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Inleiding 

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek naar de toepassing 

van de Best Value-aanpak (BV-aanpak) binnen de uitvoering van 

planstudies die wij in opdracht van de directeur inkoop- en 

contractmanagement van Rijkswaterstaat GPO hebben uitgevoerd.  

Wij danken alle betrokkenen vanuit Rijkswaterstaat en de 

ingenieursbureaus voor hun betrokkenheid tijdens de gevoerde 

gesprekken.  

 

Leeswijzer 

De rapportage is als volgt opgebouwd:  

In hoofdstuk 1 en 2 zijn de definitie van de opdracht en de gevolgde 

aanpak beschreven.  

In hoofdstuk 3 is een samenvatting weergegeven van de verkregen 

onderzoeksresultaten op hoofdniveau, die in de hoofdstukken 4, 5 en 6 

nader zijn toegelicht. 

In hoofdstuk 7 is op hoofdlijnen de input uit de validatiesessies 

beschreven. 

In hoofdstuk 8 is op basis van de verkregen onderzoeksresultaten en de 

uitgevoerde validatiesessies een conclusie getrokken en zijn 

aanbevelingen opgenomen ter verbetering van de samenwerking in 

toekomstige planstudies. 

Ten slotte hebben wij in hoofdstuk 9 een reflectie opgenomen waarin wij 

reflecteren op het proces en de resultaten van het onderzoek in een 

breder perspectief zetten. 
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1. Opdracht 

Achtergrond 

Planstudies zijn een cruciale schakel in het realiseren van nieuwe 

complexe infrastructurele werken in het dichtbevolkte Nederland. 

Voorafgaand aan een planstudiefase is in een verkenning het project 

geanalyseerd, zijn oplossingsrichtingen verkend, heeft bestuurlijke 

afstemming plaatsgevonden en is een voorkeursalternatief vastgesteld. 

In de planstudiefase (planuitwerking) worden verschillende alternatieven 

onderzocht, vindt een verdere ontwerpuitwerking plaats en wordt een 

vertaling gemaakt naar (publiekrechtelijke) plannen die ook aan het 

publiek voor inspraak worden voorgelegd. De minister neemt uiteindelijk 

het besluit over de definitieve oplossing via een Projectbeslissing 

(bijvoorbeeld een Tracébesluit of een projectplan Waterwet). Parallel 

aan de planstudie wordt vaak, als de oplossing op hoofdlijnen bekend 

is, gestart met het opstellen van het aanbestedingsdossier ten behoeve 

van de realisatie door de aannemer. 

 

Aanleiding 

De aanleiding voor het onderzoek is dat bij Rijkswaterstaat (RWS) 

signalen van ingenieursbureaus zijn binnengekomen over knelpunten in 

de Uitvoeringsfase (zie bijlage A voor een overzicht van in de 

rapportage gebruikte begrippen) van planstudies uitgevoerd met de BV-

aanpak. Aangezien ingenieursbureaus een belangrijke rol hebben in de 

uitvoering van planstudies, en ook vanuit de projectteams van RWS 

signalen kwamen over knelpunten, heeft de directeur Inkoop- en 

Contractmanagement GPO besloten een onderzoek uit te laten voeren.  

 

Doel onderzoek 

“Het identificeren van verbetermogelijkheden en doen van 

aanbevelingen om de samenwerking bij toekomstige planstudies onder 

de Best Value-aanpak te verbeteren.” 

 

Onderzoeksvragen vanuit RWS 

1. Wat zijn ten aanzien van onderwerpen risicomanagement, 

samenwerking, flexibiliteit en kansen, de feiten en observaties van 

RWS-projectteams én marktpartijen over planstudieprojecten in 

uitvoering (na aanbesteden)? 

2. Zijn er aantoonbare verschillen tussen projecten die als succesvol 

worden beschouwd en projecten die als minder succesvol worden 

beschouwd? 

3. Wat kan daarvan geleerd worden? (conclusies) Waar kan de 

huidige praktijk (voor opdrachtgevers en opdrachtnemers) verbeterd 

worden, en hoe? (aanbevelingen) 

 

1. Opdracht 
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1. Opdracht 

Onderzoek vanuit drie invalshoeken 

Het onderzoek is vanuit drie invalshoeken ingestoken: 

• Inhoudelijk: Vragen gericht op de mate waarin vooraf gestelde 

doelen bereikt zijn, het project succesvol is en invulling is gegeven 

aan de BV-aanpak (onder andere: rolopvatting) 

• Proces/governance: Vragen gericht op de aansturing, organisatie en 

communicatie van het planstudie-project (“harde kant”) 

• Samenwerking: Vragen gericht op de samenwerking tussen RWS en 

het gecontracteerde ingenieursbureau (onder andere: houding en 

gedrag, de “zachte kant”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reikwijdte onderzoek 

• Het onderzoek is beperkt tot de Uitvoeringsfase van 

planstudieprojecten met BV-aanpak. Echter, omdat de BV-aanpak 

een totale werkwijze is kunnen constateringen raken aan de 

Voorbereidingsfase, Beoordelingsfase en Onderbouwingsfase. 

Dergelijke constateringen zijn ook opgenomen wanneer deze 

gerelateerd zijn aan de Uitvoeringsfase. Zie bijlage A voor de 

toelichting van de vier fasen uit de BV-aanpak. 

• RWS heeft de BV-aanpak gebruikt in elf planstudieprojecten 

(waarvan zeven afgerond). Het onderzoek is uitgevoegd aan de hand 

van vijf van deze projecten, te weten: 

• Twentekanalen fase 2 (uitgevoerd door Arcadis) 

• A1 Apeldoorn-Azelo (uitgevoerd door Royal HaskoningDHV ) 

• Houtribdijk (uitgevoerd door Royal HaskoningDHV ) 

• Ring Utrecht OTB (uitgevoerd door Sweco) 

• Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel (uitgevoerd door 

Witteveen+Bos). 

• RWS heeft besloten dat onderzoek naar vijf projecten volstaat. De 

door RWS gemaakte selectie van voorgenoemde projecten is 

ingegeven door praktische overwegingen en op basis van start 

uitvoering (recent), de portefeuillehouder bij RWS (mix) en het 

ingenieursbureau (mix).  

• In het kader van de Marktvisie is het wenselijk dat het onderzoek 

uitgevoerd wordt met input van zowel betrokken RWS-medewerkers 

als ingenieursbureaus. 

 

 

BV-aanpak in 
planstudie-
projecten 

Inhoudelijk 

Samen-
werking 

Proces /  
gover-
nance 

1 

2 

3 

1. Opdracht 
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2. Aanpak 

Kwalitatief onderzoek  

In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksaanpak, 

waarbij interviews met direct betrokkenen vanuit RWS en de 

ingenieursbureaus centraal staan.  

Voordat de interviews zijn afgenomen, zijn door middel van een 

documentenanalyse van de beschikbaar gestelde projectdocumenten 

eerste inzichten verkregen. Deze inzichten zijn verwerkt in een factsheet 

per project. In bijlage B zijn op basis van deze factsheets enkele 

algemene kenmerken van de onderzochte planstudie benoemd. 

Voorgenoemde factsheets zijn, samen met een interview van Wouter 

Smits (Coördinator Best Value-kernteam RWS) de basis geweest voor 

de rest van het onderzoek en dragen bij aan de feitelijke onderbouwing.  

In totaal zijn negen interviews afgenomen aan de hand van een topiclijst 

die is gestructureerd op basis van de drie invalshoeken. Hierbij is 

gesproken met: 

• vijf IPM-teams (minimaal projectmanager en contractmanager) vanuit 

RWS verantwoordelijk voor de verschillende planstudieprojecten  

• projectteams (minimaal projectmanager) van de vier betrokken 

ingenieursbureaus te weten: 

• Arcadis (Twentekanalen fase 2) 

• Royal HaskoningDHV (Houtribdijk en A1 Apeldoorn-Azelo) 

• Sweco (Ring Utrecht OTB) 

• Witteveen+Bos (Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel). 

Van alle interviews zijn verslagen gemaakt, die ter validatie zijn 

voorgelegd aan de geïnterviewden. De meeste geïnterviewden hebben 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op de gespreksverslagen 

aanpassingen en/of aanvullingen te doen. Deze gespreksverslagen 

worden niet openbaar gemaakt en zijn niet gedeeld met de 

opdrachtgever vanuit RWS. Dit heeft bijgedragen aan een veilige setting 

waarin betrokkenen op een open manier hun ervaringen hebben 

kunnen delen. 

De resultaten van de documentenstudie en interviews zijn geanalyseerd 

en verwerkt tot een conceptrapportage met bevindingen en 

aanbevelingen.  

Vervolgens hebben twee validatiesessies plaatsgevonden op basis van 

deze conceptrapportage. De eerste validatiesessie was met 

portfoliomanagers van RWS en is gebruikt om de resultaten te valideren 

en te duiden. Ook hebben de portfoliomanagers een prioritering 

gegeven aan de aanbevelingen. De tweede (brede) 

validatiebijeenkomst was met de betrokken projectteams van RWS en 

de ingenieursbureaus (die zijn geïnterviewd) aangevuld met 

stakeholders vanuit RWS, zie bijlage D voor een compleet overzicht. 

Ook deze sessie is gebruikt om de conceptresultaten te valideren en te 

duiden. Daarnaast is in deze sessie uitgebreid stilgestaan bij de 

betekenis van de bevindingen voor toekomstige planstudies en is door 

aanwezigen prioritering aangebracht in de bevindingen en 

aanbevelingen. 

2. Aanpak 
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2. Aanpak 

Generaliseerbaarheid en bredere toepasbaarheid van de 

onderzoeksresultaten 

De onderzoeksresultaten (bevindingen, conclusie en aanbevelingen) 

zijn gebaseerd op analyses van de onderzoekers op de empirische 

vaststellingen uit de documentenanalyse en interviews van de 

betrokkenen van vijf - niet random gekozen - planstudieprojecten.  

Waar mogelijk is in de bevindingen het verband gelegd met de BV-

aanpak, of juist met de specifieke planstudiecontext. Doordat de BV-

aanpak in de onderzochte planstudieprojecten verweven is met de 

specifieke context van deze projecten, is het niet altijd mogelijk om 

bevindingen helemaal toe te schrijven aan de BV-aanpak, of helemaal 

aan de (planstudie) context. De validatiesessies hebben nader inzicht 

gegeven in de generaliseerbaarheid en zelfs bredere toepasbaarheid 

van de bevindingen. Daar is onder andere vastgesteld dat de 

bevindingen grotendeels van toepassing zijn voor de overige 

planstudieprojecten (zowel projecten die wel en niet conform de BV-

aanpak zijn uitgevoerd). 

 

Wijze van rapporteren 

De bevindingen worden gepresenteerd volgens het piramideprincipe: 

• Hierbij beginnen we met de hoofdboodschap.  

• Deze hoofdboodschap volgt uit drie ondersteunende 

hoofdbevindingen 

• Elk van deze hoofdbevindingen wordt vervolgens ondersteund door 

de verschillende bevindingen.  

 

Op de volgende pagina volgt het overzicht van deze structuur, met de 

bevindingen uit dit onderzoek.  

 

Vervolgens worden in de voorliggende rapportage aan de hand van 

deze structuur de bevindingen verder uitgewerkt. Het overzicht op de 

volgende pagina kan daarmee worden gelezen als samenvatting van de 

bevindingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksperiode 

De documentenanalyse en interviews zijn uitgevoerd in de periode 

september 2017 - januari 2018. Het valideren van de bevindingen en 

aanbevelingen en het opstellen van de eindrapportage heeft 

plaatsgevonden in de periode mei 2018 - juni 2018.  

 

Hoofdboodschap 

Ondersteunende 
hoofdbevinding 2 

Ondersteunende 
hoofdbevinding 3 

Ondersteunende 
hoofdbevinding 1 

 

• Bevindingen uit 
het onderzoek 

• .. 

• .. 

 

 

• Bevindingen uit 
het onderzoek 

• .. 

• .. 

 

 

• Bevindingen uit het 
onderzoek 

• .. 

• .. 

 

2. Aanpak 
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De toepassing van de Best Value-aanpak bij 
planstudies vereist verbeteringen 

1. De condities voor samenwerking tijdens de 
Uitvoeringsfase zijn niet goed geborgd 

2. Problemen in de Uitvoeringsfase kennen 
hun oorsprong in de aanbestedingsfase* 

3. De toepassing van de BV-aanpak bij 
planstudies vraagt om een heroverweging 
(RWS samen met de ingenieursbureaus)** 

3. Samenvatting 
 

i. Er is verschil van inzicht in de contractuele 

basis van planstudieprojecten met 

scopediscussies tot gevolg 

ii. Door verschillen in informatiepositie en 

belangen is het in de praktijk van 

planstudieprojecten te ingewikkeld voor RWS 

om ingenieursbureaus inhoudelijk de ruimte 

te geven en voor ingenieursbureaus deze 

ruimte te pakken 

iii. Het risicomanagement wordt zowel door 

RWS als de ingenieursbureaus als niet 

effectief ervaren 

iv. Het BV-instrumentarium van RWS wordt 

verschillend toegepast 

v. Het werken met een kansendossier wordt 

positief ervaren; kanttekeningen worden wel 

aangegeven 

vi. Samenwerking tussen RWS en de 

ingenieursbureaus verloopt moeizaam door 

verschillen in rolopvatting, rolvastheid en 

gebrek aan vertrouwen 

 

i. Het geven van oplossingsvrijheid aan de 

ingenieursbureaus, wat hoort bij de BV-

aanpak, is onvoldoende verwerkt in de 

uitvraag 

ii. Het ingenieursbureau heeft de prikkel om bij 

het bepalen van de Inschrijvingssom uit te 

gaan van een minimale interpretatie van de 

scope 

iii. De onderbouwingsfase wordt niet zo scherp 

uitgevoerd als beoogd in de BV-aanpak, 

waardoor de scope niet zo concreet is als op 

dat moment mogelijk zou kunnen zijn 

iv. RWS en de ingenieursbureaus verschillen 

van inzicht over de beheersing van risico’s 

die niet zijn opgenomen in het initiële 

inschrijving 

 

i. Aannames in de BV-aanpak met betrekking 

tot de scope zijn niet congruent met de 

kenmerken van planstudieprojecten 

ii. De BV-aanpak is gebaseerd op 

projectmanagementprincipes en een 

doelgerichte aanpak terwijl planstudies om 

een meer flexibele procesgerichte aanpak 

vragen 

iii. De twee voorgenoemde mismatches zijn 

weer de oorzaak van andere problemen die 

worden ervaren door zowel RWS als de 

ingenieursbureaus 

* Met aanbestedingsfase worden de Voorbereidings-, Beoordelings- en Onderbouwingsfase uit de BV-aanpak bedoeld. 

** Deze hoofdbevinding is visueel anders weergegeven, omdat het onderzoeken of er wel of geen fit is tussen planstudies en de BV-aanpak geen onderdeel was van de originele 

reikwijdte van dit onderzoek 

3. Samenvatting 



Pagina 8 van 38 

4. Bevinding 1: De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn 

niet goed geborgd 

i. Er is verschil van inzicht in de contractuele basis van 

planstudieprojecten met scopediscussies tot gevolg 

De BV-aanpak gaat uit van een functionele uitvraag die op abstracte 

wijze het gewenste resultaat beschrijft (het ‘wat’). De wijze waarop RWS 

de vraagspecificatie van de onderzochte planstudieprojecten heeft 

geformuleerd past hier in grote lijnen bij. Wel zijn voor verschillende 

werkzaamheden uitzonderingen gemaakt en zijn veel standaard-

werkwijzen van toepassing. In de Onderbouwingsfase wordt de 

Inschrijving, bestaande uit een risico-, kansendossier, 

prestatieonderbouwing en twee interviews, nader onderbouwd en 

geconcretiseerd in diverse plannen, waaronder een Project-

managementplan, een risicoregister, planning, een lijst met 

aannames/uitgangspunten en een (in-/)outlijst. Wanneer een 

onvoorspelbare Gebeurtenis optreedt, is het relevant of de uitvraag of 

het geconcretiseerde plan leidend is. Door de in de overeenkomst 

toegepaste hiërarchie tussen de uitvraag en het geconcretiseerde plan 

zijn discussies ontstaan over de scope en de uit te voeren activiteiten. 

Zo kwam in de interviews naar voren dat onvoorziene Gebeurtenissen 

volgens RWS binnen de scope van de uitvraag (productgericht 

ingekochte planstudie) vallen, terwijl het ingenieursbureau van mening 

was dat deze Gebeurtenis geen onderdeel is van de scope omdat 

hierover niks is afgesproken in het geconcretiseerde plan. Daarbij kwam 

ook naar voren dat soms verschillend omgegaan wordt met onvoorziene 

Gebeurtenissen, bijvoorbeeld: 

• Actualisaties van het NRM worden bijvoorbeeld als 

onvoorspelbaarheid door RWS geaccepteerd, maar gelijksoortige 

onvoorspelbaarheid met andere (externe) oorzaken wordt door RWS 

op het bordje van het ingenieursbureau gelegd. Dat leidt tot veel 

discussies. 

• Vanuit het omgevingsmanagement en de bestuurlijke afstemming en 

besluitvormen komen veel niet voorspelbare onderwerpen het project 

binnen, terwijl het ingenieursbureau daar beperkte invloed op heeft. 

Sterker nog, in verschillende planstudieprojecten waren deze 

werkzaamheden bij RWS belegd en werd het ingenieursbureau 

buitengesloten.  

 

De verschillen in uitgangspunt voor verrekening en omgang met 

verschillende soorten onvoorziene Gebeurtenissen maakt dat 

betrokkenen op verschillende onderwerpen verschillend in de wedstrijd 

zitten, met veel discussies tot gevolg. Afhankelijk van hoe hierin een 

weg wordt gezocht en gevonden (voor wiens rekening komen de 

consequenties van de onvoorziene Gebeurtenis), voelt een van de 

partijen dat het een verlies moet nemen.  

 

4. Bevinding 1: De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn niet goed geborgd 
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4. Bevinding 1: De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn 

niet goed geborgd 

ii. Door verschillen in informatiepositie en belangen is het in de 

praktijk van planstudieprojecten te ingewikkeld voor RWS om 

ingenieursbureaus inhoudelijk de ruimte te geven en voor 

ingenieursbureaus deze ruimte te pakken 

• Een belangrijk uitgangspunt van de BV-aanpak is dat het 

ingenieursbureau in de lead is, zowel inhoudelijk als op 

risicomanagement (behoudens als dit voor activiteiten anders is 

voorgeschreven in de uitvraag). De percepties over in hoeverre 

ingenieursbureaus daadwerkelijk inhoudelijk in de lead waren bij 

planstudieprojecten lopen echter uiteen. Daar waar 

ingenieursbureaus vinden dat zij goed in de lead waren, gaf RWS 

aan daar anders over te denken. En zelfs binnen de IPM-teams 

wordt hier soms verschillend naar gekeken. Indien het 

ingenieursbureau - al dan niet gepercipieerd - onvoldoende in de 

lead was, werd daarbij soms ook opgemerkt dat het 

ingenieursbureau niet goed in de lead kon komen, door verschillende 

oorzaken (die worden hieronder besproken). De mate waarin het 

ingenieursbureau de lead neemt/heeft kunnen nemen, verschilt 

volgens de respondenten ook sterk per spoor/discipline. Zo blijkt dit 

bijvoorbeeld voor onderzoeken beter te lukken dan voor 

omgevingsmanagement. 

• RWS heeft vaak een informatievoorsprong door bepaalde taken die 

zij uitvoeren, (zie ook hieronder) dan wel voorkennis uit de eerdere 

projectfasen (verkenning). In een dergelijke situatie blijkt de voor de 

BV-aanpak benodigde rolvastheid (ingenieursbureau: inhoudelijk de 

lead nemen en RWS bevragen; RWS: los durven laten) aan beide 

kanten (te) ingewikkeld. Daar waar RWS en het ingenieursbureau 

wel “rolvast” probeerden te acteren, ervoer men een verkrampte 

manier van samenwerking. Zo gebeurde het dat RWS om 

aanvullende onderbouwing vroeg bij producten of de noodzaak 

voelde risico’s aan te dragen in plaats van aan te dragen wat volgens 

RWS een passende oplossing zou zijn. Dit om niet sturend te zijn 

richting het ingenieursbureau. 

• Volgens RWS behoren bepaalde taken volledig door RWS 

uitgevoerd te worden, zoals bestuurlijke afstemming en 

besluitvorming dan wel (delen) van omgevingsmanagement (onder 

andere onteigening). Dergelijke taken hangen sterk samen met het 

uit te voeren planstudieproject, omdat uitkomsten van deze taken 

soms tot aanpassingen van het geconcretiseerde plan (moeten) 

leiden. Wanneer RWS deze taken uitvoert en het ingenieursbureau 

daarbij onvoldoende betrekt en/of informeert (wat in de perceptie van 

de ingenieursbureaus zo is), heeft dit een kennisvoorsprong van 

RWS tot gevolg. Deze kennisvoorsprong en het niet betrekken van 

het ingenieursbureau draagt eraan bij dat RWS als opdrachtgever 

(OG) toch (hiërarchisch) sturend acteert in het planstudieproject. 

• Wel erkennen zowel RWS als de ingenieursbureaus de rol van RWS 

en het belang wat zij heeft bij de totstandkoming van (goede) 

bestuurlijke afspraken en draagvlak in de omgeving. Beide zien dat 

het ingenieursbureau door financiële belangen (die horen bij het 

productgericht inkopen op basis van een vaste prijs) de inspanningen 

hierop willen maximaliseren dan wel deze inspanning zullen 

minimaliseren wanneer zij denken dat dit kan. Echter is het optimum 

hierin moeilijk te bepalen en hebben partijen vanuit de verschillende 

belangen hierover verschillenden percepties. 

4. Bevinding 1: De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn niet goed geborgd 
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4. Bevinding 1: De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn 

niet goed geborgd 

iii. Het risicomanagement wordt zowel door RWS als de 

ingenieursbureaus als niet effectief ervaren 

• In planstudieprojecten blijkt het risicomanagement een erg beladen 

onderdeel te zijn, doordat het risicomanagement direct gerelateerd is 

aan de scope. Zo waren in de planstudieprojecten soms 

beheersmaatregelen nodig die niet in het geconcretiseerde plan 

voorzien waren. Daarnaast bleken de risico’s soms consequenties te 

hebben voor het geconcretiseerde plan, wanneer deze (toch) 

optraden. In de planstudieprojecten kwam het geregeld voor dat er 

verschillen in perceptie waren over wie (financieel) moest opdraaien 

voor deze (nieuwe) beheersmaatregelen dan wel opgetreden risico’s. 

Daar waar RWS uitgaat van de ingekochte resultaten, gaan de 

ingenieursbureaus uit van het ingekochte geconcretiseerde plan (zie 

ook i). Dergelijke scopekwesties maken het risicomanagement 

beladen en dragen eraan bij dat partijen eerder strategisch en in het 

belang van de eigen organisatie acteren, in plaats van in het belang 

van het planstudieproject. 

• Ingenieursbureaus ervoeren dat het risicomanagement soms door 

RWS werd misbruikt om een vorm van sturing te hebben op het 

ingenieursbureau. Volgens sommige ingenieursbureaus droeg RWS 

soms risico’s aan met het idee dat het ingenieursbureau deze wel 

moest gaan beheersen. De perceptie van deze ingenieursbureaus is 

dan dat het risicodossier meer als takenlijst wordt gebruikt, die wordt 

gevoed vanuit RWS. Het werken met een takenlijst ingegeven door 

de opdrachtgever staat echter haaks op de uitgangspunten van de 

BV-aanpak. Ook zorgt deze werkwijze voor het snel uitgebreider 

worden van het risicodossier met ‘risico’s’ die in de basis snel 

gemitigeerd kunnen worden. 

• Het onderhouden van het risicodossier (het inventariseren, 

omschrijven en bijwerken van risico’s en beheersmaatregelen) vroeg 

volgens de ingenieursbureaus (te) veel inspanning. Aan de andere 

kant werd het risicodossier naar de mening van RWS juist te weinig 

ingevuld. Dit verschil in perceptie is een bron van frustratie van de 

projectteamleden aan beide kanten, en daarmee draagt het 

risicodossier niet bij aan effectief risicomanagement. 

• Het consequent bijhouden van het gehele risicodossier (met 

tientallen en soms meer dan 100 risico’s) conform de formats kostte 

veel tijd van het ingenieursbureau. Deze inzet van het 

ingenieursbureau op een dergelijk risicodossier wordt volgens het 

ingenieursbureau door RWS onderschat. Anderzijds onderschatten 

ingenieursbureaus volgens RWS de noodzaak voor het actueel 

houden en beheersen van het complete risicodossier en focussen 

vooral op de belangrijkste risico’s. 

• De ingenieursbureaus ervoeren in de praktijk een dunne grens 

tussen risico’s uit het risicodossier en de Gebeurtenissen uit de 

Wekelijkse Rapportage (WR). Er werd nauwelijks onderscheid 

ervaren, terwijl beide instrumenten in de BV-aanpak verschillende 

doelen hebben. Ook dit draagt niet bij aan een effectieve risico- en 

projectbeheersing. 
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iv. Het BV-instrumentarium van RWS wordt verschillend toegepast 

• De WR werd in de verschillende planstudieprojecten verschillend 

toegepast. Wat bijvoorbeeld een Gebeurtenis is, werd niet eenduidig 

gehanteerd. Daarbij werd de WR in de praktijk ingezet als tool om 

mogelijk op te treden en opgetreden ongewenste Gebeurtenissen te 

communiceren zonder dat deze, de beheersing of de (mogelijk) 

benodigde wijziging al duidelijk is, en soms juist als een tool om 

enkel voldongen feiten (wijziging is vastgesteld) vast te leggen. Bij de 

eerste variant leverde dit discussie op over de diepgang en 

tevredenheid van beschrijven van de Gebeurtenis terwijl het tijdig 

melden goed past binnen het doel van de WR. Bij het enkel melden 

van voldongen feiten had de WR ten opzichte van het overzicht met 

wijzigingen geen meerwaarde volgens de respondenten. 

• De midterm review (MTR) werd meestal niet toegepast of werd niet 

als zodanig herkend. Waar deze wel is toegepast is dit door zowel 

RWS als het ingenieursbureau als zeer nuttig ervaren. In plaats van 

een MTR zijn bij verschillende planstudieprojecten wel andere 

tussentijdse evaluaties geweest.  

• Ook is per project (in verschillende mate) periodiek de samenwerking 

geëvalueerd door middel van prestatiemeten en het gesprek wat 

hierover achteraf plaats vond. Hierbij is geconstateerd dat sinds het 

van kracht worden van de Samenwerkingsovereenkomst 

Ingenieursdiensten 3 (SO3) prestatiemeten meer aandacht heeft 

gekregen. Vermoedelijk omdat prestatiemeten in SO3 een rol speelt 

in het ontvangen van uitnodigingen tot inschrijving voor nadere 

overeenkomsten en het verkrijgen van de optie tot verlenging. 

• De endterm review heeft niet bij de afgeronde planstudieprojecten 

plaatsgevonden. De reden hiervoor is niet bekend. 

• De vorm en wijze waarop de in-/outlijst, dan wel outlijst, dan wel lijst 

aannames en uitgangspunten is opgesteld, verschilde per 

planstudieproject. Verder is in interviews naar voren gekomen dat het 

erop lijkt dat de ervaring van ingenieursbureaus met eerdere BV-

projecten hebben geleid tot uitgebreide lijsten (zie bijlage B). Echter 

bleven tijdens de Uitvoeringsfase verschillende percepties leven en 

zijn deze input voor scopediscussies. 

 

v. Het werken met een kansendossier wordt positief ervaren; 

kanttekeningen worden wel aangegeven 

• In de Uitvoeringsfase van planstudieprojecten blijken de ge-

effectueerde kansen geen issue te zijn. RWS was positief over de 

resultaten van de in de opdracht gegeven kansen. Daarbij bleek dat 

de na de Onderbouwingsfase niet in opdracht gegeven kansen uit 

het kansendossier ook later in de Uitvoeringsfase niet (alsnog) in 

opdracht zijn gegeven en ook geen punten van discussies zijn 

geweest. 

• Wel geeft RWS aan dat het werken met een kansendossier in de 

Beoordelingsfase kan leiden tot een “scope creep”. Het gaat hier om 

kansen waarover kan worden betwist of deze al dan niet “essentieel” 

zijn voor het kunnen realiseren van de projectdoelstellingen (en dus 

eigenlijk onderdeel zouden moeten zijn van de scope). Het 

kansendossier biedt ingenieursbureaus hierdoor de ruimte om 

bepaalde werkzaamheden niet als originele scope te zien, maar als 

een uitbreiding van de scope en Inschrijvingssom. Dit met 

scopediscussie tijdens de Uitvoeringsfase tot gevolg. 
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niet goed geborgd 

vi. Samenwerking tussen RWS en de ingenieursbureaus verloopt 

moeizaam door verschillen in rolopvatting, rolvastheid en 

gebrek aan vertrouwen 

• Verwachtingen ten aanzien van elkaars rollen waren volgens de 

respondenten na de Onderbouwingsfase niet altijd duidelijk. Het 

ingenieursbureau verwachte vrijheid, maar kreeg die niet of beperkt 

in de Uitvoeringsfase. RWS wenste dat het ingenieursbureau de 

expertise van RWS meer benutte en als dat niet gebeurde was er de 

neiging deze zelf actief in te brengen. Ook als dit niet gevraagd werd. 

• De rolopvatting rondom bijvoorbeeld contractmanagement was niet 

in alle planstudieprojecten even zuiver. Het gebeurde regelmatig in 

de planstudieprojecten dat ook de projectmanager of de manager 

planstudie aan de zijde van RWS hierover in hun rol uitspraken 

deden. Dergelijk gebrek aan rolvastheid droeg niet bij aan de 

samenwerking. Anderzijds was bij een van de planstudieprojecten 

een rol voor de contractmanager weggelegd als tussenstap in het 

inhoudelijk escaleren richting de interne Opdrachtgever, waarbij dit 

succesvol is gebleken. 

• Gecombineerde inhoudelijke- en financiële verantwoordelijkheid bij 

ingenieursbureaus bij de projectmanager zorgde bij een deel van de 

planstudieprojecten volgens RWS voor een te grote focus op de 

financiële gevolgen van inhoudelijke keuzes en het ontbreken van 

escalatie- mogelijkheden op projectniveau. 

• Het kostte van beide kanten veel moeite om in de 

planstudieprojecten rolvast te acteren conform de BV-aanpak. Hierbij 

werd aan beide zijden krampachtigheid ervaren. Interventies die 

hebben bijgedragen aan betere samenwerking stonden meestal los 

van BV-aanpak (geen MTR uitgevoerd), of waren er zelfs op gericht 

om (onderdelen van) de BV-aanpak of het instrumentarium los te 

laten. Denk hierbij aan het acteren vanuit het uitgangspunt Best for 

project waarbij partijen een op onderdelen een andere rolverdeling of 

rolopvatting accepteren. 

• Rolvastheid hield volgens sommige ingenieursbureaus soms op bij 

de grenzen van het IPM-team. Daar waar RWS-medewerkers buiten 

het IPM-team bij het project betrokken werden, werkten zij nog vanuit 

een hiërarchische Opdrachtgever-Opdrachtnemer modus en waren 

daarbij zeer sturend richting het ingenieursbureau. 

• RWS verwacht bij een BV-aanpak een minimale inspanning te 

hoeven plegen (zie ook verschillende projectdoelstellingen in bijlage 

C). Echter, door een gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit of het 

behalen van het resultaat, voelde RWS zich op momenten 

genoodzaakt om inspanningen te verrichten en te sturen op het ‘hoe’ 

of oplossingen aan te dragen. Deze sturing leidde regelmatig tot 

scopediscussies waarbij RWS verrast werd door de (financiële) 

consequenties van hun ‘goed bedoelde’ concrete adviezen en input. 

• De wijze van contractbeheersing leidde regelmatig tot discussies. 

Conform de BV-aanpak is het ingenieursbureau als expert in de lead 

en controleert en borgt deze de kwaliteit van zijn werkzaamheden. In 

het kader van de Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toetst 

RWS voornamelijk de werking van deze kwaliteitsborging. 

Ingenieursbureaus ervoeren geregeld dat RWS toch geen 

vertrouwen had in de geleverde producten, hierbij vroegen om 

aanvullende onderbouwing en bleven sturen op de inhoud van de 

producten. 
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• Voorgenoemde discussie komt onder andere doordat het 

ingenieursbureau conform de BV-aanpak stuurt op minimale scope 

(bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk door de toets komen), terwijl RWS 

vaak breder wil kijken en met een langere horizon, en daarmee soms 

ambitieuzer is. Verder is het ingewikkeld dat pas na een eventuele 

Raad van State- procedure duidelijk is of de kwaliteit echt voldoende 

was en alle zienswijzen op de opgestelde stukken ongegrond zijn 

verklaard. 
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5. Bevinding 2: Problemen in de Uitvoeringsfase kennen hun oorsprong in de 

aanbestedingsfase 

i. Het geven van oplossingsvrijheid aan de ingenieursbureaus wat 

hoort bij de BV-aanpak is onvoldoende verwerkt in de uitvraag 

• Over het algemeen wordt door zowel de ingenieursbureaus als RWS 

geconcludeerd dat de doelstellingen van de onderzochte plan-

studieprojecten (zie bijlage C) voldoende vrijheid boden, maar ook 

houvast gaven voor de uitvoering van de planstudie. 

• Wel zijn kanttekeningen door zowel RWS en de ingenieursbureaus  

geplaatst over het opnemen van (uitdagende) deadlines in de 

doelstellingen. Dit omdat hierdoor de focus in het planstudieproject te 

veel op tijd in plaats van op kwaliteit kwam te liggen. Daarnaast is 

tijdens een interview de observatie gedaan dat de (gehanteerde) 

doorlooptijden voor de verkenning en de planstudie niet aansluiten 

op de adviezen van de commissie Elverding (twee jaar verkennen en 

één jaar planuitwerking bij complexe projecten). 

• Daarnaast is door zowel RWS als de ingenieursbureaus bij enkele 

planstudieprojecten geconcludeerd dat deadlines op planstudie 

(deel-)producten in de planstudiedoelstellingen ten opzichte van de 

deadlines uit de projectdoelstellingen te veel invulling geven aan het 

‘hoe’. Van een ingenieursbureau (expert) mag je volgens de 

ingenieursbureaus verwachten dat deze in de uitvoering focus heeft 

op de deadline van het totale project en niet alleen de 

planstudieproducten. De huidige wijze beperkt daarmee de 

oplossingsvrijheid van het ingenieursbureau. 

• Verder wordt door de ingenieursbureaus aangedragen en bevestigd 

door RWS dat Vraagspecificaties veelvuldig minimale eisen en 

uitgangspunten bevatten die beperkende consequenties hadden voor 

de oplossingsvrijheid van het ingenieursbureau.  

• De Vraagspecificatie die hiërarchisch boven de aanbieding en het 

geconcretiseerde plan is gesteld, gaf RWS daarbij tevens 

mogelijkheden om in de Uitvoeringsfase te sturen op de werkwijze en 

daarmee ervoer het ingenieursbureau niet altijd de vrijheid om in de 

lead te zijn zoals verondersteld in de BV-aanpak. 

 

ii. Het ingenieursbureau heeft de prikkel om bij het bepalen van de 

Inschrijvingssom uit te gaan van een minimale interpretatie van 

de scope 

Door de combinatie van grote (financiële) belangen voor het 

ingenieursbureau die gepaard gaan met planstudieprojecten en de 

marktwerking die onderdeel is van de aanbestedingsprocedure, 

interpreteerden ingenieursbureaus de scope bij de Inschrijving zo 

minimaal mogelijk om de Inschrijvingssom zo laag mogelijk te houden. 

Daarbij komt dat het ingenieursbureau pas in de Onderbouwingsfase 

zijn uitgangspunten en plan onderbouwt en concretiseert binnen de 

kaders van de functionele vraagspecificatie en zijn Inschrijving. Pas 

tijdens de Onderbouwingsfase werd het voor RWS duidelijk of de 

Inschrijvingssom van het ingenieursbureau was gebaseerd op 

realistische uitgangspunten en aannames. In de Onderbouwingsfase 

mag echter niet onderhandeld worden over de scope en prijs. Daarmee 

heeft het ingenieursbureau in deze fase de prikkel te onderbouwen dat 

zijn Inschrijving en Inschrijvingssom realistisch is en tegelijkertijd via het 

concretiseren in te zetten op een minimale (en mogelijk niet realistische) 

scope via de in-/out lijst en/of de lijst met aannames/uitgangspunten.  
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aanbestedingsfase 

Ook is er een prikkel om op dat moment geen nieuwe risico’s aan te 

dragen waarvan de beheersing door het ingenieursbureau geld kost (zie 

ook punt ‘iii’). Voorgenoemde kan ertoe leiden dat in de Uitvoeringsfase 

alsnog contractwijzigingen nodig zijn die eigenlijk in de 

Onderbouwingsfase al bekend hadden kunnen zijn. 

 

iii. De Onderbouwingsfase wordt niet zo scherp uitgevoerd als 

beoogd in de BV-aanpak, waardoor de scope niet zo concreet is 

als op dat moment mogelijk zou kunnen zijn 

• Alle onderzochte planstudieprojecten hebben planstudie-

doelstellingen met ambitieuze deadlines waardoor zowel RWS als 

het ingenieursbureau druk voelen de Onderbouwingsfase zo spoedig 

mogelijk af te ronden, zodat gestart kan worden met de 

werkzaamheden. Dit maakte dat RWS geneigd was om genoegen te 

nemen met het resultaat van de Onderbouwingsfase, ook al is de 

projectscope eigenlijk niet concreet genoeg besproken en 

beschreven. 

• Daarbij geldt dat de Onderbouwingsfase wordt uitgevoerd met het 

ingenieursbureau dat de beste Inschrijving heeft gedaan. Echter 

heeft dit ingenieursbureau op dat moment nog geen opdracht en is 

het geneigd discussies over de scope niet op het scherpst van de 

snede te voeren. Zeker indien zij het gevoel heeft dat zij hierdoor 

alsnog uitgesloten zou kunnen worden op basis van bijvoorbeeld 

non-conformiteit. 

• Aan de zijde van RWS werd door eerder benoemde tijdsdruk in 

verschillende planstudieprojecten geen ruimte ervaren de 

Onderbouwingsfase nogmaals met de nummer twee van de 

Beoordelingsfase te doorlopen. Tevens was ten tijde van de 

Onderbouwingsfases van de onderzochte planstudieprojecten nog 

geen enkele Onderbouwingsfase afgebroken binnen RWS. 

• Bovenstaande punten maakten dat aan het einde van de 

Onderbouwingsfase de scope niet zo concreet en duidelijk was als 

deze theoretisch had kunnen zijn, dan wel dat de Inschrijvingssom 

gebaseerd was op een andere interpretatie (gedaan tijdens de 

Beoordelingsfase) van de scope. Dit beide met als gevolg 

scopediscussies in de Uitvoeringsfase. 

 

iv. RWS en de ingenieursbureaus verschillen van inzicht over de 

beheersing van risico’s die niet zijn opgenomen in het initiële 

Inschrijving 

• De winnende Inschrijvingen van ingenieursbureaus, die in 

concurrentie tot stand zijn gekomen, kenden gemiddeld drie 

uitgewerkte risico’s. Dit terwijl planstudies in de praktijk meer 

onzekerheid kennen.  

• Pas in de Onderbouwingsfase wordt een compleet risicoregister 

uitgewerkt. Tijdens de uitwerking van het complete dossier in de 

Onderbouwingsfase mag er geen budgetverhoging plaatsvinden of 

onderhandeld worden waardoor discussies over de allocatie en wijze 

van beheersing van bepaalde risico’s in een aantal 

planstudieprojecten doorgezet waren naar de Uitvoeringsfase.  
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• Het niet kunnen onderhandelen over de prijs maakt ook dat het 

ingenieursbureau, zoals eerder genoemd, geen prikkel heeft 

opdrachtgeversrisico’s (OG-risico’s) te melden waarvoor zij voor de 

beheersing kosten moet maken die niet zijn begroot in de 

inschrijvingssom. 

• Voorgenoemde punten droegen eraan bij dat er tijdens de 

Uitvoeringsfase “nieuwe” OG-risico’s ontstonden of in beeld kwamen. 

RWS had daarbij de neiging om de beheersing van deze OG-risico’s 

onder de huidige scope van het planstudieproject te scharen. “RWS 

had tenslotte functioneel ingekocht, en het ingenieursbureau zou als 

“expert” dergelijke risico’s toch moeten kunnen voorzien (tijdens de 

Onderbouwing)?”, is de veel gehoorde redenatie. Het 

ingenieursbureau schaarde OG-risico’s waarvan de beheersing niet 

was voorzien in de Inschrijving of het geconcretiseerde plan, niet 

onder de huidige scope van het planstudieproject. Dit vanuit de 

redenatie dat RWS het geconcretiseerd plan heeft ingekocht op basis 

van de op dat moment beschikbare informatie. 

• Opmerkelijk genoeg zijn er (binnen dezelfde planstudieprojecten) ook 

voorbeelden genoemd waarbij optredende risico’s niet tot discussie 

hebben geleid (zoals wijzigingen naar aanleiding van aanpassingen 

NRM, of wet- en regelgeving) en voorbeelden waarbij dit juist tot 

enorme discussies heeft geleid (interpretatie van normen en 

richtlijnen, aanpassingen als gevolg van omgevingsfactoren). Bij 

deze laatste categorie risico’s geldt dat het gevoel leeft dat één van 

de partijen (afhankelijk van de uitkomst van deze discussie) een 

“onvoorzien” verlies moest incasseren. Dit terwijl voor beide 

categorieën geldt dat pas tijdens de planstudie duidelijk wordt dat 

bepaalde informatie waarop het de uitvraag en het geconcretiseerde 

plan gebaseerd is, niet blijkt te kloppen. 
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6. Bevinding 3: De toepassing van de BV-aanpak bij planstudies vraagt om een 

heroverweging (RWS samen met de ingenieursbureaus) 

Het onderzoeken of er wel of geen fit is tussen planstudies en de BV-

aanpak was geen onderdeel van de originele reikwijdte van dit 

onderzoek. Echter, gaandeweg het onderzoek - nadat er meer 

interviews hadden plaatsgevonden - kwam de vraag of er een fit is 

steeds meer terug. Na analyse van al het onderzoeksmateriaal, is deze 

vraag naar mening van de onderzoekers dusdanig relevant, dat deze 

als een van de drie hoofdbevindingen van het onderzoek is opgenomen. 

i. Aannames in de BV-aanpak met betrekking tot de scope zijn niet 

congruent met de kenmerken van planstudieprojecten 

• De BV-aanpak gaat uit van een afgebakende projectscope op basis 

waarvan ingenieursbureaus een inschatting kunnen maken van, en 

een aanbieding opstellen voor, de benodigde werkzaamheden. Dit  

onderbouwd met prestaties en resultaten uit het verleden. 

Planstudies kennen volgens de respondenten echter tijdens de 

looptijd onvoorspelbare gebeurtenissen die impact hebben op de 

benodigde vervolgwerkzaamheden. Kenmerkend voor de 

onderzochte planstudieprojecten is dat deze allemaal in meer of 

mindere mate te maken hebben gehad met onvoorspelbare 

gebeurtenissen zoals: uitkomsten van onderzoeken, veranderende 

wet- en regelgeving, wensen vanuit de omgeving en input uit 

bestuurlijke afstemming. Deze gebeurtenissen hebben er in 

verschillende planstudieprojecten toe geleid dat de oorspronkelijke 

aanpak moest worden aangepast. In de basis voorzien de contracten 

hierin door het toestaan van contractwijzigingen. Echter, naarmate dit 

aantal wijzigingen in aantal en omvang groter wordt en daardoor de 

complexiteit (nog) groter wordt, gaan deze wijzigingen en discussies 

hierover de samenwerking overheersen (mede door financiële 

tegenvallers). 

• De BV-aanpak gaat ervan uit dat de expert (het ingenieursbureau) 

inhoudelijk de lead heeft in de uitvoering van de opdracht 

(planstudie), en dat opdrachtgever (RWS) zich niet onnodig bemoeit 

met de experts. Een afgeleide hiervan is dat opdrachtgever bereid 

moet zijn “los te laten” (onder andere door minimalisering van 

toetsing) omdat de opdrachtgever niet de expert is. Bij 

planstudieprojecten staan echter verschillende reviews en toetsen 

centraal, zoals de regionale toets en de Voortoets uitgevoerd door 

Programmabureau Verkenningen en Planstudies (PVP). Daarbij is bij 

de Voortoets de regio van RWS verantwoordelijk voor de kwaliteit 

van de planstudieproducten die ter toetsing aangeboden worden aan 

het Programmabureau Verkenningen en Planstudies. Dit maakt dat 

RWS richting het ingenieursbureau in het kader van SCB niet toetst 

op de werking van het projectmanagementsysteem of de processen, 

maar inhoudelijk op de producten stuurt (wat in beginsel niet aansluit 

bij de BV-aanpak en de SCB-werkwijze). Het toetsingskader voor 

deze toetsen was bovendien voor de ingenieursbureaus niet altijd 

eenduidig of duidelijk. Mede op dit punt ervoeren ingenieursbureaus 

moeilijkheden om de lead te nemen en ervoeren ze een prikkel om 

producten in te dienen die nog niet voor 100% waren uitgewerkt, 

omdat deze naar verwachting toch weer gewijzigd moeten worden. 

RWS verwachtte op basis van de uitvraag hier juist verder en beter 

uitgewerkte producten welke door het ingenieursbureau 

gecontroleerd (verificatie en validatie) zijn en waarbij afwijkingen 

zouden zijn vastgesteld conform het kwaliteitsmanagementsysteem. 

Hierdoor voelde RWS juist de noodzaak inhoudelijk te gaan sturen. 
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• In aanvulling op het punt in voorgaand hoofdstuk dat RWS voor 

bepaalde taken sowieso in de lead is, wordt door ingenieursbureaus 

geconstateerd dat het BV-instrumentarium niet voorziet in deze 

wederkerigheid. In de BV-aanpak of in de Vraagspecificatie is 

volgens hen niet geregeld op welke wijze RWS als opdrachtgever het 

ingenieursbureau informeert over Gebeurtenissen die zij identificeert 

tijdens de werkzaamheden die zij uitvoert. Dit draagt eraan bij dat 

ingenieursbureaus moeilijker in de lead kunnen komen. 

• SCB binnen RWS toegepast gaat er impliciet vanuit dat door het 

vaststellen van afwijkingen door het ingenieursbureau (door het goed 

functioneren van het projectmanagementsysteem beschreven in het 

PMP en gebruikmakend van het kwaliteitsmanagementsysteem van 

het ingenieursbureau) deze de kwaliteit borgt en verbetert. Echter 

waren afwijkingen binnen planstudieprojecten volgens 

ingenieursbureaus veelal het gevolg van externe factoren waarop zij 

geen grip hadden (bijvoorbeeld uitkomsten van onderzoeken die 

onderdeel waren van de scope of input uit bestuurlijke afstemming 

die leidde tot een gewijzigde aanpak). Ingenieursbureaus geven aan 

hier geen grip op te hebben en kunnen geen verbetermaatregelen 

nemen om dergelijke afwijkingen te minimaliseren. 

 

ii. De BV-aanpak is gebaseerd op projectmanagementprincipes en 

een doelgerichte aanpak terwijl planstudies om een meer 

flexibele procesgerichte aanpak vragen 

• De BV-aanpak in de Uitvoeringsfase wordt gekenmerkt door een 

projectmanagentaanpak (op basis van het principe ‘management by 

exception’), gericht op het managen van de Gebeurtenissen en het 

beheersen van de risico’s. De aanname is dat wordt gewerkt conform 

het tijdens de Onderbouwingsfase geconcretiseerde plan. Succes en 

resultaat kan vervolgens worden afgemeten aan de mate waarin het 

ingenieursbureau in staat is deze plannen uit te voeren. Dit meten 

vindt plaats middels in de WR opgenomen KPI’s met normwaarden 

die tijdens de Onderbouwingsfase zijn overeengekomen.  

De uitvoering van een planstudie heeft echter kenmerken van een 

(exploratief) proces dat flexibiliteit en wendbaarheid vraagt in de 

plannen en om tussentijdse heroverwegingen van deze plannen.  

• In aanvulling op voorgaand punt bleek dat het BV-instrumentarium in 

de praktijk te arbeidsintensief en ‘log’ is. Het instrumentarium biedt in 

de basis voldoende handvatten om met onzekerheid 

(Gebeurtenissen en risico’s) om te gaan. Echter doordat binnen het 

instrumentarium gerapporteerd wordt in referentie tot het (niet meer 

actuele of gewijzigde) geconcretiseerde plan en gestuurd wordt op 

dit plan, bleek het binnen de planstudieprojecten onvoldoende 

wendbaar en onwerkbaar (op basis van welke versie van het via 

wijzigingen gewijzigde plan wordt gerapporteerd).  

6. Bevinding 3: De toepassing van de BV-aanpak bij planstudies vraagt om een heroverweging (RWS samen met 

de ingenieursbureaus) 
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6. Bevinding 3: De toepassing van de BV-aanpak bij planstudies vraagt om een 

heroverweging (RWS samen met de ingenieursbureaus) 

• De grote mate van onzekerheid die volgens ingenieursbureaus 

kenmerkend is voor de uitvoering van planstudieprojecten, maakt dat 

risicomanagement conform de BV-aanpak niet meer doeltreffend en 

doelmatig (efficiënt en effectief) uitgevoerd kan worden. Doordat een 

groot deel van de risico’s in het risicodossier inherent zijn aan de 

onzekerheid van een planstudieproject, behoort de beheersing ervan 

integraal onderdeel van de aanpak zelf te zijn. In de BV-praktijk van 

planstudieprojecten worden echter enorme risicodossiers 

opgebouwd en uitgewisseld, waarbij vele risico’s relatief snel 

gemitigeerd worden.  

• De WR dat als instrument is gericht op het tijdig signaleren van 

Gebeurtenissen verstrekt het beeld bij RWS dat het 

ingenieursbureau niet ‘in control’ is. Dit terwijl de Gebeurtenissen in 

de praktijk het gevolg kunnen zijn van de onzekerheden die inherent 

zijn aan het planstudieproject. Daarbij gebeurde het in de 

onderzochte planstudieprojecten veelvuldig dat Gebeurtenissen in de 

WR niet gerelateerd waren aan risico’s uit het risicodossier, omdat 

deze daadwerkelijk onvoorzien waren en/of doordat de 

Gebeurtenissen concreter of minder abstract zijn dan de risico’s uit 

het risicodossier.  

 

iii. De twee voorgenoemde mismatches zijn weer de oorzaak van 

andere problemen die worden ervaren door zowel RWS als de 

ingenieursbureaus 

Vanuit beide partijen zijn rondom de BV-aanpak bepaalde 

verwachtingen die in de Uitvoeringsfase door voorgenoemde 

mismatches niet uitgekomen. Zo is de verwachte efficiënte- en 

effectieve inzet vanuit RWS (zie doelstellingen in bijlage C) niet 

gerealiseerd, hebben ingenieursbureaus niet de vrijheid ervaren om 

echt in de lead te kunnen komen en zijn de veronderstelde zekerheid 

ten aanzien van tijd via de doelstellingen en kosten via productgericht 

ingekochte planstudie op basis van een functionele specificatie (zie 

bijlage B) niet juist gebleken. Daarbij komt dat de ‘simpele’ BV-

uitgangspunten ten aanzien van rollen en verantwoordelijkheden 

(bijvoorbeeld ingenieursbureau is de expert en neemt de lead) in de 

planstudiepraktijk gecompliceerder blijken en deze niet overeind blijven.  

Dit alles leidt tot (soms grote) frustratie en een verkrampte 

samenwerking (zoals RWS die richting het ingenieursbureau 

communiceert in risico’s in plaats van inhoudelijke voorstellen 

aandraagt) tussen de teams van RWS en het ingenieursbureau. 

6. Bevinding 3: De toepassing van de BV-aanpak bij planstudies vraagt om een heroverweging (RWS samen met 

de ingenieursbureaus) 
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7. Validatie van de onderzoeksresultaten 

Validatiesessie met portfoliohouders 

Na oplevering van de conceptrapportage zijn de bevindingen en 

aanbevelingen besproken met de vier portfoliomanagers die vanuit 

RWS verantwoordelijk zijn (geweest) voor de onderzochte 

planstudieprojecten. De bevindingen werden herkend en er is een 

prioritering van de aanbevelingen aangebracht. Na deze sessie is de 

rapportage niet aangepast, maar zijn verkregen inzichten en prioritering 

gebruikt in de voorbereiding van de brede validatiesessie met de 

betrokken projectteams en overige stakeholders van RWS. 

Validatiesessie met betrokken projectteams (RWS en 

ingenieursbureaus) en overige stakeholders van RWS 

Tijdens deze sessie zijn opnieuw de onderzoeksresultaten uit de 

conceptrapportage besproken. Vervolgens hebben deelnemers in vijf 

groepen de vijf belangrijkste bevindingen kunnen vaststellen (door 

middel van het plakken van vijf stickers, zie bijlage D voor een 

impressie). De gekozen bevindingen door de vijf groepen liepen op veel 

punten uiteen, waarbij uiteindelijk op één na alle door ons 

gepresenteerde bevindingen minimaal éénmaal als belangrijke 

bevinding zijn benoemd. Verder geldt dat op basis van de prioritering 

van de bevindingen, vallend onder de drie hoofdbevindingen, geen 

conclusies getrokken kunnen worden ten aanzien van prioritering in de 

hoofdbevindingen. Zie de tabel rechts met verdeling van de stickers. 

Vervolgens zijn de aanbevelingslijnen gepresenteerd waarbij 

deelnemers ook hier, deze keer individueel, de prioriteit konden 

aangeven. De aanbevelingen zijn daarna samen met prioritering (zie 

foto van deze prioritering in bijlage D) plenair besproken. Op basis van 

deze bespreking zijn de aanbevelingen uit de conceptrapportage 

inhoudelijk aangepast. Zie de definitieve aanbevelingen in het volgende 

hoofdstuk.  

Tot slot is stilgestaan bij eventuele bredere toepasbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. Bijvoorbeeld op planstudieprojecten uitgevoerd 

zonder BV-aanpak en juist realisatieprojecten en (onderhouds-

)prestatiecontracten uitgevoerd onder de BV-aanpak. Hieruit kwam naar 

voren dat veel van de bevindingen onder hoofdbevindingen 1 en 2 van 

dit onderzoek ook van toepassing zijn bij andere planstudieprojecten 

waar geen BV-aanpak is toegepast. Ook kwam duidelijk naar voren dat 

planstudies als wezenlijke andere opdrachten worden beschouwd dan 

opdrachten in latere fases van projecten dan wel de uitvoering van het 

werk zelf. De in dit onderzoek geschetste problematiek en ervaringen 

met de BV-aanpak lijken vooral van toepassing te zijn bij planstudies. 

Daarbij is ook benoemd dat juist de BV-aanpak van meerwaarde kan 

zijn voor planstudieprojecten, maar dat de toepassing ervan verbeterd 

moet worden. 

 

7. Validatie van de onderzoeksresultaten 

Hoofdbevinding Aantal 

stickers 

1. De condities voor samenwerking tijdens de 

Uitvoeringsfase zijn niet goed geborgd 

10 

2. Problemen in de Uitvoeringsfase kennen hun 

oorsprong in de aanbestedingsfase 

8 

3. De toepassing van de BV-aanpak bij 

planstudies vraagt om een heroverweging  

7 
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8. Conclusie en aanbevelingen 

Hoofdconclusie 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de toepassing van 

BV-aanpak bij planstudies verbeteringen vereisen. De redenen hiervoor 

zijn de drie hoofdbevindingen: 

1. De condities voor samenwerking tijdens de Uitvoeringsfase zijn niet 

goed geborgd 

2. Problemen in de Uitvoeringsfase kennen hun oorsprong in de 

aanbestedingsfase 

3. De toepassing van de BV-aanpak bij planstudies vraagt om een 

heroverweging (RWS samen met de ingenieursbureaus) 

Beantwoording onderzoeksvragen 

De bevindingen onder hoofdbevinding 1 (hoofdstuk 4) gaan in op de 

toepassing van de BV-aanpak in planstudieprojecten waarmee 

antwoord gegeven wordt op de eerste onderzoeksvraag: Wat zijn ten 

aanzien van onderwerpen risicomanagement, samenwerking, flexibiliteit 

en kansen, de feiten en observaties van RWS-projectteams én 

marktpartijen over planstudieprojecten in uitvoering (na aanbesteden)? 

Ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag: Zijn er aantoonbare 

verschillen tussen projecten die als succesvol worden beschouwd en 

projecten die als minder succesvol worden beschouwd? is 

geconstateerd dat er weldegelijk verschillen zijn tussen 

planstudieprojecten. Qua inhoudelijk resultaat worden de meeste 

projecten door de beide zijden als succesvol beschouwd, echter over 

het verloop zijn beide kanten minder tevreden. Verschillen die bijdragen 

aan deze perceptie betreffen omgang met onvoorspelbare scope en 

onderlinge samenwerking. In meerdere projecten zijn interventies 

uitgevoerd die hebben bijgedragen aan betere samenwerking. Echter 

stonden deze meestal los van de BV-aanpak, of waren erop gericht om 

(onderdelen van) de BV-aanpak los te laten. Op basis van de 

onderzochte planstudieprojecten zou geconcludeerd kunnen worden dat 

succesvolle samenwerking in planstudieprojecten (mede) afhangt van 

de mate waarin beide kanten bereid zijn om BV-aanpak op onderdelen 

los te durven laten. 

Om antwoord te geven op de derde onderzoeksvraag Wat kan 

daarvan geleerd worden? (Conclusies) Waar kan de huidige praktijk 

(voor opdrachtgevers en opdrachtnemers) verbeterd worden, en hoe? 

(aanbevelingen) en recht doen aan het doel van dit onderzoek, zien we  

primair een aanbevelingslijn (1) met aanbevelingen gericht op het 

verbeteren van het aanbesteden, contracteren en aansturen van 

planstudieprojecten onder de BV-aanpak (voor de korte termijn binnen 

SO3). Deze aanbevelingen zijn erop gericht om de ervaren problemen 

uit alle drie de hoofdbevindingen waar mogelijk op te lossen, binnen de 

kaders van de BV-aanpak. 

Daarnaast zien we een aanbevelingslijn (2) gericht op mogelijke 

alternatieve wijze van het contracteren en aansturen van 

ingenieursbureaus voor planstudieprojecten (voor de langere termijn). 

Vooral hoofdbevinding 3 geeft aanleiding om een alternatieve wijze van 

aanbesteden, contracteren en aansturen van planstudieprojecten te 

overwegen. Waarbij overigens de positieve elementen uit de 

(verbeterde) BV-aanpak behouden moeten blijven. 

Beide aanbevelingslijnen zijn op de volgende pagina’s nader uitgewerkt. 

8. Conclusie en aanbevelingen 
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Aanbevelingslijn 1: Aanbevelingen gericht op het verbeteren van 

aanbesteding, contractering en aansturing van planstudieprojecten 

onder de BV-aanpak 

De aanbesteding, contractering en uitvoering van planstudies op basis 

van BV-aanpak kent verbeterpotentieel die gerealiseerd kan worden 

binnen de korte termijn (binnen SO3). In onderstaande aanbevelingen 

zijn suggesties gedaan die de samenwerking bij toekomstige 

planstudies onder de BV-aanpak kunnen verbeteren.  

1. Toepassen BV-aanpak zoals beoogd 

Wanneer de BV-aanpak wordt toegepast, pas de aanpak dan toe zoals 

deze is beoogd. Dit betekent dat ten aanzien van de rolopvatting voor 

RWS dat men zich vooral door het ingenieursbureau (de expert) 

inhoudelijk moet laten leiden. Hiervoor is het nodig dat het 

ingenieursbureau een rol heeft in alle werkzaamheden, dus ook in 

omgevings- en besluitvormingsprocessen. Voor deze laatste processen 

is het noodzakelijk dat de verwachtingen in lijn zijn gebracht via (een 

andere vorm van) contractering (eventueel door gebruik te maken van 

flexibele scope voor de onvoorzienbare horizon). Zorg er daarbij tevens 

voor dat het ingenieursbureaus beter in staat zijn in te schatten welke 

werkzaamheden gedaan moeten worden (welke variant, welk 

toetsingskader, et cetera) in het kader van de planstudieopdracht. 

2. Eenduidig toepassen van het BV-instrumentarium en verankeren in 

uniforme BV-aanpak voor planstudies 

Zorg ervoor dat het BV-instrumentarium van RWS uniform over de 

planstudieprojecten heen wordt toegepast en dat daarbij het doel 

duidelijk is. Hierbij dient vooral aandacht te zijn voor het efficiënt en 

effectief toepassen van de WR en het risicodossier. Duidelijk moet zijn 

wanneer iets als een Gebeurtenis of risico gerapporteerd moet worden. 

Ook moet aandacht zijn voor de houden van de MTR (suggesties zijn 

het periodiek inplannen of plannen vlak voor belangrijke momenten) en 

het toepassen van prestatiemeten (bijvoorbeeld als KPI in de WR). Voor 

het Best Value-kernteam RWS voorzien we een nadrukkelijkere rol in 

het stimuleren van het uniform toepassen van de BV-instrumentarium 

en in het stimuleren van rolvastheid binnen IPM-teams, maar ook zeker 

hierbuiten. 

In aanvulling op voorgaande aanbeveling moet ervoor worden gezorgd 

dat IPM-teams beperkt worden in de eigen interpretatie van de 

toepassing en of wens af te wijken van de uniforme BV-aanpak. 

Afwijkingen zijn alleen gemotiveerd mogelijk in afstemming met het Best 

Value-kernteam. Indien de situatie gedurende de Uitvoeringsfase erom 

vraagt, moeten RWS en het ingenieursbureau gezamenlijk bepalen of 

een aanpassing van de werkwijze en het gebruik van het 

instrumentarium nog van meerwaarde is binnen het betreffende 

planstudieproject. 

3. Gestandaardiseerde inkoopdocumenten of best practices 

Actualiseer en verbeter in het kader van kennisdeling en innovatie 

samen met de ingenieursbureaus (bijvoorbeeld met de partijen uit 

Perceel 3 van de SO3) de standaardinkoopdocumenten (zoals het 

inschrijvings- en beoordelingsdocument, de voorwaarden bij de 

dienstverleningsovereenkomst en de vraagspecificatie) die toegepast 

worden bij de aanbesteding en contractering van planstudies via de BV-

aanpak.  

8. Conclusie en aanbevelingen 
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Ook is het nuttig best practices op te stellen voor bijvoorbeeld 

Wijzigingen van Gebeurtenissen die bij meerdere planstudies een 

impact hebben.  

 

Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te zijn voor: 

• het bepalen van de scope binnen planstudies die (functioneel) 

productgericht ingekocht kan worden. Wat valt buiten de 

voorzienbare horizon, het wel of niet opnemen van uitdagende 

deadlines in doelstellingen op (deel)producten en de mate waarin het 

opnemen van minimale eisen en uitgangspunten acceptabel is. 

• een evenwichtige risicoverdeling tussen RWS en de 

ingenieursbureaus (zoals bodemaspecten bij de UAV-gc)  

• wijze waarop projectbeheersing (en risicomanagement in het 

bijzonder), contractbeheersing en contractmanagement plaats moet 

vinden. 

4. Benut de ruimte voor dialoog binnen SO3 en dan vooral voor de 

inschrijvingsfase 

Om te voorkomen dat ingenieursbureaus hun inschrijvingen zoals 

opgesteld in de Beoordelingsfase op verschillende uitgangspunten en 

aannames baseren, zou door RWS overwogen kunnen worden om voor 

de inschrijvingsfase in dialoog te treden. Dit kan enerzijds door in de 

Voorbereidingsfase van de BV-aanpak in dialoog (bij voorkeur 1-op-1) 

te treden met geïnteresseerde raamcontractanten uit perceel 3 van SO3 

(in een vorm van een marktconsultatie). Anderzijds kan de 

Beoordelingsfase ingericht worden met één of meerdere dialoogronden 

met als doel de vraagspecificatie aan te scherpen (in de vorm van een 

“concurrentiegerichte dialoog - light”). Via een dialoog kan RWS 

specifieke juridische, inhoudelijke en financiële aspecten van een 

planstudieproject bespreken. Waarna deze door RWS vertaald kunnen 

worden in de definitieve vraagspecificatie. Wanneer de 

ingenieursbureau’s deze dialoog serieus benutten kan voorkomen 

worden dat in de latere Onderbouwingsfase over uitgangspunten en 

aannames discussies plaatsvinden. Dit omdat er al een eenduidig beeld 

van de scope van de opdracht en de verantwoordelijkheidsverdeling is. 

5. Regel in de Uitvraag (en dan met name de Vraagspecificatie) op 

welke wijze BV-aanpak wordt toegepast in het planstudieproject  

Zorg dat de fit tussen de kenmerken van de BV-aanpak en planstudies 

beter passend wordt. Suggesties op basis van de bevindingen zijn: 

a. Zorg als RWS voor een knip in de scope waarbij de voorzienbare 

horizon (inschatbare scope) productgericht ingekocht wordt voor 

een vaste prijs. Voor de onvoorziene scope kan op basis van 

overeengekomen tarieven tijdens de uitvoering van de planstudie 

nadere afspraken worden gemaakt nadat hierover duidelijkheid is. 

b. Deze nadere afspraken zouden door middel van een tussentijdse 

Onderbouwingsfase gemaakt kunnen worden, waarbij het eerder 

geconcretiseerde plan voor de voorzienbare horizon op basis van 

de uitkomsten van onderzoeken, input omgeving, et cetera verder 

geconcretiseerd en aangepast wordt (‘rolling forecast’). Dit past in 

een meer procesmatige benadering en aansturing van het 

planstudieproject. 

c. Doordat het geconcretiseerde plan geactualiseerd is, zorgt dit 

ervoor dat in de WR efficiënter en effectiever gerapporteerd kan 

worden.  

8. Conclusie en aanbevelingen 
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d. Zorg voor wederkerige verplichtingen ten aanzien van 

(voorgenoemde) rapportering van Gebeurtenissen. Dus ook dat 

RWS rapporteert aan het ingenieursbureau over activiteiten die tot 

haar scope behoren. 

e. Risicomanagement binnen planstudieprojecten kan doeltreffender 

en doelmatiger, door te focussen op een zeer beperkt aantal grote 

risico’s (grote gevolgen voor het project) binnen de beperkte horizon 

tot circa een half jaar. Verder moet de beheersing van 

onvoorspelbaarheid die inherent aan planstudies integraal 

onderdeel uitmaken van de aanpak. Dit betreft kleine zaken die 

efficiënt opgelost worden in de dagelijkse werkzaamheden via 

bijvoorbeeld actielijsten of door hierop in de planning te anticiperen. 

6. Onderzoek op welke wijze toetsing van de planstudieproducten beter 

kan aansluiten bij het productgericht inkopen 

Onderzoek als RWS op welke wijze de regionale toets en de Voortoets 

nog meer in lijn met elkaar gebracht kunnen worden met het 

productgericht inkopen. Het ingenieursbureau zou hierdoor in staat 

moeten zijn direct het goede resultaat ter toetsing op te leveren en 

hiermee wordt de prikkel voorkomen bij ingenieursbureaus om een 90% 

conceptversie in te dienen. Dit kan bijvoorbeeld door het vroegtijdig 

betrekken van toetsers en het uitvoeren van interpretatiesessies (in het 

kader van validatie) rondom de relevante eisen en toetsingskaders. 

 

8. Conclusie en aanbevelingen 
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Aanbevelingslijn 2: Overweeg een alternatieve wijze van het 

aanbesteden, contracteren van ingenieursbureaus voor 

planstudieprojecten 

Op basis van de bevinding dat de BV-aanpak niet goed lijkt te passen 

bij de scope van planstudieprojecten en de constateringen uit de 

validatiesessie dat de onzekerheid die inherent is aan de uitvoering 

planstudies groot is en door ontwikkelingen als de Omgevingswet en 

meer bestuurlijke samenwerkingen alleen maar groter worden, worden 

de volgende aanbevelingen gedaan voor de langere termijn: 

7. Actualiseer en verbeter het afwegingsmodel op basis waarvan 

bepaald wordt of de BV-aanpak wordt toegepast in planstudieprojecten 

De huidige Meerwaardescan Best Value Aanpak dient als hulpmiddel bij 

de inkoopafweging voor een project. Op basis van resultaten uit dit 

onderzoek lijkt het zinvol om, eventueel in consultatie met de 

ingenieursbureaus uit Perceel 3 van SO3, de criteria die relevant zijn 

voor de afweging of Best Value meerwaarde biedt voor 

planstudieprojecten te verbeteren en aan te vullen met actuele 

inzichten. 

8. Onderzoek in consultatie met de ingenieursbureaus wat een andere 

passende wijze van aanbesteden, contracteren en aansturen van 

planstudieprojecten is los van de BV-aanpak 

Na het doorvoeren van de voorgestelde verbeteringen in de 

aanbesteding, contractering en aansturing van de planstudieprojecten 

op basis van de BV-aanpak (conform de primaire eerste 

aanbevelingslijn) is toekomstige evaluatie in het kader van 

kwaliteitsborging (PDCA-cirkel) van toegevoegde waarde.  

Focus in dit onderzoek op de gedeelde scopeverantwoordelijkheid 

tussen RWS en het ingenieursbureau en de onvoorspelbaarheid die 

inherent is aan planstudies en dus lijkt toe te nemen. Wij geven ter 

overweging onderstaand een aantal suggesties die meegenomen 

kunnen worden in deze consultatie: 

a. Benut de ruimte voor dialoog bij het aanbesteden en  contracteren 

van planstudies zonder de BV-aanpak en benut daarbij de BV-

elementen die van toegevoegde waarde zijn. 

De eerder benoemde “concurrentiegerichte dialoog - light” als nadere 

procedure binnen perceel 3 van SO3 lijkt ook kansrijk indien RWS een 

planstudieproject wenst aanbesteden en contracteren zonder de BV-

aanpak. Als uit de (geactualiseerde) Meerwaardescan Best Value 

Aanpak blijkt dat de BV-aanpak niet van meerwaarde is voor een 

project of dat er andere redenen zijn voor het niet toepassen van de BV-

aanpak is dialoog nog steeds zeer wenselijk. Een brede dialoogronde 

kan bijdragen aan een eenduidig beeld van inhoudelijke eisen en 

wensen, van financiële en juridische voorwaarden, en van de 

oplossingsruimte, zodat de nadere Onderbouwingsfase uit de BV-

aanpak niet nodig is. Andere elementen uit de BV-aanpak zouden nog 

steeds een plek kunnen krijgen in de aanbesteding of in het contract. 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan het interviewen van 

sleutelfunctionarissen. 

8. Conclusie en aanbevelingen 
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b. Gunningsmodel vooral gericht op kwaliteit 

In lijn met voorgaande suggestie is het toepassen van een 

gunningsmodel waarin alleen (of voornamelijk) kwaliteit een rol speelt. 

Voor prijsvorming geldt dat hierbij de voorzienbare horizon 

resultaatgericht ingekocht kan worden en dat de flexibele (of eventueel 

de gehele scope) middels vaste tarieven (of tarieven binnen een 

bandbreedte om abnormaal lage inschrijvingen te voorkomen) 

gecontracteerd kan worden. Voor de tarieven geldt dat deze eventueel 

een rol kunnen spelen in de aanbesteding van de raamovereenkomst 

om te komen tot de vaste poule. Bij deze suggestie geldt dat het 

noodzakelijk is te onderzoeken welk gunningsmodel in plaats van 

Gunnen op waarde hiervoor geschikt is. Daarnaast moet vastgesteld 

worden op welke wijze de marktconformiteit geborgd en getoetst kan 

worden. Suggestie hiervoor is het overeenkomen van een uniforme 

marktconformiteitstoets voor wijzigingen en dat resultaten hiervan effect 

hebben in het prestatiemeten (past performance). Vooral dit laatste punt 

maakt dat ingenieursbureau de prikkel zullen voelen hierop beter te 

gaan scoren zoals nu gebeurt in het kader van presentatiemeten in de 

SO3-context. 

c. Meer procesmatige aansturing 

Als laatste voorzien wij in deze aanbevelingslijn een aansturing 

(governance) van planstudieprojecten op basis van proces-

managementprincipes of Agile-principes (zie Agile-manifest). Deze 

wijze van aansturen is passend bij het proceskarakter van 

planstudieprojecten en stelt RWS in staat in te spelen op verandering 

(bijvoorbeeld ter beheersing van risico’s of naar aanleiding van 

onvoorspelbare Gebeurtenissen) doordat dit integraal onderdeel van de 

aanpak is. Daarbij geldt tevens dat RWS inhoudelijk in de lead kan 

blijven, waardoor problemen met rolopvatting en rolvastheid geen issue 

meer zijn. In de rol van Product Owner, zoals bijvoorbeeld gedefinieerd 

bij scrum, kan RWS goedkeuring geven op de te leveren, is deze 

verantwoordelijk voor de prioriteit van de uit te voeren werken en vindt 

veelvuldig afstemming plaats over de werkzaamheden die uitgevoerd 

moeten worden (product backlog) en (beschikbare) capaciteit van het 

ingenieursbureau. Dit sluit tevens goed aan bij de verantwoordelijkheid 

die het IPM-team heeft in het kader van de Voortoets. Een andere 

variant is gezamenlijke projectteams waarbij het gecontracteerde 

ingenieursbureau kennis en capaciteit inbrengt. 
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8. Reflectie van de onderzoekers 

Naast de onderzoeksresultaten van dit onderzoek geven we als 

onderzoekers tot slot nog enkele reflecties mee: 

• Wij hebben als onderzoekers een grote openheid en bereidheid 

ervaren om mee te willen werken aan het onderzoek. Dit bevestigt 

voor ons dat zowel RWS als de ingenieursbureaus de samenwerking 

binnen toekomstige planstudieprojecten graag willen verbeteren.  

• Wij hebben tijdens de validatiesessies een groot enthousiasme 

ervaren over de dialoog die tijdens deze sessies op gang kwam 

tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij 

planstudies. Daarbij is ook veel begrip ontstaan tussen de 

stakeholders onderling die van belang kan zijn voor toekomstige 

planstudieprojecten. 

• Het doel van een planstudieproject is de onzekerheid rondom de 

haalbaarheid van de voorkeursvariant van een project te 

minimaliseren, zodanig dat een uitvoerende partij geselecteerd kan 

worden voor de werkelijke realisatie. Dat dit (exploratieve) proces 

vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid om zo goed om te kunnen 

gaan met onvoorspelbaarheid (van de scope) maakt dat volledige 

uitbesteding op basis van vaste prijs (zoals onderdeel is van de BV-

aanpak) ons inziens niet passend is. 

• Daarbij lijkt het erop dat beide partijen in de basis heel goed kunnen 

samenwerken in planstudieprojecten. Echter zodra een 

planstudieproject via de BV-aanpak uitgevoerd moet worden, lijkt dit 

zo ingewikkeld dat samenwerking verslechtert. En andersom hebben 

we ook gezien dat bij een aantal planstudieprojecten het loslaten van 

(onderdelen van de) BV-werkwijze een belangrijke interventie met 

positieve impact op de samenwerking bleek te zijn. Dit moet zowel 

RWS als de ingenieursbureaus aan het denken zetten. 

• In diverse interviews is naar voren gekomen dat ingenieursbureaus 

in de perceptie van RWS nog “oud gedrag” vertonen, dat hun 

businessmodel draait om “uurtje factuurtje” en dit niet past bij 

productgericht inkopen van planstudies (resultaatsverplichting in 

plaats van inspanningsverplichting). Of dit een terechte constatering 

is, kunnen wij op basis van dit onderzoek niet vaststellen. Wel zijn de 

problemen die naar voren zijn gekomen in dit onderzoek wat ons 

betreft niet direct op te lossen door een ander verdienmodel. Het 

gaat er volgens ons meer om dat bepaalde risico’s wel en andere 

niet meer gedragen kunnen worden door ingenieursbureaus en dat 

deze risico’s tot op zekere hoogte vooraf te bepalen moeten zijn. 

Wanneer de “verliezen” te groot worden doordat risico’s niet goed 

bepaald zijn, wordt altijd pijn gevoeld met gevolgen voor de 

samenwerking. Er kan niet van de ingenieursbureaus verwacht 

worden dat dergelijke onvoorspelbare risico’s met (grote) financiële 

impact onderdeel zijn de Inschrijving. Dit om geen ‘race to the 

bottom’ te ontlokken met als resultaat dat het ingenieursbureaus wint 

dat het grootste risico durft te nemen. 

• De vijf planstudieprojecten in dit onderzoek zijn geselecteerd door 

RWS (zie toelichting in hoofdstuk 1). De onderzoekers hebben geen 

rol gehad bij deze selectie en hebben beperkt inzicht gehad op de 

onderbouwing van deze selectie. Daarmee kunnen wij als 

onderzoekers niet inschatten in hoeverre deze selectie van invloed is 

geweest op de uitkomsten uit dit onderzoek. Het feit dat we vier 

verschillende ingenieursbureaus hebben geïnterviewd en de reacties 

tijdens de validatiesessies hebben wel bijgedragen aan ons beeld dat 

de constateringen uit de betreffende planstudieprojecten geen grote 

uitzonderingen waren. 

8. Reflectie van de onderzoekers 
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Bijlage A – Begrippenlijst  

 Begrip Toelichting 

Beoordelingsfase 

De tweede fase in de BV-aanpak betreft het eerste deel van de aanbesteding en start direct na publicatie dan wel uitnodiging tot 

inschrijving. In deze Beoordelingsfase stellen ingenieursbureaus tijdens de inschrijvingsfase een Inschrijving op. Na indiening beoordeelt 

RWS de ingediende risicodossiers, kansendossiers en prestatie-onderbouwingen van de verschillende ingenieursbureaus en worden 

twee sleutelfunctionarissen geïnterviewd. Deze kwaliteit telt voor ongeveer 75% mee in de bepaling van de voorlopige winnaar (de 

beoogd opdrachtnemer). Deze fase wordt afgesloten met de voorlopige gunningsbeslissing 

Best Value (BV) 

BV is een manier om de expertise van opdrachtnemers beter te benutten en ketensamenwerking te verbeteren. De opdrachtgever krijgt 

vooraf een goed inzicht in de risico’s, planning en te leveren prestaties van het project. De opdrachtnemer krijgt de ruimte om het project 

naar eigen inzicht naar een zo goed mogelijk resultaat te leiden.  

Best Value-aanpak 

(BV-aanpak) 

Binnen RWS wordt BV toegepast conform de beschrijving uit het boek Prestatie inkoop: met Best Value naar succesvolle projecten (Rijt, 

Jeroen van der & Santema, Sicco, 2013). BV-aanpak kent de volgende fases: Voorbereiding, Beoordeling, Onderbouwing en Uitvoering. 

Directeurenrapport 

(DR) 

Indien bij meerdere projecten bij een opdrachtgever gebruik wordt gemaakt van het werken met de Wekelijkse Rapportage kan de output 

van die verschillende rapportages gebruikt worden om te komen tot een zogenaamd directeurenrapport. Dit rapport verschaft de directie 

heel eenvoudig inzicht in de prestatie van de diverse projecten.  

Dominante informatie 
Duidelijke (simpel, niet-technisch en verifieerbaar) informatie die ook niet-experts goed kunnen begrijpen, informatie die weinig vragen 

oproept en die gemakkelijk is over te brengen aan derden. 

Gebeurtenis 

Is een gebeurtenis die zeker, dan wel met een grote kans van optreden, leidt tot een verstoring van het project met een impact op tijd, 

geld en/of klanttevredenheid (Quick Reference Card, augustus 2015)  

Een gebeurtenis is ook uitgelegd als een afwijkingen op de baseline met impact op tijd en geld. De baseline betreft de uitvraag, de 

Inschrijving, het geconcretiseerde plan (met daarin de planning) en de overeengekomen wijzigingen. 

Inschrijving 
Bij de BV-aanpak door RWS bestaat de inschrijving minimaal uit een aanbiedingsformulier, risicodossier, kansendossier en prestatie-

onderbouwing 

IPM-team 

Het integraal projectmanagement (IPM) team dat vanuit RWS verantwoordelijk is voor de aansturing van het planstudieproject. Binnen 

het projectteam is de verdeling van verantwoordelijkheden gemaakt over de rollen: Projectmanager, manager planstudie (technisch 

manager), contractmanager, manager projectbeheersing en omgevingsmanager. 

Bijlage A – Begrippenlijst 
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Bijlage A – Begrippenlijst  

 
Begrip Toelichting 

Midterm review (MTR) 

Midterm review is een periodieke evaluatie die plaatsvindt met de verantwoordelijk directeur of portfoliomanager van RWS, het IPM-

team, de counterparts vanuit ingenieursbureau (directeur, projectmanager, eventuele contractmanager, et cetera) en een Best Value-

adviseur van RWS. Onderwerpen zijn de samenwerking, houding en gedrag, en toepassing BV-aanpak in het project. 

Onderbouwingsfase 

In deze derde fase van de BV-aanpak onderbouwt en concretiseert het ingenieursbureau haar Inschrijving in diverse plannen, 

waaronder een Projectmanagementplan, een risicoregister, planning, een lijst met aannames/uitgangspunten en/of in-/outlijst. Na het 

succesvol doorlopen van deze fase vindt de definitieve opdrachtverstrekking plaats. Deze fase wordt ook wel concretiseringsfase of pre-

award wordt genoemd. Deze fase wordt afgesloten met de definitieve gunning van de opdracht. 

Systeemgerichte 

Contractbeheersing 

(SCB) 

Alle activiteiten die door RWS in zowel de fasen van de contractvoorbereiding als de contractrealisatie worden uitgevoerd, die erop 

gericht zijn om zeker te stellen dat de eisen uit het contract (de overeenkomst) worden nagekomen en dat de risico’s voor de RWS 

aantoonbaar beheerst worden. (Kader Systeemgerichte Contractbeheersing SCB) 

Uitvoeringsfase 
De laatste fase betreft de fase waarin de planstudie daadwerkelijk uitgevoerd wordt en de prestaties van de opdrachtnemer en 

opdrachtgever worden gemeten. 

Voorbereidingsfase 
De eerste fase die de BV-aanpak onderkent is de Voorbereidingsfase. Hier bedenkt RWS niet zelf de oplossing, maar stelt een zo 

functioneel mogelijke uitvraag op. Hierbij wordt goed nagedacht over de te behalen projectdoelstellingen.  

Voortoets 

De opdrachtgever (PPO of GPO) heeft een contractuele relatie met het ingenieursbureau. PPO of GPO toetst de werking van het 

kwaliteitssysteem van het ingenieursbureau (motto: “een goed proces leidt tot een goed product”) en laat producten toetsen 

(producttoets) door de regio. Het PVP toetst vervolgens de producten alvorens een projectbesluit genomen wordt door de minister. De 

regio draagt de verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke kwaliteit van de producten die worden aanleverend in het kader van de 

Voortoets.  

Wekelijkse 

Rapportage (WR) 

De Wekelijkse Rapportage verschaft de opdrachtgever op een simpele wijze de Dominante informatie over de stand van een project. 

Welke Gebeurtenissen bedreigen de projectdoelstellingen, tijd en budget? Wat wordt eraan gedaan om de impact te minimaliseren? Wat 

was de oorzaak van vertragingen op een bepaalde mijlpaal en van meerwerk/scopewijzigingen? 

Bijlage A – Begrippenlijst 
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Bijlage B - Algemene kenmerken onderzochte 
planstudieprojecten 

• Alle grote ingenieursbureaus vertegenwoordigd. 

• Alle vijf planstudieprojecten zijn uitgevoerd onder de Samenwerkingsovereenkomst Ingenieursdiensten 2 (SO2). 

• Alle vijf planstudieprojecten kennen een significante overschrijding in kosten. Gemiddeld betreft de overschrijding 64% van de 

inschrijvingssom of  48% van het plafondbedrag. 

• Vier van de vijf planstudieprojecten hebben de tijdsdoelstelling niet gehaald. 

• Vier van de vijf planstudieprojecten hebben positieve projectbeslissing/tracébesluit. 

• Alle vijf planstudieprojecten hebben in mindere of meerdere mate te maken gehad met een moeizame samenwerking en escalaties. 
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Bijlage C - Projectdoelstellingen en opdrachtdoelstellingen 

Op de volgende pagina’s zijn per onderzocht planstudieproject de 

projectdoelstellingen en de (geprioriteerde) opdrachtdoelstellingen 

opgenomen. 

 

De volgorde van presenteren is: 

• A1 Apeldoorn - Azelo 

• Twentekanalen fase 2 

• Houtribdijk 

• Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-IJssel 

• OTB Ring Utrecht. 
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Bijlage C - Projectdoelstellingen en opdrachtdoelstellingen 

Doelstellingen A1 Apeldoorn – Azelo 

Projectdoelstelling(en) 

• De doorstroming op de A1 dient voor 2030 te worden verbeterd, waarbij de overlast op het onderliggende wegennet zoveel mogelijk wordt 

beperkt en de robuustheid van het netwerk wordt verbeterd. 

 

Geprioriteerde opdrachtdoelstellingen 

1. Het maximaal invulling geven aan de MIRT 4-doelstellingen. 

2. Het succesvol voorbereiden van een goed gefundeerd bestuurlijk-juridisch besluit ten aanzien van MIRT 3 voor het totale project. Dit betreft 

de MIRT 3-fase tot en met een vastgesteld Tracébesluit, met daarbij  

a. Een vastgesteld TB, gereed op 26 januari 2018, of zoveel eerder als mogelijk.  

b. Een vastgesteld OTB, gereed op 28 april 2017, of zoveel eerder als mogelijk. 

3. Het succesvol voorbereiden van de realisatiefase van fase 1 van het project. Dit betreft het tot stand komen van een consistent 

aanbestedingsdossier, inclusief het opstellen van een D&C-contract conform de daarvoor geldende RWS standaarden met daarbij (3.1) 

definitieve aanbestedingsstukken van de realisatie van Fase 1 gereed op 17 februari 2017, of zoveel eerder als mogelijk. 

4. Het ontwikkelen van een systeem dat is afgeleid van de hoofdfuncties van het project, dat past bij het niveau van besluitvorming in deze fase 

en uitvoerbaar is, binnen het taakstellend budget realisatiefase 1 (€ 116 mln, exclusief btw, prijspeil januari 2014) en voor fase 2 (234 mln, 

exclusief btw) of zoveel mogelijk daaronder. Voorgenoemd budget zal nog worden aangevuld met onderhoudsbudget voor vast- en variabel 

onderhoud en is exclusief overheadkosten RWS. 

5. Te waarborgen dat OG voldoende tijd heeft voor minnelijke grondverwerving voor realisatie fase 1, rekening houdend met een benodigde 

doorlooptijd van ten minste 9 maanden tussen vastgestelde aankoopgrenzen en vastgesteld OTB. 

6. Draagvlak voor het project behouden en waar mogelijk vergroten en bijdragen aan een goede relatie van Opdrachtgever met 

omgevingspartijen, hierbij rekening houdend met bredere organisatiebelangen. 
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Bijlage C - Projectdoelstellingen en opdrachtdoelstellingen 

Doelstellingen Twentekanalen fase 2 

Projectdoelstelling(en) 

1. Het opwaarderen van het oostelijk deel van de Twentekanalen naar klasse Va vaarweg met krap profiel met een aflaaddiepte van 2,80m. 

2. Het opwaarderen van het voorpand naar een klasse Va vaarweg met krap profiel met een aflaaddiepte van 3,50m bij een waterstand van 

OLR + 1,00m hieruit volgt een bodemdiepte van - 1,44m ten opzichte van NAP. 

3. Op een gewenste restlevensduur te brengen. 

4. Het inrichten van natuurvriendelijke oevers bij Kristalbad zodat de betreffende doelsoorten vanuit de lokale EHS het kanaal kunnen passeren. 

5. Na realisatie accepteert de toekomstige beheerder het opgeleverde project en kan deze probleemloos incorporeren in het netwerk. 

6. Draagvlak voor het project en bijdragen aan een goede relatie van RWS met omgevingspartijen, hierbij rekening houdend met bredere 

organisatiebelangen van RWS. 

7. Kosten neutraal, of met minder kosten, een bijdragen leveren aan de in het BPRW opgenomen NVO ten behoeve van de KRW-doelstelling 

van het Twentekanaal. 

Geprioriteerde opdrachtdoelstellingen 

1. Alle werkzaamheden te verrichten in lijn met de projectdoelstelling ten einde de opdrachtdoelstellingen te behalen.  

2. Een referentieontwerp dat realiseerbaar is binnen de kaders waaronder het realisatiebudget van € 70,1 mln euro.  

3. Door Programmabureau Verkenning en Planstudie goedgekeurde stukken (eindtoets) ten behoeve van MIRT3-besluit voor 12-01-2015.  

4. Verkrijgen van relevante definitieve ontheffingen, beschikkingen en vergunningen (zie MIRT producten lijst ) zo spoedig mogelijk na een 

positief MIRT 3-besluit.  

5. Areaalgegevens verzamelen ten behoeve van de contractvoorbereiding en de aanbesteding op een dusdanig niveau dat gegadigden voor het 

realisatiecontract geen nader onderzoek hoeven uit te voeren ten behoeve van de Inschrijving en vergunningaanvragen realisatie indien zij 

het referentieontwerp uitvoeren. 

6. Een minimale inspanning van Opdrachtgever, buiten de gegeven taken die Opdrachtgever zelf uitvoert.  
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Bijlage C - Projectdoelstellingen en opdrachtdoelstellingen 

Doelstellingen Houtribdijk 

Projectdoelstelling(en) 

1. Openstelling/opleveringsbesluit (conform “Vragenlijst MIRT 5") eind 2018 of zo veel mogelijk als eerder met zo min mogelijk wijzigingen in de 

planning gedurende de hele levenscyclus. 

2. Realisatie project met zo veel mogelijk waarde tegen zo laag mogelijke levenscycluskosten met zo min mogelijk wijzigingen binnen 

taakstellend aanleg budget van 150 M€: 

a. Voldoen aan eisen veiligheid tegen overstroming waarborgen en aan eisen inspecteerbaarheid en onderhoudbaarheid 

b.  Verbeteren natuurwaarden zonder kosten die drukken op het budget van het project. 

3. Het uitvoeren van de Verkenning, Planuitwerking en Realisatie met een zo efficiënt en effectief mogelijke inzet van het projectteam en 

betrokkenen van RWS. 

 

Geprioriteerde opdrachtdoelstellingen 

1. Zoveel mogelijk bijdragen aan de projectdoelstellingen.  

2. Zo spoedig mogelijk een gedragen MIRT3-besluit ten behoeve van de uitvoering van de dijkversterking. 

3. Een Ontwerp Projectplan Waterwet met MER en Passende Beoordeling dat met succes door de daartoe verplichte toetsen is gekomen 

(Voortoets, kostenpooltoets, HWBP-toetsen) uiterlijk 1 september 2015 of zoveel eerder als mogelijk en een vastgesteld Projectplan Waterwet 

en onherroepelijk Projectplan Waterwet zo spoedig mogelijk daarna. 

4. Een aanbestedingsdossier ten behoeve van de realisatie dat met succes de daartoe verplichte toetsen heeft doorlopen (Kad, claimscan, 

kostenpooltoets, HWBP-toetsen, gate 3b) uiterlijk op 2 oktober 2015, resulterend in een (Partieel) Uitvoeringsbesluit zo spoedig mogelijk 

daarna. 

5. Voorbereiding van conditionering en vergunningen op zodanige wijze dat vertraging in de uitvoering van de dijkversterking zoveel mogelijk 

wordt voorkómen. 

6. Uitgaande van de gekozen Voorkeursvariant, zoveel mogelijk ontwerpruimte voor de opdrachtnemer van de realisatie, ook als zodanig 

afgestemd met de interne- en externe omgeving; deze doelstelling heeft onder andere consequenties voor het opstellen van het (Ontwerp) 

Projectplan Waterwet en het aanbestedingsdossier. 
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Bijlage C - Projectdoelstellingen en opdrachtdoelstellingen 

Doelstellingen Ligplaatsen Boven-IJssel 

Projectdoelstelling(en) 

Het bevorderen van de veiligheid en vlotheid van de scheepvaart op de Boven-IJssel door het realiseren van voldoende ligplaatsen klasse Va voor 

de beroepsvaart. Daarmee beoogt het project bij te dragen aan de doelstellingen van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

 

Geprioriteerde opdrachtdoelstellingen 

1. Zo veel als mogelijk eerder behalen van de MIRT 3-beslissing (15 februari 2018) en de opstelling project (31 december 2020). 

2. Behouden en maximaal vergroten van draagvlak onder de belangrijkste belanghebbenden. 

3. Maximaal bijdragen aan vlot en veilig scheepsvaartverkeer binnen het projectgebied. 

 

Doelstellingen OTB Ring Utrecht 

Projectdoelstelling(en) 

1. Het verbeteren van de nationale, regionale en lokale bereikbaarheid (doorstroming en verkeersveiligheid) van de ‘Draaischijf Nederland’. 

Hiervoor worden onder andere de verkeersstromen op de A27 gescheiden en de parallelbanen op de A12 verbreed.  

2. De maatregelen aan de Ring leiden over het geheel genomen niet tot verslechteringen van leefbaarheid en leefomgeving en leveren waar 

mogelijk zelfs een verbetering op. 

 

Geprioriteerde opdrachtdoelstellingen 

1. Een juridisch houdbaar en zorgvuldig besluitvormingsproces voeren zodat het Tracébesluit overeind blijft voor de Raad van State. 

2. Een zorgvuldig omgevingsproces voeren gericht op het maximaliseren van de Ieefkwaliteit van de omgeving.  

3. Tracébesluit gereed 31 maart 2017, en 

4. De complexe materie helder en duidelijk uitleggen teneinde een goede besluitvorming te kunnen faciliteren en de omgeving zo goed mogelijk 

te informeren. 
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Bijlage D - Impressie en deelnemers van de brede 
validatiesessie, d.d. 29 juni 2018 

Organisatie (rol in onderzoek of validatie) Functie 

Rijkswaterstaat, GPO (opdrachtgever onderzoek) Directeur Inkoop- en Contractmanagement GPO 

Portfoliomanager GPO 

Rijkswaterstaat, GPO (begeleiding onderzoek) 

 

Hoofd Inkoop Centrum GWW 

Senior Adviseur Inkoop Centrum GWW 

Senior Adviseur ICA  

Senior adviseur projectsturing 

Rijkswaterstaat, Programmabureau Verkenningen en Planstudies 

 

Directeur Netwerk Ontwikkeling 

Gedelegeerd Opdrachtgever 

Adviseur Programmabureau Verkenningen en Planstudies 

Rijkswaterstaat, Bestuursstaf Specialistisch Adviseur 

Rijkswaterstaat, Corporate Dienst Afdelingshoofd juridische projectadvisering 

Juridisch adviseur 

Rijkswaterstaat, Oost Nederland Afdelingsmanager Verkenning en Planuitwerking 

Senior omgevingsmanager 

Rijkswaterstaat, GPO (kernteam Best Value) Best Value Adviseur 

Rijkswaterstaat, GPO (beheerorganisatie SO3) Leveranciersmanager SO3 

Senior Adviseur ICA 

Contractmanagers SO3 vanuit Ingenieursbureaus Arcadis 

Royal HaskoningDHV  

Projectteam A1 Apeldoorn - Azelo 

 

Projectmanager en Contractmanager RWS 

Projectmanager en Contractmanager Royal HaskoningDHV  

Projectteam Houtribdijk Contractmanager RWS 

Projectteam Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Boven-Ijssel Contractmanager RWS 

Technisch manager Witteveen+Bos 

Projectteam Twentekanalen fase 2 Projectmanager RWS 

Coördinator Value Engineering Arcadis 

Projectteam OTB Ring Utrecht Projectmanager Sweco 
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