
opdrachtnemer overgedragen.
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15 E-prikkel
Engineering

Engineering betreft het uitwerken van een basisontwerp/voorlopig
ontwerp tot een definitief ontwerp. Er zijn dan al belangrijke
ontwerpkeuzes gemaakt, maar engineering biedt de opdrachtnemer
wel de mogelijkheid om planning, uitvoering en materiaalkeuzes
in beperkte mate te optimaliseren.
Wat levert de prikkel op?
Door de kleinere inbreng van de opdrachtnemer is de
engineeringsprikkel minder krachtig dan een D-prikkel. Toch biedt ook
een E-prikkel mogelijkheden om:
•	kosten te verlagen (bijvoorbeeld door nieuwe materialen of
uitvoeringsmethodieken toe te passen);
•	doorlooptijd te verkorten (bijvoorbeeld door gebruik van een slimme
planning en fasering of geprefabriceerde onderdelen);
•	storingen te voorkomen c.q. beperken (bijvoorbeeld door toepassing
van onderhoudsarme technieken).
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Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de E-prikkel mogelijkheden biedt is onder meer
afhankelijk van:
•	de projectambities (sturen op planning, kosten, minimaliseren
hinder, maximeren kwaliteit);
• de maatschappelijke druk op inzicht in het ontwerp;
•	de complexiteit van de opgave: zijn er überhaupt ontwerp- en
uitvoeringsopties of is er slechts één oplossingsrichting?
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Het integreren van de E-prikkel (bij de bouwopdracht) is vooral aantrekkelijk bij
projecten waarbij de druk vanuit de omgeving leidt tot ontwerpkeuzes die in
de nadere uitwerking door de opdrachtnemer uitgewerkt kunnen worden.
Een uitwerking waarbij via slimme uitvoering, materiaalgebruik en werkfasering
optimalisaties mogelijk zijn die minder hinder, lagere kosten of een snellere
uitvoering mogelijk maken.
Randvoorwaarde: er moet ruimte zijn (letterlijk en figuurlijk) om tot optimalisaties te komen in onder meer uitvoering, planning, logistiek en materiaalgebruik.
Illustratie 1: aanpassing RWZI Varsseveld
Door de sluiting van een fabriek in Varsseveld was de hoeveelheid door de rwzi te
verwerken afvalwater sterk afgenomen. Mede daarom heeft het waterschap
Rijn en IJssel besloten de bestaande membraantechnologie, die vervangen
moest worden en bovendien veel energie kostte, om te laten bouwen tot een
conventionele zuivering met nabezinktank. Hiervoor gebruikte het waterschap
een UAV-GC-contract voor engineering en bouw (ook wel bekend als
Engineering & Construct-contract).
Het doel van deze aanbesteding was het combineren van kennis en ervaring
op het gebied van riooltechniek en pompsystemen en civiele techniek met een
duidelijke allocatie van verantwoordelijkheden. De opdrachtnemer is een
samenwerkingsverband tussen een specialist in civiele betonwerken en een
expert in ontwerp en uitvoering van de civieltechnische en
werktuigbouwkundige werkzaamheden.
De opdrachtnemer heeft diverse aanpassingen gedaan aan de aeratietank en
de bestaande installaties, nabezinktank en beluchtingsbakken gesloopt.
Op deze manier is de rwzi aangepast tot een conventionele zuivering en is
het energieverbruik van het zuiveringsproces verlaagd.
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De voordelen: optimalisaties in de ontwerpuitwerking en de uitvoering van
de civieltechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden ten behoeve van
de nabezinktank, het retourslibgemaal en de overstortput.
Illustratie 2: renovatie RWZI Steenwijk
De rwzi in Steenwijk voldeed niet meer aan de technische eisen en het
zuiveringsrendement was onvoldoende. Bij het (om)bouwen, uitbreiden en
renoveren van RWZI Steenwijk is een civieltechnisch bedrijf als opdrachtnemer
geselecteerd. Dit leverde de volgende voordelen op:
•	Optimalisaties in de ontwerpuitwerking. Verschillende onderdelen zijn prefab
uitgevoerd, waardoor tijd is bespaard gedurende de bouwperiode,
de bemalingsduur korter is geworden en er minder kosten gemaakt worden.
•	Optimalisaties in de planning. Hierdoor heeft de opdrachtnemer tijd en dus
geld bespaard op de bouwkosten.
•	Door de eenduidige allocatie van verantwoordelijkheden zijn de diverse
onderdelen van het werk beter op elkaar afgestemd en heeft de
opdrachtnemer actief meegedacht gedurende het gehele proces.
De ontgraven grond van de verschillende onderdelen is bijvoorbeeld waar
mogelijk op het werk hergebruikt in taluds of aanvullingen. Op deze manier
wordt er ‘van werk werk gemaakt’.
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16 M-prikkel
Maintain

De onderhoudsstrategie kan in belangrijke mate meesturen in
het ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsproces. Ontwerp- en uitvoeringskeuzes zijn te beïnvloeden door eisen te stellen aan
de onderhoudbaarheid.
Wat levert de prikkel op?
Door maintain en bouw te combineren (doorgaans in combinatie met
ontwerpverantwoordelijkheden) zijn er mogelijkheden om:
•	onderhoudskosten (gedurende hele levenscyclus) te verlagen
(bijvoorbeeld door materialen met een betere prijs-/
prestatieverhouding te gebruiken): Life Cycle Costing (LCC) /
Total Cost of Ownership (TCO);
•	hinder door onderhoud te beperken (bijvoorbeeld door
onderhoudsarm te ontwerpen)’
•	minimaliseren faalkansen na oplevering (bijvoorbeeld door
materialen met een beperkte faalkans te gebruiken, zodat er
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minder vaak onderhoud nodig is of spoedreparaties nodig zijn);
een langere nuttige levensduur te garanderen (bijvoorbeeld door
materiaalkeuzes).
Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de M-prikkel mogelijkheden biedt, is onder meer
afhankelijk van:
• de complexiteit van het onderhoud;
• de intensiteit van het (verwachte) onderhoud;
• de risico’s bij falen.
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Het integreren van de M-prikkel is vooral aantrekkelijk:
•	bij opgaven waar behoefte is aan een meerjarige kwaliteitsgarantie of
meerjarige prestatieverplichtingen (bijvoorbeeld bij nieuwe technieken in
het zuiveringsproces, zoals de fijnzeef in het uitgebreide praktijkvoorbeeld
RWZI Beemster aan het eind van dit afwegingskader);
•	als onderhouds- en exploitatiekosten relatief hoog zijn in relatie tot
bouwkosten, wat bij awzi’s het geval is;
•	als er behoefte is aan beheersing van onderhoudskosten via extra aandacht
in het ontwerp en/of tijdens de uitvoering, wat is toe te passen als
het onderhoud in zijn geheel aan de opdrachtnemer wordt overgelaten,
maar ook als men het onderhoud in eigen beheer wil laten plaatsvinden
(kennisoverdracht vanuit opdrachtnemer richting eigen medewerkers);
•	bij technische opgaven waarvoor de eigen kennis en kunde is beperkt;
het eigen personeel kan natuurlijk wel leren van de ingekochte expertise
uit de private sector.
Randvoorwaarde: in de fasen voorafgaand aan het onderhoud moet ruimte
zijn (letterlijk en figuurlijk) om tot optimalisaties te komen in onder meer
uitvoering, planning, logistiek en materiaalgebruik.
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Illustratie 1: renovatie RWZI Den Bosch (DBM)
De RWZI Den Bosch is 45 jaar oud en moest gerenoveerd worden, onder meer
door strengere eisen ten aanzien van emissies, een toenemend risico op
calamiteiten en de toenemende behoefte aan onderhoudinspanningen
vanwege de staat van onderdelen. In 2014 is het project via een concurrentiegerichte dialoog aanbesteed als een DBM-contract met de mogelijkheid om
het specialistische onderhoud voor een periode van vijftien jaar in opdracht te
geven. De onderhoudskosten voor de meerjarige contracten maken deel uit
van de EMVI-criteria tijdens de aanbesteding. Het regulier onderhoud voert het
waterschap zelf uit.
De aanbestedingskeuzes vloeien voort uit de strategische keuzes van het
waterschap over wat zelf te doen en wat uit te besteden (randvoorwaarden
organisatie). Het waterschap:
•	doet zelf beheer en onderhoud, aangevuld met specialistische contracten;
• zorgt zelf voor de financiering;
•	maakt zelf een referentieontwerp en een indicatieve kostenraming als basis
voor een vast te stellen plafondbedrag.
Het gegund ontwerp gaat uit van een innovatieve zuiveringstechnologie
(EssDe® in combinatie met een Demon®-installatie). Dit innovatieve ontwerp
levert de volgende voordelen op:
+ optimalisatie levenscycluskosten
+ een relatief laag energieverbruik
+ reductie van het ruimtebeslag
+ goede landschappelijk inpassing
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Illustratie 2: uitbreiding en renovatie RWZI Beemster
RWZI Beemster wordt uitgebreid met fijnzeven en diverse onderdelen worden
gerenoveerd. Hiermee is een investering gemoeid van circa 6 miljoen euro.
De werkzaamheden lopen tot juli 2016.
Reden voor het project is dat de zuivering aan haar maximale biologische
capaciteit zit en uitbreiding van de zuiveringscapaciteit dus gewenst is (van
130.000 vervuilingseenheden nu naar 170.000 vervuilingseenheden in 2040).
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft ervoor gekozen fijnzeven
te gebruiken, een nieuwe manier van zuiveren waarbij cellulose wordt omgezet in
bioplastics. Dit houdt in dat onopgelost materiaal, zoals toiletpapier en haren,
uit het afvalwater worden gefilterd. Dit zeefgoed kan bijvoorbeeld hergebruikt
worden voor de productie van biologisch afbreekbare plastic tasjes.
De capaciteitsuitbreiding is aanbesteed als een UAV-GC-contract met gebruik
van EMVI. Met de leverancier van de fijnzeven heeft het waterschap een apart
contract afgesloten, inclusief onderhoud. Deze leverancier blijft vijftien jaar
verantwoordelijk voor het onderhoud en het rendement van de installatie,
maar is niet verantwoordelijk voor de ‘werking’ van de installatie (bijvoorbeeld
elektrotechnische aspecten). De verantwoordelijkheid voor de werking is
vastgelegd in het UAV-GC-contract.
Het waterschap heeft gekozen voor de M-prikkel, omdat fijnzeven in
Nederland nog niet op grote schaal worden toegepast. De kennis is niet breed
beschikbaar binnen waterschappen en er zijn nog onzekerheden qua
rendement van de technologie. De meerwaarde van de M-prikkel zit vooral in
de toegang tot kennis van deze nieuwe technologie (voorlopig beperkt binnen
de eigen organisatie) en garantie over de langetermijnfunctionering en
prestatie/rendement ervan.
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17 F-prikkel
Finance

Het is mogelijk om als opdrachtgever ook de financiering van de te maken
ontwikkel- en bouwkosten aan de opdrachtnemer te laten. Betaling aan
opdrachtnemer gebeurt dan pas als de werkende awzi beschikbaar is.

De inzet van een F-prikkel impliceert een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM). Dit is een geïntegreerde
contractvorm, waarbij de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de financiering, het ontwerp en de bouw van een object,
maar ook voor het onderhoud. Als de opdrachtnemer daarnaast verantwoordelijk is voor de exploitatie dan is er ook sprake van
‘Operate’ (O, samen dus DBFMO). Deze contractvorm wordt vaak toegepast als de aanbestedende dienst een prikkel wil vanuit
de financiële wereld. Als de opdrachtnemer onvoldoende presteert wordt hij gekort op de ‘beschikbaarheidsvergoeding’,
waarop we later zullen ingaan. Vermogensverschaffers (banken en aandeelhouders) hebben belang bij een goede performance
van opdrachtnemer, omdat die anders wordt gekort op betalingen, met het risico dat opdrachtnemer niet aan
de financieringsverplichtingen jegens zijn vermogensverschaffers kan voldoen. Door het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat
en het ministerie van Financiën zijn rijksbrede modelovereenkomsten voor deze contractvorm opgesteld.
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Inkopen van een product of een dienst
In veel aanbestedingen koopt de opdrachtgever een ‘product’ in, bijvoorbeeld
een weg met 2x2 rijstroken of een awzi met een bepaalde capaciteit voorbezinktanks, nabezinktanks of slibverwerking. Bij een DBFM-contract neemt de
opdrachtgever echter een dienst af: een beschikbare weg of een beschikbare
waterzuivering met een bepaalde minimumcapaciteit. De opdrachtnemer neemt
– binnen vooraf gestelde randvoorwaarden – de verantwoordelijkheid voor het
complete project. Afhankelijk van het contract is die na ontwerp, bouw en
financiering nog bijvoorbeeld twintig jaar verantwoordelijk voor het onderhoud.
Betaling (ook wel ‘beschikbaarheidsvergoeding’ genoemd) geschiedt vervolgens
per maand of kwartaal. De opdrachtnemer wordt dan ook echt afgerekend op
het daadwerkelijk beschikbaar zijn van de weg of de awzi-capaciteit.
Betalen op basis van beschikbaarheid
De opdrachtgever betaalt op basis van helder en meetbaar geformuleerde
prestaties of beschikbaarheid. Dat kan een prestatie zijn uitgedrukt in een te
verwerken hoeveelheid rioolwater van een bepaalde kwaliteit of uitgedrukt in
een omschrijving van het gezuiverde water. Als de dienst niet voldoet aan de
vooraf gemaakte afspraken dan wordt er gekort op de beschikbaarheids
vergoeding. Dit geeft natuurlijk prikkels voor de opdrachtnemer om te presteren.
De F-prikkel introduceert betrokkenheid van banken (als verstrekker van ‘vreemd
vermogen’) en vergt inbreng van risicodragend eigen vermogen van de
opdrachtnemer. De F-prikkel zorgt voor een strakke focus op risicomanagement.
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Wat levert de prikkel op?
Door finance toe te voegen aan een geïntegreerd contract – doorgaans in
combinatie met ontwerp, bouw en onderhoudsverantwoordelijkheden –
ontstaan nieuwe mogelijkheden voor:
•	reductie van risico’s (meerkosten) tijdens bouw en exploitatie, door de grotere
focus van opdrachtnemer op risicomanagement (omdat er eigen geld en geld
van de bank in het project worden geïnvesteerd);
•	expliciete overdracht van risico’s, doordat alle verantwoordelijkheden aan
opdrachtnemer zijn overgedragen;
•	focus op beperken wijzigingen tijdens bouw – wijzigingen brengen immers
risico’s met zich mee en zijn daardoor onaantrekkelijk voor betrokkenen;
•	garantie op de te leveren prestatie: door de betaling op basis van beschikbaarheid is er een sterke prikkel om na oplevering – tijdens de exploitatieperiode
– prestaties / beschikbaarheid te leveren. Als dat niet lukt, dreigen er kortingen
en daardoor problemen met financiers. De F-prikkel zorgt wel voor minder
innovatie. omdat opdrachtnemer teruggrijpt naar bewezen technologieën/
technieken (minder risico’s).
Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de F-prikkel mogelijkheden biedt, is onder meer afhankelijk van:
•	de omvang van de investering (het organiseren van de F-prikkel en
de bijbehorende rentekosten moeten worden terugverdiend);
• de beïnvloedbaarheid van risico’s door opdrachtnemer;
• de behoefte aan beheersing van de scope en planning van een project;
•	de hoogte van de beïnvloedbare onderhouds- en exploitatiekosten – bij awzi’s
maken de jaarlijkse exploitatiekosten een relatief groot deel uit van de initiële
investeringskosten, dus daar is ook relatief veel winst te behalen.
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De F-prikkel is een krachtige en ingrijpende prikkel die niet in alle omstandig
heden toegepast moet worden. Ervaringen binnen de wegenbouw
(Rijkswaterstaat) en utiliteitsbouw (Rijksgebouwendienst) hebben de
onderstaande leerervaringen opgeleverd:
•	Begrenzing looptijd. De ervaring leert dat sinds de financiële crisis de looptijd
van een contract met een F-prikkel is bekort. In de wegenbouw en utiliteitsbouw zijn op dit moment contracten te zien met looptijden van 20 tot 25 jaar
(voor realisatie en exploitatie). Bij langere looptijden vallen er te veel
onzekerheden onder de scope van het contract. Dat maakt het lastig om
financiering te verkrijgen en bovendien leidt het tot hogere risico-opslagen.
•	Technologische vernieuwing. De ervaring leert dat DBFM-contracten niet
geschikt zijn om de opdrachtnemer te prikkelen tot nieuwe technologische
ontwikkelingen. Technologische vernieuwing introduceert vaak onzekerheden
die op gespannen voet staan met het arrangeren van private financiering
(tegen scherpe tarieven). Voor de private financiering is voorspelbaarheid van
het project en de daarmee gepaard gaande kosten belangrijk. Een F-prikkel
jaagt wel het toepassen van allerlei innovaties aan. Denk bijvoorbeeld aan
het toepassen van (elders) reeds bewezen technieken of van nieuwe
materialen waar elders ervaringen mee zijn opgedaan.
Betaling en boeteclausules
De betaling aan de opdrachtnemer gebeurt periodiek na de bouw, op basis van
prestaties in plaats van op basis van geleverde producten. Als de afgesproken
prestaties niet worden geleverd, treden boeteclausules in werking. Als een
opdrachtnemer een boete krijgt, heeft dit gevolgen voor de aflossing en
financieringsstructuur. Het consortium en de private financiers zullen er daarom
naar streven de opgelopen boetes tot een minimum te zullen beperken.
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Kapitaalslasten
De F-prikkel introduceert betrokkenheid van banken (vreemd vermogen) en
vergt inbreng van risicodragend eigen vermogen van de opdrachtnemer.
Dat brengt additionele kapitaalslasten met zich mee:
•	De rente op vreemd vermogen die een opdrachtnemer betaalt aan de bank is
hoger dan de rente die een publieke opdrachtgever (zoals een waterschap)
betaalt aan dezelfde bank. Dat heeft te maken met solvabiliteitseisen die
banken stellen en de opslag voor de projectrisico’s die banken aan het
rentetarief toevoegen.
•	De rente op risicodragend vermogen die de opdrachtnemer zelf inbrengt is
nog weer hoger omdat juist de opdrachtnemers als eerste geconfronteerd
worden met de tegenvallers die voortkomen uit projectgerelateerde risico’s.

- 	behoorlijk hoge transactiekosten, waardoor dit soort aanbestedingen niet
geschikt zijn voor gww-projecten met een kleine investeringsomvang (minder
dan 10 à 20 miljoen euro)

Voordelen F-prikkel
+ 	optimalisaties in de onderlinge afstemming en planning van ontwerp, bouw
en onderhoud, waardoor de kosten voor de opdrachtgever doorgaans lager
uitvallen
+ 	betere beheersing van interfacerisico’s en dus lagere kosten door integrale
aanpak
+ 	sterke planningsprikkels als gevolg van het betalingsmechanisme (betalen op
basis van beschikbaarheid / prestaties): doordat de betalingen vanuit de
opdrachtgever vanaf oplevering op gang komen, komt het project vaak zelfs
eerder beschikbaar dan gepland
+ 	door de totstandkoming van het project integraal uit te besteden, kan de
opdrachtgever zich toeleggen op zijn kerntaken

Delfland blijft gedurende de 30-jarige contractperiode de rechtmatige eigenaar
van de awzi’s en het transportstelsel; Delfluent heeft gedurende de 30-jarige
concessieperiode een gebruikersrecht (‘Right of Use’) gekregen. Samen hebben
de awzi’s een piekcapaciteit van circa 50 miljoen liter per uur, Houtrust (30 procent)
en Harnaschpolder (70 procent). Daarmee is de AWZI Harnaschpolder een van
de de grootste awzi’s van Europa

Nadelen F-prikkel
- een (veel) langere voorbereidingstijd
- aanbesteden van DBFM(O)-projecten vraagt specifieke kennis en kunde.
49

Illustratie: AWZI Harnaschpolder & AWZI Houtrust
In december 2003 heeft het hoogheemraadschap Delfland de nieuwbouw van AWZI
Harnaschpolder en de renovatie van AWZI Houtrust op basis van een DBFMOcontract gegund aan een consortium van bedrijven, Delfluent, bestaande uit:
• Installaties, beheer & exploitatie: Veolia Water
• Beheer & exploitatie: Evides
• Bouw/civiel: Heijmans & Strukton
• Financiering: Rabobank, Dexia & European Investment Bank

De twee belangrijkste motieven van Delfland om te kiezen voor DBFMO
betroffen:
+ 	Efficiencywinst: van tevoren is becijferd dat het DBFMO-contract 10,5 procent
aan kosten zou kunnen besparen ten opzichte van een alternatieve aanbesteding (bestaande uit losse contracten voor ontwerp, bouw en onderhoud).
Uiteindelijk is zelfs een kostenreductie van 17,2 procent becijferd (ten opzichte
van een referentieaanpak).
+ 	Versnellen van oplevering: er was grote behoefte aan tijdige beschikbaarheid
van de verwerkingscapaciteit.
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Bonus/malusregeling Delfland
Delfland betaalt op basis van een dienstverleningsvergoeding. Deze is verdeeld
in een vaste component (92 procent) en een variabele component (8 à 10 procent),
waarbij de vaste component voor het grootste gedeelte bestaat uit de kapitaallasten (rente en aflossing) en de variabele component wordt berekend op basis
van volume en verwijdering van stikstof. Daarbij geldt een bonus/malus waarbij
afhankelijk van de prestaties op het gebied van stikstofverwijdering een korting
dan wel een bonus wordt betaald. Daarnaast hanteert Delfland een bonus
principe dat ervoor zorgt dat iedere optimalisatie zowel Delfland als Delfluent
voordeel oplevert.
Evaluaties
In 2013 zijn er in opdracht van het bestuur van Delfland twee evaluatiestudies
uitgevoerd. Het eerste onderzoek schetst dat het DBFMO-contract voor de
waterzuiveringen Harnaschpolder en Houtrust na tien jaar aan alle
verwachtingen voldoet. Partijen werken goed samen, hebben de risico’s goed
verdeeld en de behoefte om te wijzigen is minimaal. Onderzoekscommissie
PPS/AHR Hoogheemraadschap van Delfland concludeert dat in de praktijk ruim
17 procent wordt bespaard en de risico’s duidelijk zijn verdeeld. Zo kampte
de zuivering in 2007 met klachten van stankoverlast. Het consortium draaide,
zoals afgesproken, op voor de kosten van de oplossing. Beide partijen hebben
niet tot nauwelijks de behoefte om het contract te wijzigen, laat staan open te
breken. Slechts op veertien minieme punten zijn met wederzijdse instemming in
de loop van de jaren kleine aanpassingen doorgevoerd.
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Een tweede onderzoek, uitgevoerd door KPMG, vergelijkt de integrale kosten
van de AWZI Harnaschpolder met de AWZI Amsterdam-West. De operationele
beheerskosten voor zuivering zijn gelijk. De belangrijkste verschillen betreffen:
• de kapitaallasten: Harnaschpolder is duurder;
•	de benuttingsgraad: die is hoger in Amsterdam-West (97 procent tegenover
78 procent).
Verschillen in kosten zijn te verklaren door onder meer de gekozen locatie van
AWZI Harnaschpolder. Die had tot gevolg dat er extra geïnvesteerd moest
worden in:
•	een leidingstelsel om de nieuwe awzi aan te sluiten op het transportstelsel;
•	een pompsysteem en de bijbehorende relatief hoge energiekosten vanwege
de grote afstand die het effluent moet afleggen van Harnaschpolder naar
effluentpompstation Houtrust;
•	een energieopwekkingsysteem, dat in Amsterdam-West niet nodig was
vanwege de locatiekeuze naast een afvalenergiebedrijf;
•	een geurbehandelingsinstallatie die nodig was vanwege de nabijheid van
een woonwijk;
•	de grond, die in Delft is gekocht, terwijl in Amsterdam grond in erfpacht is
uitgegeven.

inhoudsopgave
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18 O-prikkel
Operate

Het operationele beheer (‘Operate’) van de installatie heeft veel invloed op
de uiteindelijke personeelskosten (0-10 procent), het energieverbruik
(30-40 procent), het gebruik van chemicaliën (1-10 procent),
de slibverwerking (30-40 procent) en de onderhoudskosten (20-30 procent).
De effectiviteit van het beheer van de installatie is op haar beurt mede afhankelijk van de gemaakte keuzes in het ontwerp- en
bouwproces. Zeker als naast waterzuiveren ook het terugwinnen van energie en grondstoffen een belangrijke ambitie vormt,
zijn deze keuzes in belangrijke mate bepalend voor de resultaten die op gebied van operationeel beheer behaald kunnen worden.
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Wat levert de prikkel op?
Door operations te combineren met bouwverantwoordelijkheden – en
doorgaans ook met ontwerpverantwoordelijkheden – zijn er mogelijkheden om:
•	operationele kosten (gedurende hele levenscyclus) te verlagen (bijvoorbeeld
door technieken met een betere prijs-/prestatieverhouding te gebruiken):
Life Cycle Costing (LCC) / Total Cost of Ownership (TCO);
•	energielasten te verlagen door energie-efficiënte technieken te gebruiken
(bijvoorbeeld nieuwe innovatieve zuiveringstechnologieën op basis van
korreltechnologie)
•	faalkansen na oplevering te minimaliseren (bijvoorbeeld door technieken
met een beperkte faalkans te gebruiken, zodat er minder vaak onderhouds
werkzaamheden of spoedreparaties nodig zijn);
•	een langere nuttige levensduur te garanderen (bijvoorbeeld door een slimme
gebruiks- en onderhoudsplanning).
Wanneer is deze prikkel zinvol?
De mate waarin de O-prikkel mogelijkheden biedt is onder meer afhankelijk van:
• de complexiteit van het operationeel beheer;
•	de intensiteit van het (verwachte) beheer / de mate waarin sturing op afstand
en kostenbeheersing of reductie van energiegebruik is te prikkelen;
• de risico’s bij falen.
Het integreren van de O-prikkel is vooral aantrekkelijk bij:
•	opgaven waar behoefte is aan een meerjarige kwaliteitsgarantie (bijvoorbeeld
bij nieuwe technieken);
•	exploitatiekosten die relatief hoog zijn in relatie tot bouwkosten, wat bij awzi’s
het geval is;
• behoefte aan beheersing van exploitatiekosten via ontwerp of uitvoering;
• technische opgaven waarvoor de eigen kennis en kunde beperkt is.
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Randvoorwaarde: het waterschap moet bereid zijn het operationeel beheer op
basis van beschikbaarheidseisen over te dragen aan derden.
Illustraties 1: AWZI Harnaschpolder
In het DBFMO contract voor de AWZI Harnaschpolder heeft Delfland alle
operationele en onderhoudstaken aan Delfluent overdragen. Een van de
contractuele verplichting van Delfluent en Delfluent Services (DSBV) is het
invoeren van een Kwaliteit Management Systeem (ISO 9001), mede om het
Hoogheemraadschap van Delfland de mogelijkheid te geven op afstand te
sturen (‘remote governance’) en niet betrokken te zijn bij de dagelijkse
operationele activiteiten van DSBV.
De dienstverleningsvergoeding die Delfland betaalt is verdeeld in een vaste
component en een variabele component, waarbij de vaste component voor het
grootste gedeelte bestaat uit de financieringskosten en de variabele component
uit een tarifering voor de gemiddelde hoeveelheid rioolwater per tijdseenheid
(= debieten) en behandelde vuillast/vracht.
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De O-prikkel bij de Energie- en Grondstoffenfabriek
De O-prikkel kan slechts betrekking hebben op een onderdeel van de
operationale activiteiten, zoals energieopwekking of (terug)winning van
grondstoffen. Om de O-prikkel te identificeren is het goed om afzonderlijke
afwegingen te maken met betrekking tot:
• Energieambities
-	Eigen energiegebruik: vermindering van het eigen energieverbruik en
de eigen energiekosten
-	Inkomsten uit verkoop van elektriciteit, gas en/of warmte uit rioolwater
of slib
-	Inkomsten door toestaan energiewinning uit alternatieve energiebronnen
op areaal (wind, zon, waterkracht)
• Grondstoffenambities
- Terugwinnen grondstoffen voor circulaire economie
- Inkomsten uit verkoop van grondstoffen aan derden
• Technologiekeuzes en de eventuele ambitie om in-house
technologiekennis te ontwikkelen
-	Actuele technieken op het gebied van energiewinning
(slibvergisting/-verbranding)
- Actuele technieken op het gebied van grondstofwinning uit slib
- Nieuwe technologische ontwikkelingen

54

• Risico’s: de bereidheid om risico’s te lopen c.q. over te dragen
• Schaal- en logistieke effecten
- Energie- en grondstoffen: terugwinning on-site
-	Energie- en grondstoffen: terugwinning geclusterd op een locatie en
transporteren slib van kleine zuiveringen naar de centrale locatie voor
verwerking
-	Geen eigen terugwinning energie en grondstoffen, maar transport alle slib
naar locaties van derden
Per awzi kunnen er kansen zijn op het gebied van energiewinning en
grondstoffenwinning:
• Energiewinning (elektriciteit, warmte en gas) uit rioolwater / vergisting slib
• Grondstofwinning uit slib / industrieel water
• Energiewinning op areaal (zon, wind, waterkracht)
Als er vervolgens kansen zijn voor energiewinning gaat het om het bepalen van
een ambitieniveau:
• Energieproductie voor eigen gebruik
Illustratie 2: WKK-installatie RWZI Leiden
Hoogheemraadschap van Rijnland heeft opdracht gegeven voor het ontwerpen,
realiseren en onderhouden van een tweetal Warmtekrachtkoppelingen (WKK’s)
bij de RWZI’s Leiden-Noord en Leiden-Zuidwest. De WKK zet het vrijkomende
biogas uit het slibvergistingsproces om in elektriciteit en warmte. Met een
jaarlijkse elektriciteitsproductie van 3.048.000 kWh voorziet de WKK de zuivering
van circa 45 procent van de energiebehoefte. De warmte is te gebruiken om het
slib en de gebouwen op het terrein te verwarmen.
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• Energieproductie voor levering aan derden (maatschappelijk)
Illustratie 3: zwembad in Raalte
Het zwemwater van zwembad Tijenraan wordt verwarmd door de restwarmte in
het gezuiverde rioolwater van waterschap Drents Overijsselse Delta. Dit
(demonstratie)project omvat het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van
een ‘thermisch energie transfer systeem’ (TETS) om daarmee inzicht te krijgen in
warmteterugwinning uit afvalwater en deze kennis te delen met de andere
Europese partners binnen het EU-project INNERS. De technieken zijn afzonderlijk
beproefd, maar bijzonder in deze combinatie. De investering levert een jaarlijkse
besparing qua energieinkoop op van 25.000 euro.

Bovendien moet een waterschap afwegen welke risico’s men bereid is te lopen c.q.
over te dragen (‘transfer’) als het gaat om energie en grondstoffenwinning:
• Bouw- & installatierisico
• Onderhoudsrisico
• Prestatierisico (hoeveelheid energie die wordt opgewekt)
• Commercieel (afzet van de energie tegen bepaalde prijs)
Aanvullend kunnen schaal- en logistieke effecten in ogenschouw worden
genomen.

• Energieproductie voor verkoop aan derden (commercieel)
Ambitieniveau

Ambitieniveau

Eigen gebruik

Risicotransfer

WKK RWZI Leiden

Aanleg-/installatierisico’s

Onderhoudsrisico
Operate-risico
(prestatie en rendement)
Commercieel risico
(vraag en prijs)
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Levering aan
derden
Bijvoorbeeld levering
warmte uit RWZI
Raalte aan zwembad

Verkoop aan derden
Bijvoorbeeld levering
biogas RWZI Den Bosch
aan gemeente en
bedrijfsleven
Groengas warmtenet
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Illustratie 5: Groengasinstallatie West
Waternet en het Afval Energie Bedrijf (AEB) gaan een DBMO-contract met
twaalf jaar onderhoud aanbesteden. Daarbij moet nog worden ingevuld wie
de verkopende partij van het groengas wordt; de opdrachtgever of de
opdrachtnemer. Doel is het opgewekte groengas zo efficiënt mogelijk te
verkopen aan derden, bijvoorbeeld via een tankstation voor particulieren en/of
zakelijke gebruikers. De opdrachtgevers hebben besloten de expertise voor
onderhoud en exploitatie integraal uit te besteden, omdat het omzetten van
biogas in groengas – bijvoorbeeld met ‘membraantechnologie’ – heel anders is
dan de technieken voor basiszuivering en slibverwerking, en dus relatief ver weg
ligt van de core business van het waterschap.

Illustratie 4: RWZI Den Bosch
Aan de hand van een DBM-contract wordt gewerkt aan een grootschalige
renovatie van de rwzi. Na oplevering van de rwzi wordt vrijkomend biogas
gebruikt in het zuiveringsproces. Een deel van het biogas wordt verwerkt tot
biobrandstof (Compressed Bio Gas, CBG). Deze biobrandstof wordt gebruikt
voor de gemeentelijke vuilniswagens en voor de productie van stoom voor
een voedings- en genotmiddelenbedrijf op een nabijgelegen industrieterrein.
Deze operationele verantwoordelijkheid heeft het waterschap zelf op zich
genomen, maar had ook in het DBM-contract geïntegreerd kunnen worden.

Ambitieniveau

Risicotransfer

Ambitieniveau
Aanleg-/installatierisico’s

Levering aan
derden

Verkoop aan derden
Grondstoffen zelf
terugwinnen en
verkopen aan derden

Onderhoudsrisico
Operate-risico
(prestatie en rendement)
Commercieel risico
(vraag en prijs)
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Eigen gebruik

Grondstoffen door derde
laten terugwinnen en
zelf verkopen
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Illustratie 7: waterkrachtcentrale Hezenbergerstuw
Waterschap Vallei en Veluwe heeft in 2010 een waterkrachtcentrale laten
installeren naast de Hezenbergerstuw, die vanwege ouderdom en slijtage
grondig moest worden opgeknapt. Het doel was om waterkracht te gebruiken
voor het opwekken van energie en zo bij te dragen aan duurzaamheid (groene
stroom) en innovatie. Het project is als Design & Construct-contract op de markt
gezet (gegund aan GMB) en levert 150 MWh elektriciteit per jaar. Met een
gemiddeld verbruik per huishouden van 3.500 kWh betekent dit dus energie voor
43 huishoudens. Het project is mede mogelijk dankzij SDE+-subsidie en
financiële steun van de provincie Gelderland. Het waterschap heeft gekozen
onderhoud en beheer (maintain & operate) in eigen hand te houden, maar had
dit ook in het contract aan de opdrachtnemer kunnen overdragen.

Illustratie 6: Energie- en Grondstoffenfabriek Apeldoorn
In juli 2015 is de energie- en grondstoffenfabriek AWZI Apeldoorn van
waterschap Vallei en Veluwe geopend. Met behulp van het gas dat vrijkomt bij
de vergisting van slib wordt energie opgewekt voor het eigen proces en water
verwarmd voor een woonwijk in Apeldoorn. Daarnaast wordt er 900 ton
kunstmest teruggewonnen (o.a. fosfaat). De capaciteit van de installatie is
bovendien zodanig dat ook slib vanuit andere awzi’s in de omgeving kan worden
verwerkt. Dit contract is gegund op basis van een EB-contract (Engineering &
Build). Het waterschap heeft gekozen onderhoud en beheer (maintain &
operate) in eigen hand te houden, maar had dit ook in het contract aan de
opdrachtnemer kunnen overdragen.

Ambitieniveau

Ambitieniveau

Eigen gebruik

Risicotransfer

Waterkrachtcentrale

Aanleg-/installatierisico’s
Onderhoudsrisico
Operate-risico
(prestatie en rendement)
Commercieel risico
(vraag en prijs)
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Levering aan
derden

Verkoop aan derden
PV-park Everstekoog en
Windpark
Noordoostpolder
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Illustratie 8: windmolenpark Noordoostpolder
Het waterschap Zuiderzeeland heeft aan projectontwikkelaar Koepel
Windenergie toestemming gegeven om een windpark te bouwen langs dijken
die het waterschap in beheer heeft. Met 86 windturbines wekt Windpark
Noordoostpolder vanaf 2016 jaarlijks circa 1,4 miljard kWh elektriciteit op
(goed voor het jaarverbruik van 400.000 huishoudens). Bovendien ontvangt het
waterschap een pacht voor het gebruik van de grond.
Illustratie 9: Zonneweide AWZI Everstekoog
Eind 2014 heeft de gemeente Texel de energiecoöperatie TexelEnergie
toestemming gegeven om zonnepanelen te plaatsen bij AWZI Everstekoog.
Er komen 300 zonnepanelen op het land en 800 op drijvende vlotten in de
installatie. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is de
beheerder van de awzi en de omliggende grond. TexelEnergie heeft een
huurovereenkomst gesloten met HHNK voor de grond. De opgewekte stroom
komt beschikbaar voor Texelaars die via de coöperatie willen participeren in
het project.
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19 Aanvullende prikkels
Betalingsprikkel (B€-prikkel)

Sturen op beschikbaarheid en het afdwingen van private voorfinanciering
(met behulp van de F-prikkel) kan additionele kosten met zich meebrengen
die niet altijd zijn terug te verdienen. In dat geval is het toch mogelijk om een
betalingsprikkel toe te passen in een UAV- of UAC-GC-contract zonder volledige
private voorfinanciering, dus zonder de F-prikkel in het contract te integreren.
Te denken valt aan het gedeeltelijk privaat voorfinancieren (‘kleine F’) of
het toepassen van kortingen en bonussen.
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Betalen op basis van voortgang
Een terugvaloptie vormt betalen op basis van voortgang, de mildste vorm van
de B€-prikkel. Dit is vooral bij relatief eenvoudige opgaven aantrekkelijk. Betalen
op basis van voortgang betekent dat het moment van betalen aan de opdracht
nemer is gerelateerd aan de voortgang van de werkzaamheden. Periodiek
worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit is te beschouwen als de
referentieaanpak waarbij het betalingsmechanisme beperkt prikkelt tot extra
prestaties. De opdrachtnemer hoeft beperkt voor te financieren en maakt
daardoor geen of slechts beperkt extra kosten.
Betalen op basis van mijlpalen
Betalen op basis van mijlpalen betekent dat het moment van betalen aan
de opdrachtnemer is gerelateerd aan een voor de opdrachtgever belangrijke
mijlpaal. Dit is vooral aantrekkelijk als:
• er duidelijke toetsmomenten zijn;
•	er belang wordt gehecht aan de momenten waarop de mijlpalen worden
bereikt.
Betalen op basis van bonus-malus
Betalen op basis van bonus-malus betekent dat als bepaalde mijlpalen worden
overschreden of juist worden gehaald er boetes respectievelijk bonusbetalingen
beschikbaar komen. Dit is vooral aantrekkelijk als:
• de opdrachtgever extra kosten maakt bij overschrijden mijlpalen;
•	de opdrachtnemer er financieel belang bij heeft als een mijlpaal eerder wordt
behaald;
•	de opdrachtgever naast planning ook kwalitatief belang heeft bij mijlpalen.

61

Betalen op basis van prestaties
Betalen op basis van prestaties betekent dat (een deel van de) betalingen zijn
gekoppeld aan bepaalde duidelijk omschreven prestaties. Dit is vooral
aantrekkelijk als:
• er specifieke prestaties zijn te benoemen;
• de opdrachtgever risico’s ziet ten aanzien van het leveren van de prestaties;
•	er behoefte is aan het op een langere termijn prikkelen van een
opdrachtnemer tot specifieke prestaties.
Betalen op basis van beschikbaarheidsvergoeding (F-prikkel)
De meest vergaande vorm van betalen op basis van prestaties betreft de
beschikbaarheidsvergoeding die van toepassing is bij DBFM(O)-projecten. In dat
geval zijn de investeringskosten privaat voorgefinancierd en wordt de opdracht
nemer via de beschikbaarheidsbetalingen in staat gesteld zijn rente- en
aflossingsverplichtingen te voldoen. Omdat er dan doorgaans eigen vermogen is
geïnvesteerd en bovendien bankkrediet is aangetrokken, zijn er twee financieel
betrokkenen die kritisch meekijken op het goed functioneren van het project.
Dit noemen we de F-prikkel, zoals hiervoor beschreven.
Betalen op basis van risicopot
Betalen op basis van risicopot betekent dat tevoren voor bepaalde risico’s en
kansen afspraken worden gemaakt over het verdelen van de kosten en
opbrengsten. Zie ook hieronder, bij de aanbestedingsprikkel (A-prikkel).
Dit is vooral aantrekkelijk als:
•	de opdrachtgever en opdrachtnemer afspreken om bepaalde risico’s
gezamenlijk te beheersen;
•	beide partijen kunnen bijdragen aan het verkleinen van de kans op het risico
en/of de financiële of planningsconsequenties van het optreden van het risico.

19

inhoudsopgave

Betalen op basis van benefit sharing
Betalen op basis van benefit sharing betekent dat de opdrachtnemer en
de opdrachtgever samen de opbrengsten delen, bijvoorbeeld bepaalde
gerealiseerde besparingen. Dit is vooral aantrekkelijk als:
•	de opdrachtgever en opdrachtnemer beiden belang hebben bij het realiseren
van deze opbrengsten;
•	beide partijen zich gedurende een langere tijd aan elkaar verbonden hebben.
Betalen op basis van marktrisico
Betalen op basis van marktrisico betekent dat de opdrachtnemer de
opbrengstpotenties – bijvoorbeeld opgewekte energie of teruggewonnen
grondstoffen – zelf voor eigen rekening en risico mag vermarkten. Dit is vooral
aantrekkelijk als:
• de opdrachtgever weinig kennis heeft van de betreffende afzetmarkt;
•	de opdrachtgever weinig behoefte heeft aan onzekerheden en liever winst- en
verlieskansen overdraagt aan derden.

Illustratie: Harnaschpolder (benefit sharing)
In het DBFM-contract tussen Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent –
een consortium van diverse bedrijven – is de gemeenschappelijke wens
vastgelegd te investeren in efficiency-verhogende technieken. Dit programma
legt de basis voor structureel innoveren. Uit investeringen ter bevordering van
rendement en prestatie van de zuiveringsinstallatie komen voordelen voort,
zoals bijvangst van fosfaat. Voor het alloceren van die voordelen is een
verdeelsleutel opgesteld, gebaseerd op win-win. De investeringskosten worden
voor een meerderheid door Delfland betaald, uitgesmeerd in de tijd.
Het operationele voordeel komt terug op basis van een verdeling van 75 procent
voor het waterschap en 25 procent voor Delfluent. Op deze manier prikkelt
het waterschap zijn contractpartner tot optimalisaties waar zowel waterschap
als opdrachtnemer van profiteren.

Betalingsprikkel
Risico-overdracht | Kracht van de prikkel

Markt
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20 Aanvullende prikkels
Aanbestedingsprikkel (A-prikkel)
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De keuze van de aanbestedingsprocedure en het aantal inschrijvers biedt in
potentie een belangrijke mogelijkheid tot sturen. Een aantal belangrijke
aanbestedingsprikkels:
•	‘Selectiecriteria’ betekent dat gegadigden worden geselecteerd die voldoen
aan specifieke criteria, zoals ervaring met slibverwerking of bepaalde
technologieën
•	‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)’ betekent dat inschrijvingen
naast prijs ook op basis van aangeboden kwaliteit worden beoordeeld.
•	‘Concurrentiegerichte Dialoog (CD)’ is een procedure die gebruikt kan worden
voor het plaatsen van complexe opdrachten, waarvoor vooraf de technische
middelen of de juridische dan wel financiële voorwaarden van de opdracht
niet kunnen worden aangeven. Bij deze procedure wordt er op basis van
vertrouwelijkheid met de verschillende gegadigden gesproken. Tevoren zijn
dialoogproducten (gespreksonderwerpen) bepaald waarover gesproken wordt.

•	‘Best Value Procurement (BVP)’ is een procedure waarbij de opdrachtnemer in
het aanbestedingsproces wordt uitgedaagd zijn expertise te tonen en in te
zetten om de opdrachtgever zo veel mogelijk te helpen te komen tot een zo
goed mogelijke oplossing. De aanbieders kunnen zichzelf bijvoorbeeld
onderscheiden via een zogenaamd kansendossier, een overzicht van kansen
tot meerwaarde voor de opdrachtgever. In een persoonlijk interview kunnen
specialisten van de opdrachtnemer laten zien dat ze de wensen van de
opdrachtgever het beste begrijpen.
•	‘(Economische) Alliantie’ betekent dat in het contract wordt vastgelegd dat
meerdere risico’s op basis van specifieke spelregels worden gedeeld tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer. Het gaat vaak om projecten waarbij er
ruimte is voor innovatieve oplossingen en er door het mobiliseren van
de gezamenlijke technische kennis besparingen mogelijk zijn (gezamenlijke
risicobeheersing) of extra opbrengsten te genereren (opbrengsten delen).
De ‘Alliantie’ omvat de afspraken voor onderlinge verdeling van opbrengsten
en risico’s.

Aanbestedingsprikkel
Risico-overdracht | Kracht van prikkel

Selectiecriteria

EMVI

CD

BVP

Alliantie
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Illustratie Selectiecriteria: vervanging gemaal prins Hendrik
In de Inschrijvingsleidraad zijn doorgaans uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen opgenomen. Uitsluitingsgronden betreffen meestal integriteitseisen.
Geschiktheidseisen hebben uitsluitend betrekking op de gegadigde in de
aanbesteding, bijvoorbeeld eisen op het gebied van:
• financieel-economische draagkracht (omzeteisen);
• relevante ervaring (referenties vergelijkbaar met de opgave);
• technische bekwaamheid.
Afhankelijk van de voorziene tenderinspanningen en aard en omvang van de
opgave kan aanbesteder een preselectie organiseren om uiteindelijk niet meer
dan vijf gegadigden over te houden.
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI)
De EMVI-filosofie is ‘gunnen op meerwaarde’. Feitelijk gaat het om extra waarde
ten opzichte van het strikt gevraagde. Naast de prijs wordt ook aan andere
facetten van de bieding een waarde toegekend, om de opdrachtnemer zo te
prikkelen om naast prijs ook op die facetten te scoren. Daartoe moeten
gunningscriteria zijn geformuleerd, die onderdeel uitmaken van de uitvraag en
concreet en eenduidig (SMART) zijn geformuleerd, inclusief de achterliggende
bedoeling.
Het is belangrijk om de EMVI-criteria eenvoudig, eenduidig en beperkt te
houden. Het meest effectief zijn EMVI-criteria die de opdrachtgever precies het
‘extra’ leveren dat wordt gewenst. De EMVI-criteria moeten daarom helder en
eenduidig zijn omschreven. Als er te veel EMVI-criteria zijn, maakt dat de
afwegingen voor opdrachtgever en opdrachtnemer mogelijk nodeloos complex
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UPP-proces inkopen

Resultaat

Specificeren/opstellen
inkoopplan

Inkoopscope, contractvorm, aanzet EMVI-criteria

Specificeren/ voorbereiden
inkoop

(Asset-)informatie, technisch kader, risicoverdeling,
keuze EMVI-criteria, marktconsultatie

Marktbenadering/opstellen
contract

Basisovereenkomst, vraagspecificatie, inschrijvingsen beoordelingsdocument, uitgewerkte EMVIcriteria (decompositie, kwaliteitswaarde)

Marktbenadering/uitvoeren
aanbesteding

Publicatie, voorselectie, inlichtingen, aanbesteding,
EMVI-beoordelingsprotocool, EMVI-beoordeling

Gunnen

Voornemen gunning, EMVI-beoordelingsgesprekken,
EMVI-evaluatieformulier, opdracht

Voorbereiden
contractuitvoering

Definitief contractbeheersplan, project start up,
EMVI-resultaat verwerkt in toetsstrategie contractbeheersplan, verwerkt in risicodossier

Ontvangen en vasstellen
geleverde prestatie Evalueren

Contractbegeleiding, contractbeheersing, borging
EMVI-beloften. Evaluatie van de inkoop, evaluatie
van het EMVI-effect
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Voor de berekening van EMVI bestaan twee methodes: prijscorrectie en ratio.
De berekeningsmethodiek van prijscorrectie houdt in dat, alleen ter bepaling van
de economisch meest voordelige inschrijving, de inschrijvingsprijs wordt
gecorrigeerd met de behaalde kwaliteitswaarde. De berekeningsmethodiek van
de ratio houdt in dat de verhouding waarde/ prijs wordt bepaald. Deze ratio geeft
aan hoeveel waarde per te betalen euro wordt aangeboden. De berekenings
methodiek van prijscorrectie is het meest toegepast.
Relevante documenten EMVI-systematiek
De inschrijving bestaat uit twee delen:
•	Deel 1 omvat het inschrijvingsbiljet, de inschrijvingsprijs en de specificatie
daarvan en de benodigde verklaringen.
•	Deel 2 omvat het kwalitatieve deel van de inschrijving benodigd voor de
EMVI-beoordeling.
Gunningscriteria worden onderscheiden in drie soorten:
• Prestatiecriteria;
• Kwaliteitscriteria;
• Prijscriteria.
Illustratie EMVI: RWZI Amersfoort-Veenendaal
Om de waterkwaliteit in het Eemmeer te verbeteren moest waterschap Vallei en
Eem (nu: Vallei en Veluwe) investeren in twee nabehandelingsinstallaties ten
behoeve van verdergaand defosfateren. Het waterschap heeft gekozen voor een
Design & Build-contract (UAV-gc 2005) en de toepassing van EMVI, inclusief één
jaar onderhoud en optioneel tien jaar onderhoud, en deze in 2009 aanbesteed.
In een aantal sessies zijn de eisen en wensen in beeld gebracht, zoals de punten
waarop het waterschap wel/niet wilde loslaten.
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Het waterschap koos voor EMVI:
• Belangrijk motief was het hoge prijsniveau van traditionele zandfilters.
• De bouwopgave moest met creativiteit worden bekeken.
•	Om keus te krijgen in prijs en kwaliteit.
Gebruikte EMVI criteria:
• Een kwalitatief goed plan van aanpak was van groot belang: 25 procent.
•	Total Cost of Ownership (TCO): 75 procent. Om de TCO te bepalen gold een
rekenformule met daarin realisatiekosten, onderhoudskosten en kosten voor
gebruik van chemicaliën en energie gedurende 10 jaar.
Voordelen:
+ De uiteindelijke oplossing bleek circa 40 procent minder te kosten dan begroot
+ Veel meer opties beschikbaar dan traditionele zandfilter
+ Goede afspraken over energiegebruik en onderhoudskwaliteit
Concurrentiegerichte Dialoog
Overheden selecteren op basis van de selectiedocumenten een vooraf vast te
stellen aantal bedrijven (minimaal drie) om met hen door middel van een dialoog
tot een oplossing te komen voor een complex probleem. Een aanbestedende
dienst mag de concurrentiegerichte dialoog toepassen voor aanbesteding van
complexe projecten, als de dienst objectief gezien niet in staat is de technische
middelen te bepalen of de juridische of financiële voorwaarden te specificeren.
De concurrentiegerichte dialoogprocedure verschilt wezenlijk van een ‘gewone’
openbare of niet-openbare procedure. Het grootste verschil zit hem in de wijze
van uitvragen. In de concurrentiegerichte dialoog start je met een vraag
waarvoor geen (eenduidige) oplossing bekend is. Op basis van oplossingen die
de gegadigden aandragen voer je als aanbestedende dienst een dialoog die leidt
tot optimalisatie tussen vraag en aanbod.
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Een optimale oplossing is dus afhankelijk van de kwaliteit van de dialoog tussen
aanbestedende dienst en inschrijvende partijen. De dialoog kan gaan over alle
facetten van de opdracht. Om de kosten voor deelnemers te beperken is het
raadzaam het aantal rondes en de dialoogdocumenten die van deelnemers
worden gevraagd te beperken. Tijdens de dialoog is het belangrijk de gelijke
behandeling van alle deelnemers te waarborgen en geen informatie te verstrekken die sommige deelnemers kunnen bevoordelen boven andere of inzicht
geven in de oplossing van een deelnemer aan de dialoog.
Na de dialoogfase kunnen de gegadigden een inschrijving voor hun oplossing
doen. De praktijk is dat er meestal meerdere oplossingen worden aangeboden.
Het is verplicht de opdracht te gunnen op basis van EMVI-gunningscriteria.
Voordelen van de concurrentiegerichte dialoog:
+ Bevordert innovatie
+	Veel ruimte voor interactie tussen opdrachtgever en potentiële opdrachtnemer om de juiste oplossing te vinden
+ Objectief, transparant en niet-discriminerend
Nadelen van de concurrentiegerichte dialoog:
- Lange procedure met voorgeschreven minimumtermijnen
- Hoge procedurekosten onder meer door het houden van dialogen
De kosten (en eventuele opbrengsten) van de uitvoering van taken/verantwoordelijkheden zijn onzeker. Er bestaat een spreiding rondom de verwachte waarde.
Awzi-projecten gaan gepaard met diverse risico’s. Enkele belangrijke risico’s zijn:
•	Bouwfase: niet tijdige levering, extra kosten en vertraging door sanering
grond, coördinatie omgeving en hun wensen, vertraging als gevolg van
landschappelijk inpassing;
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•	Exploitatiefase: werking van voorgestelde technieken, werking besturing op
afstand.
Een aantal belangrijke aandachtspunten:
•	Om tot een goede taakverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te
komen is een risico-inventarisatie nodig. Deze inventarisatie is vervolgens de
basis voor een risicowaardering en risico-allocatie. De concurrentiegerichte
dialoog is een goed instrument om met potentiële opdrachtgevers te spreken
over de allocatie van risico’s.
•	Overdracht van risico’s heeft financiële consequenties. Voor de onzekerheid
over het resultaat zal de risicodragende partij altijd een vergoeding verlangen
(onderdeel van de projectpost onvoorzien).
•	Een evenwichtige risico-allocatie is het toekennen van taken en verantwoordelijkheden aan de partij die deze risico’s het beste kan dragen en beheersen
en dus de laagste risicowaardering kent voor het specifieke risico.
•	In alle gevallen geldt dat het overdragen van een risico aan een opdracht
nemer betekent dat de opdrachtgever het risico misschien wel kwijt is,
maar het project niet.
•	Risico’s inzake sanering van grond en landschappelijke inpassing zijn niet of
nauwelijks door de opdrachtnemer te beïnvloeden / beheersen en daarom
beter niet over te dragen.
Als het gaat om de allocatie van risico’s is er de laatste drie jaar een kentering in
de markt waar te nemen. Opdrachtnemers in de gww zijn in diverse projecten
geconfronteerd met enorme tegenvallers veroorzaakt door omgevingsrisico’s die
zij in aanbestedingen hebben geaccepteerd. Deels omdat men dacht deze risico’s te
kunnen beheersen, deels omdat de marktspanning hen prikkelde risico’s te
accepteren die lastig door opdrachtnemer te beheersen zijn. Denk aan A15
Maasvlakte-Vaanplein, het tunneltracé bij A2 Maastricht of Energiefabriek Tilburg.
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Onderwerp van risico’s

Opdrachtgever

Opdrachtnemer

Ontwerp

X

Onderhoud

X

Vergunningen

X

Sanering grond

X
X

Coördinatie omgeving
Landschappelijk inpassing

X

Het gevolg is dat opdrachtnemers nu meer risicomijdend zijn. In de dialoog bij
meer complexe opdrachten wordt de voorgestelde allocatie van risico’s (naar
opdrachtnemer) steeds vaker ter discussie gesteld.
Een ander gevolg is dat opdrachtnemers terughoudender zijn om in te schrijven op
geïntegreerde contracten met een onduidelijke of onaantrekkelijke risico-allocatie
en/of aangeven ‘we kunnen het risico niet inschatten en dus niet dragen’.
Tijdens de marktconsultatie voor de Energiefabriek Den Bosch in 2012 stelden
vrijwel alle potentiële opdrachtnemers dat een geïntegreerd contract met een
heldere allocatie van risico’s en ruime ontwerpvrijheden de voorkeur had. Anno
2015 bij de evaluatie stellen diverse marktpartijen dat men op dit moment een
voorkeur heeft voor minder vrijheidsgraden en bijgevolg minder risico’s.
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Rijkswaterstaat en marktpartijen stellen samen Marktvisie op
Op de Rijkswaterstaat Marktdag op 21 januari 2015 kondigde directeur-generaal
Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat de ontwikkeling van een nieuwe
marktvisie aan. Om stakeholders de gelegenheid te geven om ideeën en wensen
in te brengen organiseerde Rijkswaterstaat Marktvisiecafés.
De Marktvisie is na uitgebreide consultatie van veel marktpartijen opgesteld met
naast NLingenieurs ook ProRail, Bouwend Nederland, de Vereniging van
Waterbouwers, MKB Infra, Uneto VNI en Astrin. Vijf verschillende
Marktvisiecafés, ieder met een eigen thema, zijn georganiseerd om zo de nieuwe
marktvisie vanuit verschillende standpunten en met diverse belanghebbenden
te bespreken. De thema’s waren:
• grote projecten
• beheer en onderhoud
• informatievoorziening in en naast infraprojecten
• samenwerking in de keten
• bedrijfsvoering
Ervaring DBFM-sluizenprogramma:
• Van risico’s verdelen naar risico’s delen.
•	In dialoog is er een standaard risico-allocatie ontwikkeld die dan geldt voor
iedereen, om zo faalkansen te minimaliseren.
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21 Nieuwe samenwerkingsvormen
In de afgelopen jaren zijn diverse samenwerkingsmodellen tussen
opdrachtgever en opdrachtnemer in de belangstelling komen te staan, zoals
Best Value Procurement, Allianties en Bouwteam.
Best Value Procurement (BVP)
Doel van de BVP-aanpak is het realiseren van de hoogste waarde voor
de laagste kosten. Daartoe worden opdrachtnemers geprikkeld hun
vakmanschap en expertise maximaal te laten zien en zich te
onderscheiden van hun concurrentie. EMVI maakt deel uit van BVP.
De aanpak omvat echter ook zaken als risicomanagement en
projectmanagement.
BVP beoogt marktpartijen een kans te geven hun onderscheidend
vermogen in te zetten ten behoeve van realisatie van de projectdoelen.
Vakmanschap en expertise van marktpartijen kunnen helpen projectdoelen te realiseren en/of risico’s voor de opdrachtgever beter te
beheersen. Dat betekent dat BVP in algemene zin meerwaarde heeft
als projecten geholpen zijn met de inzet van vakmanschap en expertise
en marktpartijen.
De BVP-aanpak betekent per saldo een verkorting van de doorlooptijd
van het project (korte voorbereidingsfase, intensievere aanbestedingsfase en kortere realisatiefase). Daarnaast prikkelt BVP de opdracht
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nemer tot aanvullende kwaliteit (kansen benutten) en betere
beheersing van risico’s in het project (vooral door inzet van expertise
van de opdrachtnemer voor beheersing van opdrachtgeversrisico’s),
wat doorgaans resulteert in lagere projectkosten. De mogelijkheden
van de BVP-aanpak zijn afhankelijk van:
•	de attitude van het projectteam (met name hun vermogen om los
te laten);
•	projectkenmerken (projectspecifieke kansen en risico’s binnen
een project);
•	meer algemene randvoorwaarden (projectomvang, beschikbare
bemensing met ‘Best Value-people’).
Deze afweging is alleen te maken in nauwe samenspraak met
het projectteam.
Van tevoren is het belangrijk de organisatiedoelen en projectdoelen van
de opdrachtgever duidelijk te definiëren om daar de projectspecifieke
kansen van BVP aan te kunnen toetsen. Te denken valt aan ‘meer
productie met minder mensen’ of ‘toonaangevend opdrachtgeverschap’.
Een randvoorwaarde om BVP succesvol in te zetten is dat er voldoende
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potentiële aanbieders zijn om voldoende concurrentie tussen marktpartijen te
kunnen prikkelen.
BVP bestaat uit 4 fasen:
•	voorbereidingsfase: kiezen van een project, formuleren projectdoelstellingen,
trainen projectteam, opstellen inschrijfleidraad en concept
basisovereenkomst;
•	inschrijvings- en beoordelingsfase: de filters prestatieonderbouwing, risicoen kansendossier en interviews zorgen voor de gunning aan de partij met
de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI);
•	
onderbouwingsfase: in detail onderbouwen en meetbaar maken van de prestatie
die de beoogd opdrachtnemer en opdrachtgever in de uitvoering leveren;
•	uitvoeringsfase: meting van de prestaties van opdrachtnemer en opdracht
gever in een wekelijkse rapportage, die zorgt voor een transparant bouw
proces en resulteert in een rechtmatige levering van het projectresultaat door
de expert-opdrachtnemer.

Zonder BVP
Laag kwaliteitsaandeel EMVI
(prijs/kwaliteit = 70/30)

Met BVP
Hoog kwaliteitsaandeel EMVI
(prijs/kwaliteit: 25/75 minimaal)
Schriftelijke beoordeling (2x2 A4) plus
interviews met sleutelfunctionarissen

Schriftelijke beoordeling
(plannen van aanpak)

Referentiekader onafhankelijk van
beoordelaars (onderling vergelijken als
tussenstap)

Onderscheidend vermogen EMVI?
(iedereen kan inmiddels een goed Plan
van Aanpak schrijven naar aanleiding
van terugkoppelingen)

Duurzaam onderscheidend vermogen door
prestatie-indicatoren per project,
opgebouwd door de markt zelf-uniformiteit
in EMVI-aanpak

Hogere transactiekosten bepaald door
zaken uit te dragen die er niet toe doen

Lagere transactiekosten bepaald door
prijsvorming (uitwerking details in
onderbouwingsfase door 1 inschrijver)

Risicomanagement door opdrachtgever

Risicomanagement door opdrachtnemer

Geen inzicht in oorzaak wijzigingen

Wekelijkse rapportages geven inzicht in
oorzaak wijzigingen/opgetreden risico’s
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Traditioneel (laagste prijs)

BVP

Opdrachtgever is de expert en neemt
veel besluiten

Opdrachtnemer is de expert en zorgt dat
opdrachtgever zo min mogleijk besluiten
neemt

Veel communicatie

Zo min mogelijk communicatie

Gebruikmaken van veel details

Gebruik maken van dominante informatie

Laag redement leveranciers

Reëel redenment leveraciers

Verplaatsen van risico’s

Beheersen van risico’s

Verrast door verstoringen

Zoeken naar oplossingen voor verstoringen

Vertrouwen aanbeider op blauwe ogen

Aanleveren van aantoonbare feiten als
bewijs voor het kunnen

Denken vanuit het ik

Denken vanuit het wij (win-win)

Management, inspectie en controle

Luisteren, observeren en stroomlijnen

Illustratie BVP: AWZI De Groote Zaag
Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft
bij de renovatie en aanpassing van AWZI De Groote Zaag de methodiek BVP
toegepast.
Waarom BVP?
•	Hiertoe is besloten, nadat het traditioneel ingestoken project een verrassing
had in de vorm van scheefgezakte beluchtingtanks.
•	Het risicomijdend advies van het adviesbureau – om de scheefgezakte tanks
niet te handhaven, maar te vervangen door nieuwe – had zulke grote
financiële gevolgen dat HHSK dit advies niet heeft opgevolgd.
Resultaten:
•	Door toepassing van de BVP-methodiek is een expert-opdrachtnemer
gecontracteerd, waarmee HHSK een succesvol project heeft gedraaid.
•	Zoals te zien is in de vergelijking van het voorspelde uitgavenpatroon (de rode
lijn) met de werkelijke uitgaven (blauwe lijn), blijkt het project in control te zijn,
zonder ‘direct, manage and control’ toe te passen.

'Zelfs met het inschakelen van gerenommeerde Nederlandse adviesbureaus
was het in tien jaar tijd niet gelukt om de awzi zodanig aan te passen,
dat deze tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten ging voldoen aan
vigerende lozingseisen. Na contracting van de best beschikbare expert
opdrachtnemer met toepassing van de methodiek van BVP is dat wel gelukt.'
Theo Peeters, HHSK
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Illustratie BVP 2: AWZI Garmerwolde
Waterschap Noorderzijlvest had behoefte aan een awzi met een grotere
zuiveringscapaciteit en aanvullende maatregelen om de effluentkwaliteit van
deze awzi te laten voldoen van de aan de lozingseisen van het naastgelegen
waterschap. Waterschap Noorderzijlvest koos ervoor BVP in te zetten.
Er waren ruime vrijheidsgraden voor de opdrachtnemer, doordat de opdracht
gever alleen de randvoorwaarden heeft vastgelegd. De doelstelling van het
contract was een zuivering met een bepaalde capaciteit die voldoet aan de
actuele lozingseisen. De BVP-procedure in 2013 resulteerde uiteindelijk tot een
opdrachtnemer die een voordelige, innovatieve en energiezuinige installatie
realiseert, die aan de geformuleerde doelstelling beantwoordde: de Combinatie
GMB Civiel - Imtech Infra.
Resultaten:
• Aanbieders kregen de kans om hun expertise maximaal te tonen.
• Hogere kwaliteit: het waterschap maakt goed gebruik van de expertise en kennis
van bedrijven. Zij krijgen de ruimte voor innovatie. En kunnen zo het project naar
eigen (specialistisch) inzicht leiden naar het best mogelijke resultaat.
•	
Minder onverwachte kosten: tijdens het traject krijgt het waterschap vooraf goed
inzicht in risico’s, planning en te leveren prestaties van het project.
•	Minder tijdsverlies door discussie tussen het waterschap en het bedrijf over
de uitwerking van de opdracht.
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Allianties
Een alliantie is gericht op het creëren van gelijkgeschakelde belangen. Het is een
manier van samenwerken die aanvullend is op een contract. De alliantieafspraken worden uiteraard wel vastgelegd in een contract, dat gezien kan worden als
een ‘paraplu’ over de overige contracten die opdrachtgever en opdrachtnemer
hebben gesloten.
Het kan gebruikt worden in combinatie met:
• een traditioneel, D&C- en DBFM/O-contract;
•	ingebouwde financiële prikkels die leiden tot gezamenlijk risico’s delen,
problemen oplossen en het zoeken naar optimalisaties.
Voordeel:
+ Er wordt maximaal samengewerkt op zoek naar win-win-oplossingen.
+ Dat leidt vaak tot kostenbesparingen.
Nadeel:
-	Het kan mislukken als de gekozen vorm niet goed is toegesneden op het
project, of als de betrokken personen niet handelen naar de principes van de
alliantie.
Er is een breed spectrum aan alliantievormen:
•	De minimale variant bestaat uit een onderdeel in de overeenkomst (doorgaans een of enkele specifieke risico’s) waarbij gezamenlijk alle mogelijke
oplossingen en risico’s in beeld worden gebracht en er over de in te brengen
optimalisaties en de allocatie van risico’s een financiële verrekening wordt
afgesproken (bijvoorbeeld de Waardse Alliantie).
•	De maximale variant, zoals de hierna te bespreken Alliantie Markermeerdijk.
Daarin wordt met een gezamenlijke organisatie onder andere het ontwerp en
de belangrijkste uitvoeringsmethode ter hand genomen en een alliantiefonds
gevormd voor organisatiekosten, risico’s en kansen. In de gezamenlijke
organisatie brengen de alliantiepartners personen in met relevante kennis.
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Illustratie Allianties: Markermeerdijk
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) versterkt ruim 33
kilometer afgekeurde Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam. HHNK koos
voor een alliantievorm: de aannemer die de aanbesteding wint, werkt –
in nauwe samenwerking met het HHNK – het ontwerp uit en bepaalt de wijze van
uitvoering. HHNK koos voor een alliantie:
• om de dijkversterking zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen;
•	omdat er bij de opgave tot versterking van de Markermeerdijken twee
technische uitdagingen zijn waarvoor HHNK behoefte heeft aan innovatieve
technieken. De oplossingen ‘dijken op veen’ en de ‘oeverdijk’ zijn nog niet-bewezen technieken, waarbij de expertise van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer gewenst is.
In januari 2015 zijn drie marktpartijen geselecteerd voor het doorlopen van een
concurrentiegerichte dialoog. In augustus 2015 is de opdracht gegund. De alliantie
werkt het ontwerp nu in detail uit; de oplevering is in 2021 te verwachten.
Maximale variant: delen 50/50. In de alliantie werken medewerkers van HHNK en
de aannemer samen. De samenwerking is veel intensiever dan gebruikelijk. Risico’s
worden financieel gedeeld. En als er geld overblijft, profiteren beide partijen daarvan.
Gezamenlijke kracht: HHNK brengt kennis over de omgeving en waterbeheersing
in het achterland. De opdrachtnemers binnen de alliantie brengen kennis in over
niet-bewezen technieken en uitvoering.
Voordelen:
+ Door kennis en ervaring te bundelen ontstaan mogelijk creatieve uitwerkingen
van het ontwerp en van innovatieve technieken.
+ Doordat de aannemer al tijdens de voorbereidende fase aansluit, komen
innovatieve oplossingen ook eerder in beeld.
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Bouwteam
In een bouwteam werken opdrachtgever en opdrachtnemer zij aan zij.
De invulling is in de praktijk zeer divers. De kerndoelstelling is om uitvoeringskennis vroegtijdig in het ontwerpproces in te brengen. Op enig moment in
het ontwerpproces wordt een aannemer geselecteerd die feitelijk als ‘adviseur
uitvoering’ wordt toegevoegd aan het ontwerpteam. Dat heet vanaf dat
moment een bouwteam.
Aan het eind van het ontwerpproces is het resultaat doorgaans een bestek,
al is een functioneel programma van eisen ook een mogelijk resultaat.
Vervolgens kan de aannemer zijn definitieve prijs bepalen. De aannemer zet
dan zijn adviespet af en zijn bouwhelm op.
Belangrijke factoren voor het slagen van een bouwteam:
1.	De rolverdeling moet helder zijn. De opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk
en houdt het roer in handen. De ontwerpers blijven hun adviesrol houden en
zijn verantwoordelijk voor hun deel van het bestek/ontwerp. De aannemer
denkt mee en draagt op die manier bij aan een goed uitvoerbaar bestek.
2.	De opdrachtgever moet voldoende kostenexpertise te hebben omdat hij in
staat moet zijn om de definitieve aanbieding van de aannemer inhoudelijk te
beoordelen.
3.	Het bouwteam moet goed vastleggen hoe ontwerpbesluiten tot stand komen,
zodat discussies in de uitvoeringsfase goed zijn te herleiden.
4.	Voor de aannemer moet een stimulans worden ingebouwd om werkelijk mee
te denken over een goed ontwerp. Bijvoorbeeld gunning van uitvoering op
basis van de prijs en een tweede (kwalitatief) criterium zoals een rapportcijfer
voor de inzet van de aannemer in het bouwteam (minimaal voldoende).
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Over het geheel genomen is een bouwteam een mooie manier van samen
werken, waarbij een van de nadelen van een traditioneel proces – de abrupte
faseovergang van ontwerp naar uitvoering – sterk wordt beperkt.
Illustratie Bouwteam: Kampereilanden
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Boskalis Nederland
hebben begin 2016 een bouwteamovereenkomst getekend voor de
Kampereilanden, een buitendijks gebied met een regionale functie als
waterberging. Onder de noemer Kamper Concept gaan de partners op een
vernieuwende en slimme manier samenwerken: als collega’s in één team.
Bijzonder is dat de selectie van de partner volledig is gebaseerd op kwaliteit en
dat in deze nationale aanbesteding de factor prijs geen rol heeft gespeeld.
Gezamenlijk wordt het meest doelmatige dijkontwerp opgesteld, doorlopen ze
diverse planologische procedures en versterken ze dijken. WDODelta heeft voor
het bouwteam gekozen omdat dit project complex is en het waterschap
‘de puzzel’ graag samen met een marktpartij oplost. Boskalis brengt haar
specialistische kennis in over het bouwen van dijken, en WDODelta de
gebiedskennis, de dijkenkennis en de participatie met de omgeving. Dit moet
resulteren in een betere kwaliteit, een goed geïnformeerde en betrokken
omgeving en een aanzienlijke kostenbesparing. Het streven is om in de zomer
van 2017 te starten met de realisatie. Eind oktober 2018 moet de regionale kering
van de Kampereilanden voldoen aan de veiligheidsnorm.
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22 Welk contract is het meest
geschikt?

Geïntegreerde contracten zijn zeker niet altijd de oplossing.
Een geïntegreerd contract kan soms onnodig ingewikkeld zijn.
Dat kan het geval zijn bij:
• een eenvoudige opgave;
• weinig ontwerpopties;
• beperkte vrijheidsgraden voor de opdrachtnemer.
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Keep it simple
Het is belangrijk niet te veel prikkels in een contract in te bouwen. Voeg prikkels
toe als dat de opdrachtnemer daadwerkelijk kansen biedt. Keep it simple!
Niet-geïntegreerd contract
Een RAW-bestek is een contractvorm in de gww, waarin alle bepalingen over een
project staan. Dit kunnen juridische aspecten zijn, de te gebruiken materialen,
de hoeveelheid materialen, de voorwaarden waaraan het werk moet voldoen of
ieder ander denkbaar aspect bij een project.
RAW of UAV 2012 met A-prikkel en/of B€-prikkel wordt geadviseerd als:
• de opgave eenvoudig is, met weinig ontwerpopties en vrijheidsgraden;
• de organisatie niet is ingericht op geïntegreerde contracten;
•	lagere drempel; snellere doorlooptijd en lagere transactiekosten gewenst zijn.
Geïntegreerd contract
Geïntegreerde contracten zijn vaak gebaseerd op UAV-GC-contracten waarin
engineerings- en/of ontwerpverantwoordelijkheden bij de opdrachtnemer
komen te liggen. Steeds vaker bovendien ook onderhouds- en beheertaken.
UAV-GC met contractprikkels wordt geadviseerd als:
• de organisatie hiermee ervaring heeft opgedaan;
•	sprake is van complexere opgaven met vrijheidsgraden voor opdrachtnemer;
• er behoefte is aan expertise van de markt om tot optimalisaties te komen.
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De meest vergaande vorm van geïntegreerde contracten betreft DBFM/O
contracten. Deze zijn gebaseerd op rijksbrede DBFM/O-standaardcontracten en
vooral geschikt voor omvangrijke en meer complexe opgaven.

Traditionele contractenvormen met prikkels
Het waterschap Drents Overijsselse Delta is betrokken bij een
demonstratieproject gericht op winning en levering van restwarmte uit
het afvalwater van de RWZI Raalte aan een zwembad in Raalte. Uit de
haalbaarheidsanalyse bleek dat warmtewinning uit het effluent van de
RWZI de meest interessante kansen bood. Omdat het waterschap bij dit
project de belangrijkste technische keuzes vooraf zelf had gemaakt, is
gekozen voor een traditioneel RAW-contract op basis van EMVI (B€-prikkel).
Binnen de aanbesteding zijn de vereiste werkzaamheden zelf inhoudelijk
voorgeschreven op basis van een bestek/contract. De marktpartijen
mochten binnen de vooraf gestelde kaders komen met een voorstel/
oplossing voor de meeste efficiënte en effectieve wijze van
warmteterugwinning en hergebruik. Het gunningscriterium voor deze
aanbesteding was EMVI (gunnen op waarde) met onder andere de
volgende criteria:
•	Prijscomponent. Naast de eenmalige investeringskosten zijn ook de
onderhoudskosten en andere operationele kosten voor een periode van
zeven jaar meegenomen. Daar tegenover stonden de door de marktpartij
gegarandeerde jaarlijkse opbrengsten van hun voorstel/oplossing.
• Kwaliteit van het ontwerp/oplossing. Dit aspect is beoordeeld op basis van
een uitwerking ten aanzien van onder meer innovatieve toepassingen,
onderhouds- en beheersplan en verplaatsbaarheid/herbruikbaarheid.
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23 Toepassing

afwegingskader

Toepassing van het afwegingskader gebeurt in vier stappen:
1. Inventariseren
2. Analyseren
3. Afwegen
4. Uitkomsten
Het inventariseren is bedoeld om een scherp beeld te krijgen van de ambities, risico’s en randvoorwaarden. Het realiseren van
ambities en het beheersen van sommige risico’s vormen in feite de motieven om voor geïntegreerde contracten te kiezen en
opdrachtnemers tot extra prestaties te stimuleren door passende prikkels in te zetten. Randvoorwaarden op hun beurt stellen
beperkingen aan de vrijheidsgraden van de opdrachtnemer.
Ambities en risico’s
Naast wettelijke taken zijn er door besturen geformuleerde doelstellingen en ambities. Al deze taken en ambities kunnen van
belang zijn bij het afwegen van contractvormen en andere sturingsmiddelen richting opdrachtnemers.
Om risico’s voor de opdrachtgever te beperken kan de opdrachtnemer worden gemotiveerd om verantwoordelijkheden – en
dus ook de beheersing van de daarmee samenhangende risico’s – op zich te nemen om daarmee de uitvoering van het project
minder risicovol voor de opdrachtgever te maken.
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Om bepaalde ambities te realiseren kan de opdrachtnemer worden gemotiveerd
om tot optimalisaties en slimme oplossingen te komen. Zo kan het overdragen
van ontwerpverantwoordelijkheid de opdrachtnemer prikkelen tot ander
materiaal gebruik, om te komen tot een goedkoper bouwplan of een snellere
oplevering (als dat aansluit op de ambities van de opdrachtgever). Denkbaar is
ook dat het overdragen van het risico op versnelde slijtage van onderdelen
effectiever wordt beperkt door de opdrachtnemer onderhoudsverplichtingen
mee te geven. De opdrachtnemer ondervindt dan zelf de gevolgen van zijn
materiaalkeuzes.
Randvoorwaarden
Randvoorwaarden stellen beperkingen aan de vrijheidsgraden die nodig zijn
voor de opdrachtnemer om verantwoordelijkheden op zich te nemen en
daarmee tot optimalisaties en slimme oplossingen te komen. Hoe meer
randvoorwaarden die vrijheidsgraden voor de opdrachtnemer beperken, des te
minder ruimte er is om opdrachtnemers te prikkelen om te helpen ambities te
realiseren en risico’s te beheersen.

2. Analyseren
a. Ambities prioriteren
b. Welke prikkels beïnvloeden de ambities?
c. Welke prikkels beïnvloeden de risico’s?
d. Vrijheidsgraden benoemen
e.	Effect randvoorwaarden op geïnventariseerde vrijheidsgraden en prikkels
3. Afwegen ambities, taken, verantwoordelijkheden en prikkels
a. Ambities in contractscope: eisen
b.	Ambities als extra: financiële prikkels en aanbestedingsprikkels (bijvoorbeeld EMVI-criterium)
4. Uitkomsten
a. Beschrijving belangrijkste afwegingen en resultaten

De vier stappen in detail
1. Inventariseren
a. Projectkenmerken: projectfeiten
b. Ambities en aandachtspunten: zowel noodzakelijk als
		wenselijk benoemen
c. Financiële kenmerken: vrijheidsgraden in de bouwfase en exploitatiefase
d.	Risico’s benoemen, inclusief de projectfasen waarop deze betrekking
hebben
e.	Randvoorwaarden: eisen van opdrachtgever, onder meer qua tijd, budget,
kwaliteit, capaciteit organisatie
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24 Praktijkvoorbeelden
RWZI Beemster
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Inventariseren ambities en aandachtspunten
Omschrijving

Omschrijving

Must

Type: vervangende
nieuwbouw

Uitbreiding capaciteit bestaande zuiveringsinstallatie.
De bestaande installatie is verouderd en in slechte
onderhoudsstaat.

Toepassen fijnzeef voor grondstoffenterugwinning (cellulose / bioplastics)

X

Capaciteit:
middelgroot

Capaciteit uitbreiden van 130.000 vervuilingseenheden tot
170.000 vervuilingseenheden en een afvoercapaciteit van
3600 m3 per uur (inclusief opvang regenwater)

Goede inpassing, met name gericht op
geur- en geluidseisen

X

Locatie

Ligging in een polder, wel enkele woningen in de nabijheid
(lintbebouwing)

Akkoord van cross-border leasepartner voor
aanpassingen

X

Budget

Aanvankelijk ambitieus plan waarvoor 17 miljoen euro
beschikbaar was. Later is dit versoberd, omdat het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een
forse bezuinigingsoperatie onderging

Passend binnen budget (11 miljoen euro) en
tijdsplanning (september 2016)

X

Technisch: niet
complex, maar met
innovatieve
toepassing

De verwerkingsopgave is technisch niet complex en kan met
bestaande technieken worden ingevuld. Daarnaast is de wens
om een fijnzeef toe te passen (voor de terugwinning van
bioplastics). Op deze schaal is in Nederland nog geen ervaring
met dit type installatie.

Urgentie: gemiddeld
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Toelichting

Wens

Slim ruimtegebruik: oplossen binnen huidige
kavel, terwijl aanpassen routing van de
afvalwaterstromen lastig is

X

Voldoen aan CO2- en stikstofeisen

X

De oude installatie voldoet aan de voorwaarden voor de
lozingsvergunning. Toch is vervanging en opwaardering
gewenst. Het onderhoudsniveau is slecht, mede omdat er
twee keer onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesteld.
Geen urgentie, wel wenselijkheid.

24

inhoudsopgave

Inventariseren financiële kenmerken / bouwfase
Kostenrelevantie (%)

Belangrijkste kostencomponenten

Inventariseren financiële kenmerken / exploitatiefase
Vrijheidsgraden*

Belangrijkste kostencomponenten

0

Energie

18%

+

Chemicaliën

5%

+

Slib

16%

+

Regulier onderhoud

11%

+

Kapitaallasten

50%

+

Fijnzeef

1,4 op 11 miljoen euro = 13%

Civieltechnische werken: leidingen e.d.

33% van 6,5 miljoen euro
aannemers begroting =
20% van 11 mln

+/0

Werktuigbouwkundige werken

50% van 6,5 miljoen euro =
30% van 11 miljoen euro

+

Electrotechnische werken

17% van 6,5 miljoen euro =
10% van 11 miljoen euro

+/0

VAT & interne kosten

27%
100%

* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden
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Kostenrelevantie (%)

Vrijheidsgraden*

1.960.000 euro (per jaar)
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden
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Inventariseren belangrijkste risico’s

Inventariseren randvoorwaarden

Omschrijving

Fase

Verkrijgen vergunningen (omgevingsvergunning en
vergunningen geur, geluid en stikstofuitstoot)
Techniek: krijgen we iets dat werkt?
Is er extra beluchting nodig (hogere energiekosten)?
Of werkt fijnzeef zo goed dat we te veel beluchtingscapaciteit hebben geïnstalleerd
(kapitaalvernietiging)?
Techniek: werkt de fijnzeef?
Haalt de zeef zijn beoogde rendement? Zijn extra
chemicaliën nodig?

P=0/Q=0

exploitatie

exploitatie

P = 0/+ Q =
0/+

P = 0/+ Q = 0

Verloopt afstemming tussen opdrachtnemer
renovatie en leverancier fijnzeef goed?

bouwfase

P = 0 / Q = 0/+

0 = klein

Regulier onderhoud

0/+ = middel

Toelichting
De eigen organisatie wil dit doen, in combinatie met
onderhoud aan andere RWZI’s van HHNK

Specialistisch onderhoud door een aanbieder

P= 0 / Q = +

bouwfase

P = effect in geld

Omschrijving

Onderhoud fijnzeef

Past de oplossing bij de slibstrategie? (Wat vergisten,
wat drogen en welke droogteklasse?)

* Q = kans van optreden
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bouwfase

P/Q *

+ = groot

Zuivering moet werken
tijdens de bouw

De RWZI moet altijd werken.

Keuze voor fijnzeef

Wens op basis van uitgebreide voorstudie

Versobering leidt tot
minder vrijheidsgraden

Bezuinigingsoperatie binnen HHNK leidde tot een
versobering waardoor een uitvraag op basis van
effluenteisen en duurzaamheidseisen niet meer mogelijk
bleek en de opdrachtgever veel meer minder functionele
eisen ging stellen in de vraagspecificatie. De keuzevrijheid werd beperkt.

Vergunningen

Behoefte aan zekerheid ten aanzien van vergunningen
(met name ten aanzien van geur)
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Analyseren – prioriteren ambities
Prioriteit

1

Toepassen fijnzeef voor grondstoffenterugwinning (cellulose /
bioplastics)

Must

Wens

X

Goede inpassing, met name gericht
op geur- en geluidseisen

X

3

Akkoord van cross-border leasepartner
(bank) voor aanpassingen

X

4

Passend binnen budget (11 miljoen
euro) en tijdsplanning (september
2016)

X

5

Slim ruimtegebruik: oplossen binnen
huidige kavel terwijl routing aanpassen lastig is

6

Voldoen aan CO2- en stikstofeisen

2
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Omschrijving

Analyse ambities: welke prikkels beïnvloeden de ambities?

X

X

Ambities

Beïnvloedbaar met
prikkels?

Toelichting

Toepassen fijnzeef voor
grondstoffenterugwinning
(cellulose / bioplastics)

Designprikkel

Systeemkeuze fijnzeef en rest
vrijgelaten

Goede inpassing; met
name gericht op geur- en
geluidseisen

Engineeringsprikkel

Betaling: bonus/malus op planning
Aanbesteding: eenvoud en dus snel

Akkoord van cross-border
leasepartner voor
aanpassingen

N.v.t.

Systeemkeuze en materiaalkeuze
bepalen efficiency en kosten

Passend binnen budget (11
miljoen euro) en tijdsplanning (september 2016)

Design- /
Engineeringsprikkel

Door overdragen ontwerp- en
bouwverantwoordelijkheid minder
kans op meerwerk

Slim ruimtegebruik:
oplossen binnen huidige
kavel, terwijl routing
aanpassen lastig is

Planprikkel (beperkt),
Designprikkel

Planuitwerking, contact met omgeving
en systeemkeuze bepalen inpassing

Voldoen aan CO2- en
stikstofeisen

Planprikkel, Designprikkel

Planuitwerking, contact met omgeving
en systeemkeuze bepalen inpassing

Designprikkel, Operateprikkel, Maintainprikkel

Systeemkeuze en materiaalkeuze
bepalen mogelijkheden terugwinning
energie en grondstoffen

Planprikkel, Designprikkel,
Operate-prikkel,
Maintainprikkel

Planuitwerking, systeemkeuze en
materiaalkeuze bepalen mogelijkheden energielevering aan woonwijk
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Analyse risico’s: welke prikkels beïnvloeden de risico’s?
Risico’s
Verkrijgen vergunningen
geur, geluid en
stikstofuitstoot

Techniek: krijgen we iets
dat werkt? Of is extra
beluchting nodig (hogere
energiekosten)?
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Beïnvloedbaar
met prikkels?
Engineering- / Design
prikkel
Betalingsprikkel

Engineering- /
Designprikkel
Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Toelichting
Engineering
goede heldere
technische oplossing
op basis van mijlpalen
Betaling
voor specifieke vergunningen
Engineering
goede heldere
technische oplossing
op basis van prestaBetaling
ties, uitgestelde betalingen
Aanbesteding
BVP,
risicodialoog

Techniek: werkt de fijnzeef? Haalt de zeef zijn
beoogde rendement of zijn
extra chemicaliën nodig?

Maintainprikkel
Aanbestedingsprikkel

Past de oplossing bij de
slibstrategie? (Wat vergisten, wat drogen en welke
droogteklasse?)

Planprikkel

Plan
welke output willen we in
termen van effluent en slib?

Verloopt afstemming
tussen opdrachtnemer
renovatie en leverancier
fijnzeef goed?

Aanbestedingsprikkel

Aanbesteding
EMVI, risicodialoog, BVP (afspraken hoe hiermee
om te gaan als zich een risico
voordoet)

Maintain
onderhoudbaarheid /
prestaties fijnzeef
Aanbesteding
EMVI, risicodialoog, BVP (afspraken hoe hiermee
om te gaan als zich een risico
voordoet)

Analyse – effect randvoorwaarden op vrijheidsgraden en prikkels
Randvoorwaarden

Effect op vrijheidsgraden

Effect op prikkel

Regulier onderhoud

Zelf regulier onderhoud, beperkt
ruimte tot uitbesteden maintain

Beperkte M-prikkel

Onderhoud fijnzeef

Specialistisch onderhoud; geen
eigen expertise

Duidelijke M-prikkel

Zuivering moet
werken tijdens de
bouw

De RWZI moet altijd werken.

Behoefte om mee te
kijken bij ontwerp of
juist sturen op
afstand

Keuze voor fijnzeef

Wens op basis van uitgebreide
voorstudie

Duidelijke beperking
vrijheidsgraden
Design
en Engineering

Versobering leidt
tot minder
vrijheidsgraden

Bezuinigingsoperatie binnen
HHNK leidde tot een versobering
waardoor een uitvraag op basis
van effluenteisen en duurzaamheidseisen niet meer mogelijk
bleek en de opdrachtgever veel
meer minder functionele eisen
ging stellen in de vraagspecificatie.
De keuzevrijheid werd beperkt.

Duidelijke beperking
vrijheidsgraden
Design en
Engineering

Vergunningen

Behoefte aan zekerheid ten
aanzien van vergunningen (met
name geur)

Duidelijke beperking
vrijheidsgraden
Design en
Engineering
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Samenvatting afweging

Toelichting

Ambities & risico’s

P

D

B

E

M

O

F

Randvoorwaarden
Prikkel werkt

1
2
3
4
5
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Prikkel werkt in beperkte mate

Inpassing en definiëren slibstrategie
Systeem-en materiaalkeuze bepalen
mogelijkheden energie
Energie -efficiency
Werking fijnzeef zekerstellen via
maintaincontract
Werking fijnzeef zekerstellen via
maintaincontract

6

7
8
9

Prikkel niet van toepassing

Behoefte aan zekerheid inzake
planvorming en vergunningen vanuit
waterschap richting omgeving
Keuze voor fijnzeef beperkt 		
vrijheidsgraden
Regulier onderhoud door eigen
organisatie
Beheer door eigen organisatie

Ambities en risico’s
Vanuit het oogpunt van ambities en risicobeheersing lijkt het aantrekkelijk
voor RWZI Beemster een aantal prikkels te overwegen:
P-prikkel De P-prikkel helpt in beperkte mate bij de inpassing en het
definiëren van een slibstrategie
D-prikkel De D-prikkel is aantrekkelijk om ambities te realiseren op het
gebied van planning, efficiency, beperking grondgebruik en energie- en
grondstoffenterugwinning
E-prikkel Idem
O-prikkel Idem, zij het in beperkte mate
M-prikkel Idem
Vanuit de randvoorwaarden zijn er enkele beperkingen die sommige
prikkels elimineren:
P-prikkel Teveel risico’s ten aanzien van vergunningen
D-prikkel Beperkt als gevolg van keuze voor fijnzeef en behoefte aan
zekerheid vergunningen
E-prikkel Idem
O-prikkel Regulier beheer door eigen organisatie
M-prikkel Regulier onderhoud door eigen organisatie, alleen specialistisch
onderhoud uitbesteden

inhoudsopgave

EB-contract met ‘kleine M’
Via het afwegen van ambities, risico’s en randvoorwaarden ontstaat een
inkoopstrategie gericht op een EB-contract, aangevuld met M-verantwoordelijkheid voor de fijnzeef (waarbij de prestaties centraal staan).
Vooral op de onderdelen waarin randvoorwaarden beperkingen stellen aan de
ambities is er veel ruimte om met een betalingsmechanisme en een aanbestedingsstrategie aanvullende prikkels in te bouwen in het contract:
De B€-prikkel helpt bij het beheersen van risico’s op het gebied van vergunningen en efficiency fijnzeef.
De A-prikkel helpt om – door middel van EMVI en een risicodialoog – interfacerisico’s tussen fijnzeef en de rest van de installatie te beheersen.
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Uitkomst EB & kleine M | A- en B€-prikkel

P

D

E

E

B

M

B

A

O

F

M

B€
Bonus / malus op efficiency fijnzeef

Risicodialoog allocatie interfaceresicio’s

Prestatiebetaling ten behoeve van
vergunningsrisico

Prikkel werkt in beperkte mate

Resultaat: voorlopige inkoopstrategie
EB contract: contract waarbij opdrachtnemer helpt om:
•	tot optimalisaties te komen ten aanzien van efficiency en beperking
grondgebruik;
•	risico’s helpt te beheersen op het gebied van het functioneren van de
bestaande en de nieuwe zuivering.
M-component: contract betreffende de fijnzeef waarbij leverancier ook
langere M-verantwoordelijkheid op zich neemt
B€-prikkel: inrichten betalingsmechanisme om via bonus/malus-werking efficiency af te dwingen bij de bij leverancier van de fijnzeef
A-prikkel: aanbestedingsprocedure zodanig inrichten dat er tijdens de
aanbesteding (dialoog) en/of gunning (EMVI) specifiek aandacht is voor:
• de interface tussen fijnzeef en de rest van de installatie;
• werking installatie tijdens renovatie

EMVI - interface fijnzeef en rest installatie

Prikkel werkt

88

Toelichting

Prikkel niet van toepassing

Uitkomst
• EB-contract met kleine M voor fijnzeef
• Bonus/malus op functioneren fijnzeef
•	EMVI op beheersing risico’s interface fijnzeef/rest installatie en
functioneren installatie tijdens renovatie werkzaamheden
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Praktijkvoorbeelden
Gemaal Prins Hendrik Texel
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Inventariseren ambities en aandachtspunten
Omschrijving

90

Toelichting

Omschrijving

Must

Wens

Type: vervangende
nieuwbouw

Vervanging door pomp met ongeveer gelijke capaciteit
(nu 100 m3 per minuut, wordt 110 m3 per minuut)

Capaciteit:
klein gemaal

110 m3 per minuut

Bijzonderheden:
gemaal in
waterkering

Het gemaal slaat polderwater uit op de Waddenzee en maakt
deel uit van een primaire waterkering die bovendien versterkt
moet worden.

Kwaliteit projectmanagement

X

Technisch: niet
complex

Vervanging gemaal op dezelfde plek. Er zal gebruikgemaakt
moeten worden van een tijdelijke pomp. Hoofdeis is veiligheid.
Geen aanpassingen in watersysteem nodig.

Onderbouwing visvriendelijkheid pomptype

X

Urgentie: groot

Beheerder stelt dat bedrijfszekerheid niet te garanderen is.
Uitstel tot aanpak van de dijkversterking is daarom niet
mogelijk (terwijl dat uit efficiency-oogpunt voor de hand ligt).

Kwaliteit risicomanagement

X

Toekomstvastheid

Landschapsarchitect waakt over landschappelijke inpassing.
Keuze voor nieuw gemaal op dezelfde plek. Benodigde
capaciteit ongeveer gelijk. Gaat om afvoer regenwater.
Pomp heeft een levensduur van 25 jaar, het gebouw 30 jaar,
de constructie 100 jaar.

CO2-ambities en maximaal energieverbruik

X

X

Tijdige oplevering (geen mijlpaal)

Goede landschappelijke inpassing

Geluidsarme en onderhoudsarme pompen
(max. 1x per jaar onderhoud, 1 x per 10 jaar
groot onderhoud en 4 x per jaar inspecties)

X

X

inhoudsopgave

Inventariseren financiële kenmerken / bouwfase
Kostenrelevantie (%)

Belangrijkste kostencomponenten
Civieltechnische werken; betonnen
werken (op staal gefundeerd, relatief
weinig bemaling nodig)

40%

Civieltechnische werken: leidingen e.d.

20%

Werktuigbouwkundige werken

25%

Inventariseren financiële kenmerken / exploitatiefase
Vrijheidsgraden*
+

+/0

+

Kostenrelevantie (%)

Belangrijkste kostencomponenten

Vrijheidsgraden*

Energie

45.000 / 60%

+/0

Regulier onderhoud

30.000 / 40%

+/0

Vervangingsonderhoud (gemiddeld per
jaar gerekend over een levensduur van
30 jaar; vervangingen vooral na 10-15
jaar)

pm

+/0

75.000 (p/j)
Electrotechnische werken

12%

+/0

Procesautomatisering

3%

-

* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden

100%
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden
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Inventariseren belangrijkste risico’s

Inventariseren randvoorwaarden

Omschrijving

Fase

Overlast voor omgeving: enkele woningen,
vogelbroedgebied Ecologische Hoofdstructuur EHS
(beperken)

Communicatie met omgeving (frequente
communicatie beperkt gevoel van overlast)

bouwfase

P=0
Q=0

bouwfase

Vertraging ten gevolge van gedoe landschappelijke
inpassing

bouwfase

Combinatie van werk aan gemaal met toekomstige
dijkversterking (varianten om dijk te versterken
beïnvloeden keuze vervanging gemaal)

bouwfase

P=0
Q=+

Flexibiliteit: ruimte voor toevoegen nieuwe
(technische) eisen gedurende de bouw, bijvoorbeeld
ten gevolge van nieuwe inzichten dijkversterking

bouwfase

P = 0/+
Q = 0/+

Contact met omgeving (beheersing invloed omgeving
op eisen na aanbesteding)

bouwfase

P=+
Q = 0/+

0/+ = middel

+ = groot

P = effect in geld

0 = klein

Omschrijving

Vervanging op dezelfde locatie

Beperkte tijdsdruk

Vervanging is nodig, maar geen probleem als het werk
iets langer duurt

Landschappelijke
inpassing

De locatie is natuurgebied met redelijk strenge randvoorwaarden. Diverse omgevingspartijen zijn betrokken
bij het formuleren van de landschappelijke
randvoorwaarden

Voldoende krediet

Op basis van het referentieontwerp, moet binnen
budgettaire kaders passen

Efficiency

Toenemend belang aan kosten per m3 en
duurzaamheidsdoelen

Beheer organisatie

Beperkte issue

Aanbestedingsorganisatie

Voldoende mensen vanuit eigen organisatie beschikbaar

P = 0/+
Q=+

P=0
Q=0

Toelichting

Beperkte ruimte

P= 0
Q=0

Tijd: niet tijdige oplevering, met financiële
consequenties en imagoconsequenties ten gevolge
van bezwaren; er kan alleen buiten stormseizoen
worden gewerkt en buiten broedseizoen

* Q = kans van optreden
92

bouw- en
exploitatiefase

P/Q *

inhoudsopgave

Analyseren – prioriteren ambities
Prioriteit

1

2

93

Omschrijving
Geluids- en onderhoudsarme
pompen

Goede landschappelijke inpassing

Analyse ambities: welke prikkels beïnvloeden de ambities?
Must

Wens

X

Ambities

Beïnvloedbaar met
prikkels?

Toelichting

Geluidsarme en onderhoudsarme pompen

Design- /
Engineeringsprikkel

Systeemkeuze en uitvoeringsmethode
bepalen kwaliteit pompen

Goede landschappelijke
inpassing

Planprikkel

Plankwaliteit is te verbeteren met
behulp van expertise markt

Kwaliteit
projectmanagement

Aanbestedingsprikkel

Keuze selectieprocedure en inrichting
EMVI

Onderbouwing visvriendelijkheid pomptype

Design- /
Engineeringsprikkel

Systeemkeuze en uitvoeringsmethode
bepalen kwaliteit pompen

X

3

Kwaliteit projectmanagement

X

4

Onderbouwing visvriendelijkheid
pomptype

X

Kwaliteit
risicomanagement

Aanbestedingsprikkel

Keuze selectieprocedure en inrichting
EMVI

5

Kwaliteit risicomanagement

X

CO2-ambities en maximaal
energieverbruik

Design- /
Engineeringsprikkel

Systeemkeuze en uitvoeringsmethode
bepalen kwaliteit pompen

6

CO2-ambities en maximaal
energieverbruik

X
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Analyse risico’s: welke prikkels beïnvloeden de risico’s?
Risico’s
Overlast voor omgeving

Communicatie met
omgeving

niet tijdige
Tijd
oplevering

Vertraging tgv gedoe
landschappelijke inpassing

94

Beïnvloedbaar
met prikkels?
Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Betalingsprikkel

Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Combinatie van werk aan
gemaal met toekomstige
dijkversterking

Aanbestedingsprikkel

Flexibiliteit
ruimte
voor toevoegen nieuwe
(technische) eisen

Aanbestedingsprikkel

Toelichting
Betaling
op basis van
mijlpalen, prestaties
Aanbesteding
EMVI (afspraken
hoe hiermee om te gaan als risico
zich voordoet)

Analyse – effect randvoorwaarden op vrijheidsgraden en prikkels
Randvoorwaarden

Effect op vrijheidsgraden

Effect op prikkel

Beperkte ruimte

Beperkte fysieke ruimte (vervanging op dezelfde plek), daardoor
weinig vrijheidsgraden

Fysieke ruimte
beperkt Designprikkel,
Engineeringsprikkel

Beperkte tijdsdruk

nvt

Weinig behoefte aan
prikkel tot
versnelling

Landschappelijke
inpassing

nvt

Focus op inpassing
beperkt
Designprikkel,
Engineeringsprikkel

Voldoende krediet

Beperkt de ontwerpoplossingen

Weinig behoefte aan
prikkel tot kostenbeheersing bouw

Efficiency

nvt

Weinig behoefte
aan prikkel tot
kostenbeheersing
exploitatie

Beheer organisatie

Focus op eigen grip op beheer en
onderhoud

Focus op eigen
beheer beperkt
Operate-prikkel en
Maintainprikkel

Aanbestedingsorganisatie

Voldoende beschikbaarheid

nvt

Idem

Betaling
op basis van
mijlpalen, prestaties

Betaling
op basis van
mijlpalen, prestaties
Aanbesteding: EMVI (afspraken
hoe hiermee om te gaan als risico
zich voordoet)
Aanbesteding
EMVI
(afspraken hoe hiermee om te
gaan als risico zich voordoet)
Idem

inhoudsopgave

Samenvatting afweging

Toelichting

Ambities & risico’s
1

P

D
4

2

B

E
5

3

M

6

O
7

F
7

8

Randvoorwaarden
Prikkel werkt

Prikkel werkt in beperkte mate

1 Visvriendelijkheid en inpasbaarheid
2 Anticiperen op nieuwe eisen
3 Energie efficiënt
4 Plek is bekend
5	Beperkte vrijheidsgraden ten gevolge
van landschapseisen
6	Geen onomkeerbare zaken met oog
op dijkversterking
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Prikkel niet van toepassing

Ambities en risico’s
Vanuit het oogpunt van ambities en risicobeheersing lijkt het aantrekkelijk
voor Gemaal Prins Hendrik een aantal prikkels te overwegen:
P-prikkel
N.v.t.
D-prikkel De D-prikkel is aantrekkelijk om ambities te realiseren op
het gebied van visvriendelijkheid, energie-efficiency en inpasbaarheid
(omgevingshinder)
E-prikkel Idem
O-prikkel Idem
M-prikkel Idem
Vanuit de randvoorwaarden zijn er enkele beperkingen die sommige
prikkels elimineren:
P-prikkel Te veel risico’s ten aanzien van omgeving
O-prikkel Zelf beheer en onderhoud
M-prikkel Zelf beheer en onderhoud

7	Zelf onderhoud en beheer en
beperkende eisen
8 HHNK verzorgt zelf financiering

24
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DB/EB-contract met ‘kleine M’
Via het afwegen van ambities, risico’s en randvoorwaarden ontstaat een
inkoopstrategie gericht op een DB/EB-contract met prikkels om ontwerp/
engineering te optimaliseren.
Vooral op de onderdelen waarin randvoorwaarden beperkingen stellen aan
e ambities is er veel ruimte om met een betalingsmechanisme en een
aanbestedingsstrategie aanvullende prikkels in te bouwen in het contract:
•	De A-prikkel helpt om – door middel van EMVI-eisen – risico’s te beheersen
ten aanzien van kwaliteit.
•	Een B€-prikkel is mogelijk in de vorm van een boete op te laat opleveren.
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Uitkomst EB & kleine M | A- en B€-prikkel

P

D

E

Toelichting

B

M

E
A

97

F

B

B€

EMVI t.b.v. beheersen
kwaliteitsrisico’s opdrachtgever

Prikkel werkt

O

Resultaat: voorlopige inkoopstrategie
•	EB contract: contract met prikkels om ontwerp/engineering te
optimaliseren, met name gericht op visvriendelijkheid, energieefficiency en inpasbaarheid (omgevingshinder)
•	A-prikkel: helpt risico’s te beheersen ten aanzien van kwaliteit
opdrachtnemer (EMVI-eisen)
• B€-prikkel: helpt risico op te laat opleveren beheersen

Boete op laat opleveren

Prikkel werkt in beperkte mate

Prikkel niet van toepassing
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Praktijkvoorbeeld
RWZI Den Bosch
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Inventariseren ambities en aandachtspunten
Omschrijving

Toelichting

Omschrijving

Verouderde zuivering

Gebouwd in 70’er jaren. Upgraden nodig, omdat wet- en
regelgeving strengere eisen stelt aan emissies. Risico op
calamiteiten en hoge aanvullende kosten nemen toe.

100% energieneutraal op eigen slib. Project
moet voorbeeld zijn van een innovatieve
energiefabriek. Voorbeeldfunctie

X

Ligging nabij
natuurgebied,
rand van de stad

Verbinding tussen twee natuurgebieden en ambities om extra
natuur te ontwikkelen

Natuurontwikkeling en landschappelijke
inpassing. Project ligt dicht bij de stad in
ecologisch kwetsbaar gebied

X

Omvangrijke
capaciteit

Oppervlak 25 ha; ligging aan rand van de stad, 340.000 i.e. (=
inwonerequivalent = vervuilingseenheid)

Levering transportbrandstof. Opwekking
hernieuwbare energie voor gemeente

X

Achterstallig
onderhoud

Staat van onderdelen noopt tot extra beheer en onderhoud

Waterschap heeft
vast beheerteam

Vast beheerteam van 12 personen

Levering biogas. Opwekking hernieuwbare
energie voor privaat bedrijf

X

Lage levenscycluskosten (Total cost of ownership, TCO). Optimum zoeken tussen investeringskosten en exploitatiekosten

X

Innovatie van de markt toelaten. Nieuwe
innovaties zijn gewenst, mits deze op redelijke
schaal reeds elders zijn beproefd

99

Must

Wens

X
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Inventariseren financiële kenmerken / bouwfase
Kostenrelevantie (%)

Belangrijkste kostencomponenten
Civieltechnische werken: bassins e.d.

40%

Inventariseren financiële kenmerken / exploitatiefase
Vrijheidsgraden*

Belangrijkste kostencomponenten

0

Energie

20%

+

Chemicaliën

5%

+

Slib

15%

+

Groot onderhoud

10%

+

Regulier onderhoud

5%

+

Kapitaallasten

45%

-

Civieltechnische werken: leidingen e.d.

20%

+/0

Werktuigbouwkundige werken

15%

+

Electrotechnische werken

10%

+/0

VAT & interne kosten

15%

-

100%
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden

100

Kostenrelevantie (%)

Vrijheidsgraden*

100%
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden

inhoudsopgave

Inventariseren belangrijkste risico’s

Inventariseren randvoorwaarden

Omschrijving

Fase

exploitatie

Functioneren van de installaties (effluent)

Functioneren van de installaties
(energieterugwinning)

P=0
Q=0

Leveringsproblemen ten aanzien van groengas
richting externe afnemers

exploitatie

P = +/Q=0

Te late oplevering nieuwe AWZI

exploitatie

P = 0/+
Q = 0/+

0 = klein

0/+ = middel

Toelichting

Beheer zelf blijven doen

Waterschap vult het beheer zelf in. Het eigenaarschap
dat een dergelijk team voelt, zorgt ervoor dat de
maatschappelijke taak effectief, efficiënt en op een
verantwoordelijk wijze ingevuld wordt.
In de benchmark scoort het waterschap uitstekend op
het gebied van kosten en calamiteiten. Dat bewijst voor
het waterschap dat ze het zelf uitstekend kunnen.

Geen specialisten in dienst

Regulier onderhoud in eigen beheer houden,
specialistisch onderhoud bij derden.

Alleen ‘proven’ innovaties

Innovaties moeten tenminste op 1/3 van de schaal elders
reeds gerealiseerd zijn.

Financiering zelf

Financiering doet waterschap zelf; het waterschap heeft
geen behoefte aan private voorfinanciering.

P= +
Q=o

bouwfase

P = effect in geld

Omschrijving

P=+
Q=0

Medewerking omgeving
(i.v.m. landschappelijke inpassing)

* Q = kans van optreden
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exploitatie

P/Q *

+ = groot

24

inhoudsopgave

Analyseren – prioriteren ambities
Prioriteit

Omschrijving

Analyse ambities: welke prikkels beïnvloeden de ambities?
Must

1

100% energieneutraal op eigen slib

X

2

Natuurontwikkeling en landschappelijke inpassing

X

3

Lage levenscycluskosten

X

4

Levering biogas

X

5

Levering transportbrandstof

6

Innovatie van de markt toelaten

Wens

X

X

Ambities

Toelichting

100% energieneutraal op
eigen slib

D&E-prikkel
M&O-prikkel
A-prikkel
B€-prikkel (bonus/
malus op
gasproductie)

D&E-prikkel en M-prikkel zorgen voor optimalisaties in
slibverwerking. In aanbesteding en via B€-prikkel nog
extra aandacht af te dwingen. Bijvoorbeeld als binnen
de gestelde kwalitatieve en kwantitatieve eisen meer gas
wordt geleverd, dan geeft dat een hogere EMVI-score
(= lagere virtuele aanneemsom). Als de geleverde
hoeveelheid afwijkt van de inschrijving dan gaat een
bonus/malus-mechanisme in werking.

Natuurontwikkeling
en landschappelijke
inpassing

P-prikkel
D-prikkel

De P-prikkel biedt marktpartijen de mogelijkheid om
mee te denken in de omgeving buiten het AWZI-terrein.
D-prikkel biedt vooral kansen om binnen het AWZIterrein tot betere inpassing te komen.
Het beeldkwaliteitsplan voor de natuurontwikkeling
dient gevolgd te worden. Dat stelt beperkingen.

Lage
levenscycluskosten

D&E-prikkel
M&O-prikkel
A-prikkel
B€-prikkel (bonus/
malus op
gasproductie)

D&E-prikkel en M-prikkel zorgen voor optimalisaties.
Ook is er de mogelijkheid onderhoudscontracten die bij
de inschrijving zijn ingediend, in opdracht te krijgen na
de oplevering. Aanbieding voor specialistisch onderhoud
geeft een doorkijk naar de TCO van het specifieke
ontwerp. Onderwerp in aanbesteding en te beïnvloeden
middels B€-prikkel (EMVI-boete)
Zie 1. Bonus/malus op gasproductie

Levering biogas
en levering
transportgas
Innovatie van
de markt
toelaten

102

Beïnvloedbaar
met prikkels?

D-prikkel
E-prikkel

Innovatie is geen doel. Maar het waterschap heeft zelf
een innovatief referentieontwerp gemaakt. Dit ontwerp
is naar de markt gestuurd en bij de kick-off van de
aanbesteding is de markt uitgedaagd: ‘Dit is onze best
guess; laten jullie nu maar eens zien dat jullie dat beter
kunnen!’

inhoudsopgave

Analyse risico’s: welke prikkels beïnvloeden de risico’s?
Risico’s
Functioneren van de
installaties (effluent)

103

Beïnvloedbaar
met prikkels?
D-prikkel
M-prikkel
A-prikkel
B€-prikkel

Analyse – effect randvoorwaarden op vrijheidsgraden en prikkels
Randvoorwaarden

Effect op vrijheidsgraden

Ontwerp- en onderhoudsverant
woordelijkheid bieden kansen tot
optimalisatie installaties. Opdrachtgever
zal robuustheid van het ontwerp ook via
aanbestedingsopzet (EMVI) en
B€-prikkel (bonus/malus) kunnen
beïnvloeden. Er worden eisen aan
beschikbaarheid opgegeven, de
opdrachtnemer moet aantonen daaraan
te voldoen.

Beheer zelf blijven
doen

O-vrijheid. Dit is beperkend
ten aanzien van de vrijheidsgraden die de opdrachtnemer
krijgt. Beheer heeft invloed op
het ontwerp.

Geen O-prikkel

Geen specialisten in
dienst

M-vrijheid. De opdracht
nemer kan via onderhoudscontracten zorgdragen voor
lagere TCO.

Geen M-prikkel voor
regulier onderhoud, wel
M-prikkel voor specialistisch onderhoud

Alleen ‘proven’
innovaties

D-vrijheid. Beperkte
inperking: alles mag, maar
het moet wel op enige schaal
bewezen zijn. Het primaire
proces: het zuiveren van
afvalwater, moet wel geborgd
zijn.

Een beperkte inperking
van de D-prikkel.
Innovatieve toepas
singen worden niet beter
beoordeeld, maar
kunnen wel zorgen voor
een lagere investering
en/of lagere TCO

Financiering zelf

F-vrijheid. Heeft mogelijk ook
een grotere vrijheid van
ontwerp en bouwen tot
gevolg. Als de opdrachtnemer
de financiering zelf moet
organiseren komt er immers
een principaal bij die belang
heeft bij risicoarme
oplossingen.

Geen F-prikkel. Het kan
wel zo zijn dat er meer
afwijkingen door de
opdrachtgever geïnitieerd worden. Als de
financiering extern wordt
gelegd, zullen afwij
kingen minder snel
doorgevoerd worden.

Toelichting

Functioneren van de
installaties
(energieterugwinning)

Idem

Idem

Leveringsproblemen
ten aanzien van groengas richting externe
afnemers

Idem

Idem

Medewerking omgeving (i.v.m. landschappelijke inpassing)

P-prikkel
D-prikkel

De P-prikkel biedt marktpartijen de
mogelijkheid om mee te denken in de
omgeving buiten het AWZI-terrein,
maar levert ook het risico op dat de
omgeving geen medewerking gaat
verlenen. Waterschap Aa en Maas wil dit
risico niet uit handen geven.

Te late oplevering
nieuwe AWZI

D-prikkel
E-prikkel
A-prikkel
B€-prikkel

D-prikkel en E-prikkel bepalen ontwerp
en uitvoeringsmethode en deze
beïnvloeden de planning.
Aanbestedingsopzet (bijv concurrentiegerichte dialoog) en B€-prikkel (bonus/
malus op leveringsmijlpaal) bieden
aanvullende prikkels.

Effect op prikkel
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Samenvatting afweging

Toelichting

Ambities & risico’s
1

P

2

D

3

B

E

4

M

5

O
6

F
7

8

Randvoorwaarden
Prikkel werkt

Prikkel werkt in beperkte mate

1	Optimalisatie landschappelijke
inpassing
2	Optimalisatie technisch ontwerp tbv
energie neutraal op eigen slib
3	Behoefte om geen specialistisch
onderhoud te hoeven doen
4	Optimalisatie efficiency exploitatie
door combi onderhoud en beheer

104

Prikkel niet van toepassing

5	Geen P-prikkel in contract
6	Regulier onderhoud doen beheerders
van waterschap Aa en Maas zelf
7 Operations doet Aa en Maas zelf
8 Financiering verzorgt Aa en Maas zelf

Ambities en risico’s
Vanuit het oogpunt van ambities en risicobeheersing lijkt het aantrekkelijk
voor RWZI Den Bosch een aantal prikkels te overwegen:
P-prikkel
De P-prikkel helpt bij gewenste landschappelijke inpassing.
D prikkel De D-prikkel is aantrekkelijk om ambities te realiseren op het gebied
van efficiency en energieneutraliteit (energie en grondstoffen)
E-prikkel Idem
O-prikkel Idem
M-prikkel Idem
Vanuit de randvoorwaarden zijn er enkele beperkingen die sommige
prikkels elimineren:
P-prikkel Te veel risico’s ten aanzien van vergunningen
D-prikkel Enigszins beperkt als gevolg van afbakening tot beproefde
innovaties
E-prikkel Idem
O-prikkel Operationeel beheer door eigen organisatie
M-prikkel Regulier beheer door eigen organisatie
F-prikkel Financiering via waterschap

inhoudsopgave

DB-contract met ‘kleine M’
Via het afwegen van ambities, risico’s en randvoorwaarden ontstaat een
inkoopstrategie gericht op een DB-contract met een ‘kleine M’ (want beperkt tot
specialistisch onderhoud).
Vooral op de onderdelen waarin randvoorwaarden beperkingen stellen aan
de ambities is er veel ruimte om met een betalingsmechanisme en een
aanbestedingsstrategie aanvullende prikkels in te bouwen in het contract:
• 	De A-prikkel helpt om – door middel van EMVI en risicodialoog – risico’s te
beheersen ten aanzien van efficiency en tijdige oplevering.
•	Een B€-prikkel (bonus/malus) helpt om efficiency van energie- en
grondstoffenfabriek en tijdige oplevering af te dwingen.
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Uitkomst DB met kleine M en A- en B€-prikkel

P

D

D

B

O

F

M

B€

EMVI t.b.v. beheersen
kwaliteitsrisico’s opdrachtgever
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M

E

A

Prikkel werkt

B

E

Toelichting

Boete op laat opleveren

Prikkel werkt in beperkte mate

Prikkel niet van toepassing

Resultaat: voorlopige inkoopstrategie
EB contract: contract waarbij opdrachtnemer helpt om:
•	EB contract: contract met prikkels om ontwerp/engineering te
optimaliseren, met name gericht op visvriendelijkheid, energieefficiency en inpasbaarheid (omgevingshinder).
•	A-prikkel: helpt risico’s te beheersen ten aanzien van efficiency
(risicodialoog en EMVI-eisen).
•	B€-prikkel: bonus/malus helpt om efficiency van energie- en
grondstoffenfabriek en tijdige oplevering af te dwingen.
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Praktijkvoorbeeld
RWZI Hilversum
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Inventariseren ambities en aandachtspunten
Omschrijving

108

Toelichting

Omschrijving

Must

Type: vervangende
nieuwbouw

Vervanging bestaande zuiveringsinstallatie. De bestaande
installatie is verouderd, in zeer slechte onderhoudsstaat en
technologisch verouderd.

Tijdige oplevering (harde mijlpaal)

X

Capaciteit:
middelgroot

Capaciteit 100.000 vervuilingseenheden en 1650 m3 per uur
(incl. opvang regenwater)

Efficiency waterlijn: lage kosten per m3
(operationeel)

X

Bijzonderheden:
grond is gesaneerd

De (vervuiling in de) grond waarop de waterzuivering is
gebouwd, is in het verleden gesaneerd.

Goede landschappelijke inpassing

X

Technisch: niet
complex

De verwerkingsopgave is technisch niet complex en kan met
bestaande technieken worden ingevuld.

Minimalisatie grondgebruik

X

Urgentie: groot

De oude installatie voldoet niet aan voorwaarden voor de
lozingsvergunning (die aangevraagd moet worden).
De lozingseisen worden steeds strenger en de oude installatie
dreigt zelfs al niet te voldoen aan de huidige (oude)
lozingseisen. Snelle vervanging is gewenst.

Toekomstvastheid

Stabiele omgeving; geen grote ruimtelijke ontwikkelingen
voorzien. Benodigde capaciteit lijkt stabiel. Eis levensduur:
30 jaar.

Besturing

Waternet/AGV maakt gebruik van besturing op afstand
(onbemande zuiveringsinstallaties).

Wens

Energie- en grondstoffenterugwinning
(wens, maar hoeft niet op locatie Hilversum)

X

Energielevering aan nieuwe woonwijk
(leuk, maar kan veel spanning opleveren
met planning)

X

inhoudsopgave

Inventariseren financiële kenmerken / bouwfase
Kostenrelevantie (%)

Belangrijkste kostencomponenten
Civieltechnische werken; betonnen
werken (op staal gefundeerd;
relatief weinig bemaling nodig)

40%

Civieltechnische werken: leidingen e.d.

20%

Inventariseren financiële kenmerken / exploitatiefase
Vrijheidsgraden*

Kostenrelevantie (%)

Vrijheidsgraden*

Energie

525.000 / 37,5%

+

Chemicaliën

15.000 / 1%

+

Slib

600.000 / 42,5%

+

Regulier onderhoud

100.000 / 7,5%

o

Vervangingsonderhoud (gemiddeld per
jaar gerekend over levensduur van 30
jaar, vooral vervangingen na 10-15 jaar)

135.000 / 10%

+

Overige kosten

25.000 / 1,5%

0

+

+/0

Werktuigbouwkundige werken

25%

+

Electrotechnische werken

12%

+/0

Procesautomatisering

3%

-

100%
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden
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Belangrijkste kostencomponenten

1.400.000 euro (per jaar)
* + = ruime vrijheidsgraden 0 = beperkte vrijheidsgraden - = weinig vrijheidsgraden
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Inventariseren belangrijkste risico’s

Inventariseren randvoorwaarden

Omschrijving

Fase

Tijd: niet tijdige oplevering (financiële consequenties
en imagoconsequenties en gedoe met vergunning)

Techniek: krijgen we iets dat werkt als we gunnen op
laagste prijs per m3?

Vertraging door gedoe rond landschappelijke
inpassing

bouwfase

P = 0 /+
Q=+

exploitatie

P= 0
Q=+

bouwfase

P = 0/+
Q=+

Werking besturing op afstand: beheersing door weinig
vrijheidsgraden te laten aan opdrachtnemer

exploitatie

P=0
Q=0

Sanering grond: als vervuiling, dan extra kosten en
vertraging

bouwfase

P=0
Q=+

Flexibiliteit: ruimte voor toevoegen nieuwe (technische) eisen gedurende de bouw. Bijvoorbeeld aanpassen eis inzake grootte beluchtingstank om daarmee
nabehandeling overbodig te maken

bouwfase

P = 0/+
Q = 0/+

Contact met omgeving: beheersing invloed omgeving
op eisen na aanbesteding

bouwfase

* Q = kans van optreden
110

P/Q *

P = effect in geld

0 = klein

0/+ = middel

P=+
Q = 0/+
+ = groot

Omschrijving

Beperkte ruimte

Grote tijdsdruk

Toelichting
Er is slechts beperkt ruimte beschikbaar. Een groot deel van de
huidige installatie wordt herontwikkeld tot woonwijk en
gedeeltelijk natuur. De nieuwe zuivering komt direct naast de
oude bestaande zuivering. De beschikbare ruimte krimpt van 12,5
ha naar circa 2,5 ha.
Er is veel druk op de planning. Dit is veroorzaakt door de
planologisch/bestuurlijke voorgeschiedenis. Waternet/AGV moet
grond beschikbaar stellen voor locatie ontwikkeling woningen.
Uitstel bezorgt gemeente en Waternet/AGV extra kosten en geeft
bovendien bestuurlijke irritaties.

Landschappelijke
inpassing

De locatie waar de vervangende nieuwbouw komt, grenst aan een
toekomstige woonwijk en aan natuurgebieden. Dat stelt eisen
(vooral geformuleerd vanuit de gemeente) aan de landschappelijke inpassing van het terrein en de vormgeving van de gebouwen
en installaties. Er zijn veel omgevingspartijen betrokken bij het
formuleren van de landschappelijke randvoorwaarden

Voldoende krediet

Op basis van het referentieontwerp en het in het verleden
aangevraagde en toegezegde krediet lijken er voldoende
financiële middelen beschikbaar.

Efficiency

Toenemend belang aan kosten per m3 en duurzaamheidsdoelen

Beheer organisatie

Beheer waterzuivering is kerntaak en wil men in eigen hand
houden. Dit geldt ook voor het onderhoud, omdat onderhoud en
beheer veel samenhang vertonen.

Aanbestedings
organisatie

Beperkte hoeveelheid mensen vanuit eigen organisatie
beschikbaar. Inschakelen derden is nodig. Aanbesteding met zo
min mogelijk impact op de eigen organisatie.
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Analyseren – prioriteren ambities
Prioriteit

1

Tijdige oplevering (harde mijlpaal)

Must

Wens

Ambities

X

Efficiency waterlijn: lage kosten per
m3 (operationeel)

X

3

Goede landschappelijke inpassing

X

4

Minimalisatie grondgebruik

X

5

Energie- en grondstoffenterug
winning (wens, maar hoeft niet op
locatie Hilversum)

X

Energielevering aan nieuwe woonwijk (leuk, maar kan veel spanning
opleveren met planning)

X

Beïnvloedbaar met
prikkels?

Toelichting

Designprikkel

Systeemkeuze fijnzeef en rest
vrijgelaten

Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Betaling: bonus/malus op planning
Aanbesteding: eenvoud en dus snel

Designprikkel
Operate-prikkel
Maintainprikkel

Systeemkeuze en materiaalkeuze
bepalen efficiency en kosten

Betalingsprikkel
Aanbestedingsprikkel

Door overdragen ontwerp- en
bouwverantwoordelijkheid minder
kans op meerwerk

Goede landschappelijke
inpassing

Planprikkel (beperkt)
Designprikkel

Planuitwerking, contact met omgeving
en systeemkeuze bepalen inpassing

Minimalisatie
grondgebruik

Planprikkel
Designprikkel

Planuitwerking, contact met omgeving
en systeemkeuze bepalen inpassing

Energie- en grondstoffenterugwinning
(wens, maar hoeft niet op
locatie Hilversum)

Designprikkel
Operate-prikkel
Maintainprikkel

Systeemkeuze en materiaalkeuze
bepalen mogelijkheden terugwinning
energie en grondstoffen

Energie levering aan
nieuwe woonwijk (leuk;
maar kan veel spanning
opleveren met planning)

Plan prikkel, Design
prikkel, Operate prikkel,
Maintain prikkel

Planuitwerking, systeemkeuze en
materiaalkeuze bepalen mogelijkheden energielevering aan woonwijk

Tijdige oplevering
(harde mijlpaal)

2

6
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Omschrijving

Analyse ambities: welke prikkels beïnvloeden de ambities?

Efficiency waterlijn:
lage kosten per m3
(operationeel)
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Analyse risico’s: welke prikkels beïnvloeden de risico’s?
Risico’s
Tijd: niet tijdige
oplevering

112

Beïnvloedbaar
met prikkels?
Betalingsprikkel,
aanbestedingsprikkel

Toelichting
op basis van
Betaling
mijlpalen, prestaties
Aanbesteding
eenvoudig met
focus op korte doorlooptijd

Analyse – effect randvoorwaarden op vrijheidsgraden en prikkels
Randvoorwaarden

Effect op vrijheidsgraden

Effect op prikkel

Beperkte ruimte

Beperkte fysieke ruimte en
mogelijkheden in Plan en
Programma van Eisen

Fysieke ruimte beperkt
Design- en
Engineeringsprikkel

Grote tijdsdruk

Beperkte tijd voor dialoog in
aanbesteding en beperkt aantal
mogelijke technische oplossingen.
Elimineert bovendien Planprikkel
(kost te veel tijd)

Focus op snelheid
beperkt Design-,
Engineerings en
Aanbestedingsprikkel, en
elimineert Planprikkel

Landschappelijke
inpassing

Focus op inpassing leidt tot
voorschrijven eisen in plaats van
functionele eisen. Beperkt fysieke
ruimte en mogelijkheden in Plan
en Programma van Eisen

Focus op inpassing
beperkt Design- en
Engineeringsprikkel

Voldoende krediet

Geen behoefte aan sturen op basis
van beschikbaarheid. Voldoende
financiën beschikbaar en huiver
voor rol private financiering

Elimineert
Finance-prikkel

Techniek: krijgen we iets Betalingsprikkel,
dat werkt als we gunnen Aanbestedingsprikkel
op laagste prijs per m3?

op basis van
Betaling
prestaties, uitgestelde betalingen
Aanbesteding
BVP,
risicodialoog

Vertraging door gedoe
landschappelijke
inpassing

Aanbestedingsprikkel

Aanbesteding
EMVI, risico
dialoog, BVP (afspraken hoe
hiermee om te gaan als risico zich
voordoet)

Werking besturing op
afstand

Designprikkel
Engineeringsprikkel

Beheersing
door wegnemen
vrijheidsgraden ten aanzien van
procesautomatisering

Sanering grond: als
vervuiling, dan extra
kosten en vertraging

Aanbestedingsprikkel

EMVI, risico
Aanbesteding
dialoog, BVP (afspraken hoe
hiermee om te gaan als risico zich
voordoet)

Efficiency

Focus op exploitatiekosten
betekent onzekerheid ten aanzien
van technische keuze opdrachtnemer en behoefte bij opdrachtgever
op grip op technische keuze

Focus op efficiency geeft
behoefte aan grip via
Aanbestedingsprikkel en
Betalingsprikkel

Flexibiliteit: ruimte voor
toevoegen nieuwe
(technische) eisen
gedurende de bouw

Aanbestedingsprikkel

Aanbesteding
EMVI, risicodialoog, BVP (afspraken hoe hiermee
om te gaan als deze wens vanuit
opdrachtgever zich voordoet)

Beheerorganisatie

Focus op eigen grip op beheer en
onderhoud; wel ruimte voor
gezamenlijk inregelen en tijdelijke
onderhoudsverantwoordelijkheid
opdrachtnemer

Focus op eigen beheer
beperkt Operate-prikkel
en Maintainprikkel

Contact met omgeving:
beheersing invloed
omgeving op eisen na
aanbesteding

Aanbestedingsprikkel

EMVI, risico
Aanbesteding
dialoog, BVP (afspraken hoe
hiermee om te gaan als risico zich
voordoet)

Aanbestedingsorganisatie

Beperkte beschikbaarheid tijd
binnen eigen organisatie betekent
inzet derden en meer behoefte aan
duidelijkheid en heldere keuzes

Inzet derden betekent
ruimte om ontwerp
verantwoordelijkheid
over te dragen
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Samenvatting afweging

Toelichting

Ambities & risico’s
1

P

2

D
5

3

B

E

M

5

O
6

F
7

8

Randvoorwaarden
Prikkel werkt

Prikkel werkt in beperkte mate

1	Optimalisatie landschappelijke
inpassing en minimalisatie
grondgebruik
2	Efficiency waterlijn en tijdige
oplevering
3 Lage kosten per m3 in exploitatiefase
4	Focus op snelheid en minimalisatie
planrisico’s
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Prikkel niet van toepassing

5	Focus op snelheid leidt tot minder
vrijheidsgraden
6	Onderhoud in eigen beheer (hooguit
eerste jaar gezamenlijk ‘inregelen’)
7	Eigen operating team (hooguit eerste
jaar gezamenlijk ‘inregelen’)
8	Financiering verzorgt Waternet/
AGV zelf

Ambities en risico’s
Vanuit het oogpunt van ambities en risicobeheersing lijkt het aantrekkelijk
voor Gemaal Prins Hendrik een aantal prikkels te overwegen:
P prikkel De P-prikkel helpt bij inpassing en minimalisatie grondgebruik.
D prikkel De D-prikkel is aantrekkelijk om ambities te realiseren op het gebied
van efficiency en beperking grondgebruik.
E-prikkel Idem
O-prikkel De O-prikkel helpt om lage kosten per m3 gedurende de exploitatiefase te waarborgen.
M-prikkel Idem
Vanuit de randvoorwaarden zijn er enkele beperkingen die sommige
prikkels elimineren c.q. sterk beperken:
P-prikkel Te veel risico’s ten aanzien van planning/ tijdige oplevering van het
project
D-prikkel Tijdsdruk leidt tot enige beperking van de vrijheidsgraden; per saldo
resteren voldoende vrijheidsgraden.
O-prikkel Geen meerjarige beheerverantwoordelijkheden bij derden (slechts
voor een kortere periode)
M-prikkel Idem
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DB-contract met ‘kleine M’
Via het afwegen van ambities, risico’s en randvoorwaarden ontstaat een
inkoopstrategie gericht op een DB-contract met kortlopende MO-scope
(‘kleine MO’).
Vooral op de onderdelen waarin randvoorwaarden beperkingen stellen aan de
ambities is er veel ruimte om met een betalingsmechanisme en een
aanbestedingsstrategie aanvullende prikkels in te bouwen in het contract:
•	De A-prikkel stimuleert een eenvoudige en daardoor snelle aanbestedingsprocedure (met het oog op de planning).
•	De B€-prikkel helpt risico’s te beheersen op het gebied van planning en
efficiency.
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Uitkomst EB & kleine M | A- en B€-prikkel

P

D

D

B

E

E

A

115

M

B

O

M

F

O

Resultaat: voorlopige inkoopstrategie
•	DB contract: contract waarbij opdrachtnemer helpt ambities te
realiseren ten aanzien planning, efficiency, beperking grondgebruik en
energie- en grondstoffenterugwinning.
•	A-prikkel: helpt risico’s te beheersen ten aanzien van efficiency
(risicodialoog en EMVI-eisen).
•	B€-prikkel: bonus/malus helpt om efficiency van energie- en
grondstoffenfabriek en tijdige oplevering af te dwingen.

B€

EMVI en risicodialoog t.b.v.
beheersen risico’s kwaliteit en efficiency

Prikkel werkt

Toelichting

Bonus/malus op tijdig opleveren
Bonus/malus op waarborgen efficiency

Prikkel werkt in beperkte mate

Prikkel niet van toepassing
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Begrippenlijst
Allianties	Een alliantie of een bondgenootschap tussen partijen omwille van een gemeenschappelijk voordeel. Doorgaans gaat het erom
gezamenlijk risico’s te beheersen en/of verantwoordelijkheden te dragen.
Ambities	Een alliantie of een bondgenootschap tussen partijen omwille van een gemeenschappelijk voordeel. Doorgaans gaat het erom
gezamenlijk risico’s te beheersen en/of verantwoordelijkheden te dragen.
AWZI	Afvalwaterzuiveringsinstallatie, zuivert het afvalwater van huishoudens, bedrijven en veelal ook van wegverhardingen dat via het
riool wordt aangevoerd.
BVP	Best Value Procurement (ook wel “Prestatie-inkoop”) is een inkoopmethodiek waarbij de inschrijvingen worden gewaardeerd
volgens het principe dat de meeste waarde moet worden verkregen voor de laagste prijs.
Geïntegreerde contracten	Contracten waarin verschillende activiteiten in de levenscyclus van een project worden gecombineerd. De vorm is afhankelijk van
de mate van integratie van de verschillende activiteiten.
Green Deal	Interactieve werkwijze van de Rijksoverheid bedoeld om vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte
geven (met name gericht op het wegnemen van knelpunten in de wet- en regelgeving)
Inkoopplan	Plan waarin is vastgelegd op welke wijze en wanneer de marktbenadering voor een project zal plaatsvinden. Daarmee is het een
belangrijk document in de voorbereiding van de marktbenadering.
Inkoopstrategie	De inkoopstrategie bepaalt de uitgangspunten voor het inkoopproces. De analyse van de markt en de eigen (inkoop)behoefte zijn
samen met het organisatie- en inkoopbeleid en de inkoopvoorwaarden richtinggevend voor de inkoopstrategie.
Innovatie
Innovatie of vernieuwing heeft betrekking op (de uitvoering van) nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen.
Projectkenmerken
Karakteristieken, projectfeiten
Levenscyclus van een project
De volledige opeenvolging van de fasen van een project vanaf planvorming tot en met exploitatie (en/of beëindiging)
Marktvisie	Visie van opdrachtgevers en opdrachtnemers (in de GWW-sector) op de wijze waarop partijen samenwerken aan een vitale en
duurzame sector
Optimalisatie	Optimalisatie is het proces waarin bestaande ideeën, goederen, diensten of processen zo efficiënt mogelijk worden ingericht of
uitgevoerd.
Prikkels	Een stimulus of een prikkel is een verdeling van verantwoordelijkheden die een opdrachtnemer aanzet tot een actie of reactie.
Een prikkel moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden voor een opdrachtnemer erop reageert.
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Randvoorwaarden	Voorwaarden waaraan voldaan moet worden alvorens het eigenlijke doel te bereiken. Beperking aan de vrijheidsgraden van
opdrachtgever en opdrachtnemer.
RAW	De RAW-besteksystematiek is een stelsel juridische, administratieve en technische voorwaarden voor het samenstellen van
contracten. De afkorting staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw.
Risico’s	Risico is de kans op een ongewenste gebeurtenis met een doorgaans negatieve uitkomst. Bij geïntegreerde contracten worden
risico’s zodanig gealloceerd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer dat deze telkens terechtkomen bij diegene die deze
het beste kan beheersen.
RWZI
Rioolwaterzuiveringsinstallatie
Technische installaties
Technische installaties in bij het watermanagement zoals poldergemalen, boezemgemalen, stuwen en sluizen
UAV	In de GWW-sector hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk algemene voorwaarden opgesteld, de Uniforme
Administratieve Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden.
UAV-GC	Uniforme Administratieve Voorwaarden – Geïntegreerde Contracten: de uniforme administratieve voorwaarden zoals van
toepassing bij geïntegreerde contracten
Vraagspecificatie	Omschrijving van de eisen waaraan een project (een te leveren product) moet voldoen en tevens van de eisen die worden gesteld
aan het proces dat leidt tot het product
Vrijheidsgraden	De mate waarin een opdrachtnemer bij een geïntegreerd contract, binnen de randvoorwaarden van de contractuele eisen in
de vraagspecificatie, een onafhankelijke afweging kan maken om een bepaald doel te realiseren
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Handige websites
Duurzaam GWW
www.duurzaamgww.nl
Energie- en Grondstoffenfabriek
www.efgf.nl
Energieonderzoek Centrum Nederland
www.ecn.nl
Inkoopopleidingen en executive programmes NEVI
www.nevi.nl/inkoopopleidingen
Kennisplatform CROW (UAVgc en RAW)
www.crow.nl/vakgebieden/contracteren
Marktvisie GWW
www.marktvisie.nu
NLingenieurs (publicatie Bouworganisatie en contractvormen)
www.nlingenieurs.nl/bouworganisatie-en-contractvormen
PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden
www.pianoo.nl
Rijksoverheid (PPS bij het Rijk)
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/publiek-private-samenwerking-pps-bij-het-rijk
Rijksvastgoedbedrijf
www.rijksvastgoedbedrijf.nl (zoek op ‘Geïntegreerde contracten’)
Rijkswaterstaat
www.rijkswaterstaat.nl
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA)
www.stowa.nl
UAV-GC
www.uavgc2005.nl
(Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen)
Unie van Waterschappen
www.uvw.nl
Waterschappen
www.waterschappen.nl
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Colofon
Opdrachtgevers
Helena Hernandez (PPSsupport/PIANOo)
Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)
In samenwerking met de waterschappen
Jan Wever, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Rudy Petiet, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Martin uit de Flesch, Waterschap Drents Overijsselse Delta
Antoine van Geffen, Waterschap Aa en Maas
Nico van der Ploeg, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht i.c.m. Waternet
Klankbordgroep
Ruud Peeters, Energie & Grondstoffen Fabriek
Joyce Rombouts, Hoogheemraadschap van Delfland
Rens van Twisk, Rijkswaterstaat
Uitvoerders
Caspar Boendermaker (BNG Advies)
Monica Altamirano (Deltares)
Meer informatie
www.pianoo.nl
www.uvw.nl
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Contact
Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met PIANOo via
info@pianoo.nl of 070 - 379 82 99.
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PIANOo biedt informatie, advies, instrumenten en praktische tips
aan iedereen die zich in de publieke sector bezighoudt met het
inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en diensten.
PIANOo is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken.
www.pianoo.nl
juli 2016 | cd0716tp223a
120

