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Beste Waterstater,
Een dynamische omgeving, dat is waar Rijkswaterstaat in werkt. De relatie met de markt verandert,
evenals onze positie ten opzichte van de politiek. Onder de vlag 'Professioneel Opdrachtgeverschap RWS
in de 21" eeuw' (P-OC 21) gaan we werken aan de veranderende relatie met de markt. Daarin past het
gebruik van nieuwe samenwerkingsconcepten, andere contractvormen, financieringsvormen en
beheersingsmethoden. Publiek Private Samenwerking (PPS) is zo'n nieuw samenwerkingsconcept, waarin
Rijkswaterstaat nadrukkelijk zoekt naar samenwerking met andere publieke partijen en naar de creatieve

en innovatieve inbreng van de markt.

Voor u ligt de tweede PPS Theorie- & Voorbeeldengids. Cing de eerste TV-gids nog voornamelijk over de
algemene beginselen van PPS, deze tweede gids biedt u als projectleider of projectmedewerker een
praktische "routebeschrijving". De kennis over PPS binnen RWS is naareen hoger niveau getild en verder
verfijnd. Deze routebeschrijving is dan ook het resultaatvan enkele jaren leren en experimenteren.
Verscheidene PPS-projecten zijn van start gegaan. Er is een Leertraject PPS georganiseerd (met als resultaat
een Innovatieklapper), nieuwe werkwijzen en instrumenten zijn ontwikkeld en toegepast en tal van - soms
heftige - discussies zijn gevoerd. De rijkdom aan materiaal die daaruit voortkwam, ligt in deze TV-gids
beslote n.

Om de kennis op een heldere manier aan u door te geven, hebben we in deze gids gekozen voor een
fasering van het PPS-proces. Deze fasering is lineair weergegeven en doet daarom niet altijd recht aan de
praktijk. Het doorlopen van een PPS-proces lijkt in de praktijk meer op een ganzenbordspel: soms worden
deelnemers enkele plaatsen of een half bord teruggezet om een deel van het proces opnieuw te doorlopen.
Deze gids biedt een handvat om de kans op dat laatste te verkleinen. Desalniettemin is de route die we
hier beschrijven er één van een avontuurlijke expeditie, waarbij de persoonlijke kwaliteiten van de
projectleider en andere betrokkenen (avontuursgeest, doorzettingsvermogen, improvisatietalent,
communicatieve vaardigheden) van doorslaggevende betekenis zijn voor het succes.
Op de volgende vragen vindt u in deze gids een globaal antwoord:
- Hoe kan ik de voorbereiding van een PPS faseren?
- Wat zijn in de verschillende fasen de belangrijkste afwegingen en processen?
- Welke modellen en instrumenten kan ik gebruiken?
- Hoe zijn anderen omgegaan met deze vragen?
- Welke tips en valkuilen kan ik halen uit de ervaringen van anderen?

*-

qf

Bouwd ienst Rijkswaterstaat

Projectbureau Marktbenadering

TV Cids 2

Deze gids beperkt zich tot de voorbereidingsfase van een
van het PPS-contract komen niet aan de orde

PPS; de fase

van aanbesteding en het opstellen

RWS-adviseurs van de directie Uitvoering (RWS PPS-team), de Bouwdienst (Projectbureau
Marktbenadering) en AW (adviesteam procesmanagement) hebben deze gids samengesteld. Een
persoonlijk gesprek over actuele vragen kan zeker een nuttige aanvulling zijn op wat we hier beschrijven.
Wij zijn gaarne bereid u verder op weg te helpen. Achterin de gids vindt u onze namen, telefoonnummers
en e-mailadressen.

Wij wensen u veel leesplezier met deze TV-gids en hopen dat ze voor u deuren opent naar nieuwe,
succesvolle PPS-expedities

!

Met vriendelijke groet,

&W@S-ffiwtup@s
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Inleiding
Deze theorie- & voorbeeldengids deel 2 is in eerste instantie geschreven voor projectleiders van Rijkswaterstaat, maar is zeker ook relevant voor het management en beslissers. Het belangrijkste doel is dat projectleiders na het lezen van deze gids het eventuele PPS-potentieel van hun project beter kunnen onderkennen
en benutten.
In deze gids worden een aantal stappen beschreven die een projectleider dient te doorlopen alvorens hij kan
overgaan tot aanbesteding van het project via een PPS-constructie. We beperken ons tot ervaringen in de
periode voorafgaand aan de aanbesteding, omdat de PPS-ervaringen tijdens het aanbestedingstraject nog
zeer gering zijn. De centrale vraag van deze gids luidt:

"Lfe/ke stappen drent een propct/eder uan Rr/'kswaterslaat te door/open om hetproftct uiterndelJk ttrh
een PPí-constructre te kunnen aanbesteden?"
Allereerst dient een projectleider ervoor te zorgen dat binnen V&W een standpunt wordt ingenomen over de gewenste wijze van projectrealisatie:
de projectscope, de bestuurlijke samenwerking, de bekostiging/
Module 1
financiering van het project en de marktbenadering. Het accent
in deze gids ligt op de keuze van marktbenadering (traditioneel,
innovatief, PPS). De andere onderdelen komen aan bod als
Module 2
afgeleiden daarvan. De interne besluitvorming binnen V&W
wordt nader toegelicht in module 1.

Wanneer intern overeenstemming bestaat PPS als marktbenaModule
dering te kiezen, kan de projectleider onderzoeken wat de
bereidheid is van andere publieke partijen om zich in te zetten
voor een PPS-constructie. Een gezamenlijk standpunt, waarbij de overheid
als één geheel naar buiten treedt, is essentieel voor een succesvolle PPS. De
bestuurlijke samenwerking komt aan bod in module 2.
Vervolgens moeten de publieke partijen gezamenlijk een standpunt innemen over de wijze waarop zij de
publiek-private samenwerking willen inrichten (zie module 3). Als daar duidelijkheid over bestaat, kunnen
zij de marktpartijen gaan benaderen en het project via een PPS aanbesteden.
Bovenstaande stappen worden in deze gids in drie modules nader uitgewerkt. Essentieel daarbij is hoe een
projectleider op de drie verschillende 'niveaus' (zie figuur) overeenstemming kan bereiken over PPS.
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Leeswtjzer
1.

Verkenning intern V&W
Rijkswaterstaat moet in de beginfase van een project zelf een standpunt gaan
innemen over de gewenste wljze van marktbenadering en de daarbij behorende
wijze van bestuurlijke samenwerking. Module 1 gaat in op (de totstandkoming
van) de positron paper, een document waarmee Rijkswaterstaat aangeeft welke
positie zij in het project wil vervullen richting andere publieke enlof private
oartiien.

2.

Verkenning publiek-publieke samenwerking
Bij publiek-private samenwerking is het van groot belang dat verschillende
overheden zich verenigen achter één publiek standpunt. Module 2 beschrijft hoe
dit door middel van bestuurlijke samenwerking tussen Rijkswaterstaat en andere
overheden kan worden vormgegeven.

3. Verkenning publiek-private

samenwerking
Voordat de publieke partijen de markt benaderen, moet duidelijk zijn hoe zij de
publiek-private samenwerking willen vormgeven en of die samenwerking
daadwerkelijk meerwaarde oplevert ten opzichte van een traditionele
uitvoeringsvorm. Module 3A, samenwerkrngsmode//en tussen pub/ieke en prirate
part/ten gaat in op de vormgeving van de samenwerking. In module 38 komt de
Pub/k Prirate Comparator (PPC) aan de orde, een instrument om vroegtijdig in
het project een beeld te krijgen van de eventuele meerwaarde van PPS.
Let op: Deze gids behandelt de modules (en de onderwerpen binnen de modules) achter elkaar. In de
praktijk is meestal sprake van een dynamisch proces waarin (onderwerpen binnen) modules gelijktijdig
of in een andere volgorde kunnen worden uitgevoerd.
Bouwdrenst Rijkswaterstaat
Projectbureau Marktbenaderin g
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Plaats modules in huidige besluitvormingsproces
(1)
In het algemeen doorloopt een RWS-project - en dus ook een potentieel PPS-project - de
volgende fasen: verkenning, planstudie, realisatie en exploitatie. De 'droge' projecten kennen
daarbij de volgende MIT-beslismomenten: intakebesluit, wel/geen planstudie, tracébesluit,
procedures rond, uitvoeringsbesluit en oplevering. Bij water-projecten is sprake van de volgende
SNIP-beslismomenten: intakebesluit, opdracht planstudie, variantkeuze, projectbesluit,
voorbereidingsbesluit uitvoering, uitvoeringsbesluit en oplevering.
Bij een potentieel PPS-traject wordt veel explicieter dan in het normale RWS-traject de vraag
gesteld of en hoe een private partij betrokken kan worden bij het meedenken over het project.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de markt verdient het de voorkeur om de PPSverkenning te doorlopen in de verkennngsfase en eventueel in de p/anstudreíase. Na de
p/anstudrefase neemt het aantal vrijheidsgraden voor de markt in rap tempo af. Bovendien
kunnen PPS-vraagstukken dan niet meer worden geïntegreerd in bestaande beslisdocumenten
(startnotitie, trajectnota).
Een PPS-verkenning vindt n de praktiJkvaak nog plaats tijdens en soms zelfs na de
p/anstudrefase. Dit komt onder andere omdat PPS nog niet is ingeburgerd in de gangbare
besluitvormingsprocessen: initiatieven voor PPS ontstaan tot nu toe meestal 'spontaan'. Naar
verwachting zal het in de toekomst, wanneer PPS beter is afgestemd met de huidige
besluitvormingsprocessen, niet meer voorkomen dat PPS nog nà de p/anstudrefasewordt
geïntroduceerd in het project.

Momenteel wordt gewerkt aan een 'interactiemodel'. Dat model geeft aan hoe een PPS-traject en de selectie van private partijen - kan worden geïntegreerd met de traditionele besluitvormingsprocedures. Omdat dit interactiemodel nog in ontwikkeling is, behandelen we in deze gids het
PPS-spoor los van de huidige besluitvormingsprocedures.
De figuur op de volgende bladzijde geeft aan hoe de periode waarbinnen de modules dienen te
worden doorlopen zich verhoudt tot de huidige besluitvormingsprocedures. Tevens is de meest
gewenste periode aangeven en de periode van de huidige praktijksituatie.
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Plaats modules in huidige besluitvormingsproces
(21
In het algemeen doorloopt een RWS-project de volgende fasen (in het SNIP of het MIT):

fasenng ran

*W

een

prolèct
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Module-opbouw Theorie- & Voorbeeldengids deel 2
Module 1 Verkenning intern

V&W

lnleiding
- l4/aarom, wat wie wanneer
Position

p.

í0

p.11
en hoe m-b.t modu/e

Module

1

/

paper

p.'12

- Waalom, wat Me hoe en wanneer m.b. t pot/t/bn papel

Module 2

Module 2 Verkenning publiek publieke samenwerking p. 19

C

p.20
Publiek-publieke samenwerkin
- l aarom, wat we, hoe en wanneer m.b.t pub/iekpub/ieke

Module 3

Module 3 Verkennlng publiekprivate samenwet*Íng

Inleiding

P. 33

- Waarom, wat wr1 hoe en wanneer m.b-t modu/e J

samenwerkt'ng

Module 3A - PPS-modellen
- ïypen mode//en

p. 34

- 4e/angrilMe componenten rn PPS-mode//en

Module 38 - Public Sector Comparator
P.42
- Wat waarcm, wanneer, wre en hoe m.b.t de PPC

@
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Module 1: Verkenning intern V&W

Module

I

Verkenning intern

V&W

Inleiding
-

ltVaarom,

Position

wat wre wanneer

p. 10

p.
en hoe

m.b.t modu/e

11

/

paper

Module I
p. 12

- Waarom, wat wr1 hoe en wanneer m,b-t position paper
À4oclule 2

,trlcdu le
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Inleiding module 1: verkenning intern V&W
I4/aarom drent een prolect/eider deze modu/e uit te roeren?

Om binnen V&W in een vroeg stadium van het project de mogelijkheden van

PPS, andere

innovatieve wijzen van marktbenadering en de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking
te verkennen. Op basis hiervan bepaalt V&W een standpunt over het al dan niet kiezen van
een PPS-aanpak en de wijze waarop men het traject van bestuurlijke samenwerking wil ingaan.
Wat moet een propct/eider daaruoor weten?

1) Met welke partijen hij binnen en buiten V&W te maken heeft en wat hun belangen, eisen,
standpunten en beïnvloedingsmogelijkheden zijn.
2) Welk model van samenwerking (zowel bestuurlijke samenwerking als marktbenadering)
in eerste instantie het best aansluit bij de kenmerken van het project.
3) Het vigerende V&W-beleid (bijv. het zelf behouden van kennis en kunde).
IA/e yoert uit en wie bes/rst?
Doorgaans zal de projectleider verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de Verkennlng
ntern V&LU. Op basis van de resultaten uit deYerkenn/ng ntern V&Wzal de regionale directie
(eventueel in overleg met het Hoofdkantoor RWS) een beslissing nemen over het wel of niet
gebruiken van PPS en de wijze van bestuurlijke samenwerking.

í)
/\
-r-\
IHoel

\i'

/y

,ulwanneerl

Hoe zorgt de proiect/eider er roor dat een gezamen/lk V& I4/-standpunt tot sland komt?

1) Door het

toepassen van

het instrument 'Afwegingskader', waarblj aandacht wordt

besteed aan de drÍe aspecten genoemd bij de 'wat-vraag'.

2) Door het vastleggen van de standpunten van V&W in een

beslisdocument, de position
paper. Op basis daarvan kan V&W besluiten hoe zij wenst door te gaan met het project:
PPS en bestuurlijke samenwerking of niet en zo ja, onder welke condities.

Wanneer roert een prolect/erder een 'Verkenn/ng ntern V&l,U'uit?
Aan het begin van het traject (verkenningsfase en / of planstudiefase), om de kennis van de
markt zo vroeg en optimaal mogelijk bij het project te betrekken.

In de rest van module 1 werken we de hoe-uraag verder uit. De position paper staat daarbij centraal. Ook
wordt aandacht geschonken aan het instrument Afwegingskader. Dit Afwegingskader kan namelijk als

input dienen voor de position paper.

@
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Module 1: Position paper

Wanneer

Waarom een position paper?
Wat staat in een position paper?
Wie maakt een position paper?
Hoe komt een position paper tot stand?
Wanneer dient een position paper te worden geschreven?

Bouwd ienst Ri.jkswaterstaat
Projectbu reau Marktbenaderin g
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Waarom een position paper?
Aan de hand van de position paper kan V&W/RWS zijn eigen positie bepalen ten aanzien van een
maatschappelijk vraagstuk, een beslissing nemen over de te kiezen marktbenaderingswijze en de wijze
waarop zij het traject van bestuurlijke samenwerking wil ingaan. Eén van de mogelijke marktbenaderingen is de

PPS.

Aandachtspunten bij het opstellen van een position paper zijn:
Wat is het werke/r/ke prob/eem?Het is mogelijk dat aan
een maatschappelijk vraagstuk een groter probleem ten
grondslag ligt (het kernprobleem). Het kan ook zijn dat een
vraagstuk niet V&W-breed als een probleem wordt
e

-

rvare

n

.

Wat b de nterne op/ossingsrur'mÍe (bl V&11/)?WaIis het
vigerende beleid en welke andere interne actoren/factoren
zijn van belang voor het oplossen van het vraagstuk (wat
willen de minister en andere lagen binnen V&W)?
I4/at s de externe op/ossrngsrurmte (orenge partlen)?Zljn
er partijen met gelijksoortige vraagstukken met wie het
kernprobleem kan worden verknoopt? En zo ja, welke
extra oplossingsruimte en kansen biedt dat?

Tip: Houd rekening met
expliciete en impliciete partijen
(bijvoorbeeld Ministerie van
Financiën/ VROM) en met
interne en externe partijen. Elk
der partijen kijkt op zijn eigen
manier tegen maatschappelijke
vraagstukken aan en heeft zijn
eigen oplossingsruimte. De
kunst is deze zoveel mogelijk
te synchroniseren.
Tip: Relativeer het belang van
' beleidsgesch iedenis'. Beslu iten
en standounten kunnen
worden veranderd.

Belangrijke input voor deze aspecten biedt het Afwegingskader. Het Afwegingskader wordt op pag. 16 en
'17 toegelicht.

Valkuil: Focus niet te snel op door derden aangedragen oplossingen voor een maatschappelijk
vraagstuk, maar kijk naar oplossingsrichtingen in een bredere context. Een position paper is
geen reactre op c.q. beoordeling van slechts één oplossing van een derde partij voor een
maatschappel ij k vraagstu k.

Tip: ln principe antkrpeertRWS middels een position paper op het geheel aan mogelijke
initiatieven c.q. oplossingsrichtingen van andere betrokken partijen.

v
Ë:-

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Wat staat in een position paper?
Voorbeeld van een gedeelte van een
inhoudsopgave van een position paper:

Een position paper bevat meestal de volgende

onderdelen:

1.1

Inleiding
Doel position paper

1.2

Leeswijzer

2

Terugblik project baggerspeciedepot
Koegorspolder
Achtergrond project
Publiek-Private Samenwerkingstraject
Publieke samenwerking
Verantwoordelijkheden en belangen
van RWS en andere Zeeuwse
overheden
Speelveld: baggerspecieprobleem in
Zeeuwse context
Rol en positie publieke partijen
Vormgeving aanbodgaranties

1

Het specifieke doel van de position paper met
betrekking tot het project.
Aanleiding / historische terugblik / feitenrelaas.
Beschrijving van het specifieke kernprobleem.
De resultaten van het Afwegingskader:
- De gevonden oplossingsruimte binnen V&W.
De mate waarin intern (gelijksoortige)
problemen verknoopbaar zijn en wat de
mogelijkheden binnen het vigerende beleid zijn;
- De gevonden oplossingsruimte buiten V&W bij
andere partijen. De mate waarin problemen
verknoopbaar zijn met anderê partijen en de
mate waarin de mogelijkheden van andere
partijen kunnen worden benut;
- De voor- en nadelen van een gezamenlijke
aanpak voor elk van de potentieel
samenwerkende partijen.
Positiebepaling en advies voor het vervolgtraject.

a
a
a

2.1
2.2

3
3.1

3.2
3.3
3.4
3.5

Slot

Bro n.' B agge rcp e cie dep o t Ko ego rsp o /de t, Po sitb n
papet versie februari 2OO7

Specifiek doel position paper Stedelijk Openbaar Vervoer (STOV) Groningen

.
.
r

Zichtbaar maken van de harde randvoorwaarden en speelruimte voor de regio (publieke partijen);
Bijdragen aan een cultuur waarbij zoeken naar ongebruikelijke oplossingen als een uitdaging wordt
gezien;
De V&W-betrokkenen op eenzelfde kennisniveau brengen.

9ron.'posit/bn paper S7O V Croninge4 apn/

Xr
C'
Y

2OOO.

Bouwd ienst Rijkswaterstaat
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Wie maakt een position paper?
In principe schrijft RWS zelf een postion paper. De omstandigheden waaronder RWS de position paper
schrijft" kunnen echter verschillend zijn:

.

RWS is initiatiefnemer.Zij anticipeert metde position paperop mogelijke initiatieven van derden en
legt intern vast hoe zij het vervolgtraject in wil gaan.

.

partij is initiatiefnemer. RWS schrijft ook dan in eerste instantie zelf een position
paper. In de position paper neemt zij los van het inhoudelijke initiatief van derden een standpunt in
over de aan te pakken problemen en de daarvoor benodigde oplossingsruimte.
Een andere publieke

ln beide gevallen is de proyect/eiderverantwoordelijk voor het opstellen van de position paper. Het
management en de beslissers binnen RWS nemen op basis van de position paper een besluit.

O

Tips voor het voorbereiden van een position paper:
o Bereid position papers integraal (zo breed mogelijk) voor.
. Formuleer helder de eigen uitgangspunten.

.

Focus niet uitsluitend op inhoud. Cevoel krijgen voor het proces is minstens zo

.

belangrijk.
Neem aanpalende projecten (ook niet-RWS-projecten, zoals Ruimtelijke

Ordeningsontwikkelingen) mee in de beschouwing.
Bron-' Presentafuebunde/ R l4/S

O

Íf
*

leerlrared PP5 Resu/tatenmtddas 22 norember 20O0

Tip voor de afronding van de position paper:
Het verdient aanbeveling om de verworven inzichten, vastgelegd in een position paper, met
andere betrokkenen te delen: het communiceren van een duidelijke positie en de wijze
waarop het belang van anderen is begrepen heeft een heilzame werking op het
samenwerkingsproces ("Transparant bestuur").

Bouwd ienst Rijkswaterstaat

Projectbureau Marktbenadering
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Hoe komt een position paper tot stand? (1)
Een instrument dat kan helpen bij het innemen van een standpunt over de wijze van marktbenadering
(traditioneel, innovatief, PPS) en de bijbehorende bestuurlijke samenwerking ishet Afwegingskader. HeI
Aíwegngskaderis opgesleld in het kader van het RWS Leertraject PPS. Hieronder volgt een korte uitleg.
Voor een uitgebreide beschrijving van het Aíwegingskaderwordt verwezen naar lnrentanserende check/rst
en afwegrhgskadervan AkroConsult, NlBConsult en Instituut voor Bouwrecht, Den Haag, mei 2001
.

Het Afwegingskader maakt een afweging tussen verschillende vormen van marktbenadering. De
afweging vindt -al dan niet iteratief- plaats op drie niveaus en leidt tot een voorkeursvorm
marktbenadering:
'1.

Op grond van feitelijke projectkenmerken (analytisch kader)
Voorbeelden van projectkenmerken zijn: hetversnellen van de aanleg, de mogelijkheid van scopeverbreding, het stadium van het project en de mogelijkheid van tolheffing. Deze projectkenmerken
maken het meer of minder gewenst een bepaalde vorm van marktbenadering toe te passen.
2. Op grond van strategische overwegingen (strategisch kader)
Voorbeelden van strategische overwegingen zijn; de bereidheid tot risicodragende participatie van
derden, de belangen en doelen van derden, mate van commitment, mogelijkheden voor bestuurlijke
samenwerking, etc. Deze elementen zijn van invloed op het al dan niet slagen van een PPS.
3. Op grond van beleidsoverwegingen (beleidskader)
Voorbeelden van beleidsoverwegingen zijn: commitment binnen V&W, vigerende beleidskwesties,
aanvaardbaarheid vormen van marktbenadering, etc. Bestuurlijk commitment is een belangrijke
voorwaarde voor het succes van een PPS-proiect.
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h-rcicooopwpnc

Vorm en

m

arktbenadering

Traditioneel

InnovatieÍ

Pu

aan besteden

sa

bliek-private
m

en

Analytisch kad er
Strate g isc h kader

w e rk in g

Voorkeursvorm
marktbenadering

Beleidskader
Het prnctpe van een aíwegingskader op hoofd/t1nen
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Hoe komt een position paper tot stand? (2)
Als input voor het afwegingskader dient een inventariserende checklist bestaande uit een doelanalyse,
een probleemanalyse, een omgevingsanalyse, een samenwerkingsanalyse en een procesanalyse.

Stap
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Stap 2 Afwegingskadet
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Resultaat
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marktbenadering
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1. Doelanalyse: de doelanalyse richt zicht op de vraag welk doel en welke effecten nagestreefd worden
met het aangaan van een publiek-private samenwerking binnen het project.

2. Probleemanalyse: de probleemanalyse is een analyse van feitelijke project- en omgevingskenmerken,
waarbij met name wordt gekeken naar de íase waarin het project zich qua besluitvorming bevindt, de
scopevan het project en de marktpotentie van het project.
3. Omgevingsanalyse: in de omgevingsanalyse worden de publieke en private stakeholders van het
project in kaart gebracht.
4. Samenwerkingsanalyse: de samenwerkingsanalyse richt zich op de mogelijke vormen van
samenwerking. Meer nog dan de mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking gaat het hier om de
risico- en zeggenschapsverdeling tussen publieke en private partijen.
5. Procesanalyse: de procesanalyse richt zich op de procescondities die vervuld moeten worden om te

komen tot een succesvolle PPS en op de knelpunten die daar momenteel in optreden.
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Wanneer dient een position paper te
worden geschreven?
Een position paper dient geschreven te worden op het moment dat PPS-kansen zich voordoen. Het liefst
in de verkenningsfase, maar in de planstudiefase is het ook mogelijk. Daarnaast geldt dat een position

paper moet zijn afgerond voordat met de publiek-publieke samenwerking (module 2) wordt begonnen,
omdat voor RWS dan duidelijk is vastgesteld wat haar speelruimte en mogelijkheden zijn.

.
.

Cedurende het vervolgproces kunnen standpunten en posities wijzigen en kan de position paper
worden aangepast
Later in het traject kunnen andere issues een rol gaan spelen en kan een nteuwe position paper
worden geschreven. Een position paper later in het traject kan bijvoorbeeld gaan over de gewenste
inrichting van de PPS (na module 3A) en de wijze en procedure van aanbesteden van het project
(na module 3B).

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Module 2: Verkenning publiek-publieke
samenwerking

publiek-

p. 19

Module 2 Verkenning
publieke samenwerking

samenwerking

Publiek-publieke
Waarom, wat wte hoe en wanneer

.

m.b.
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Module 2: Publiek-publieke samenwerking

Wanneer

Waarom publiek-publieke samenwerking?
Wat te regelen bij een publiek-publieke samenwerking?
Wie worden betrokken bij het tot stand komen van een publiekpu blieke samenwerking?

Hoe een proces van publiek-publieke samenwerking vorm te
geven?

Wanneer dient de publiek-publieke samenwerking te zijn
vormgegeven?

>-
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Waarom pu bliek-publ ieke samenwerki ng?
Nádat binnen V&W een standpunt is bepaald en vóórdat publiek-private samenwerking in beeld komt, is
het van groot belang om in de publiek-publieke sfeer tot afspraken te komen. Ervaring heeft namelijk
geleerd dat het voor een eventuele PPS van cruciaal belang is dat de verschillende overheden met één
standpunt naar buiten treden. Het gaat daarbij niet alleen om verschillende overheidslagen (rijk,
provincie, gemeente), maar ook om verschillen binnen een overheidslaag (bijv. V&W, VROM,
Financiën). In de publiek-private samenwerking moet daarom expliciet aandacht worden besteed aan de
pu bliek-publieke samenwerking.

Voor een succesvolle publiek-publieke oriëntatie is aandacht voor het proces onontbeerlijk. Belangrijk

.
.

is:

Het helder krijgen van de publieke problemen en de gezamenlijke oplossingsruimte.
Het helder maken van de interne publieke rolverdeling (wie is de trekker, wie draagt welk risico,
etc.).

.

Het (uiteindelijk) naar buiten treden met één publiek gezicht richting private partijen.

In het kader van het STOV Croningen project organiseerde een extern bureau op initiatief van RWS
een workshop van drie dagdelen, waarin vertegenwoordigers van de verschillende betrokken
overheden inzichtelijk maakten wat de nagestreefde doelen waren. Eindresultaat was een gezamenlijk
gedragen set van afspraken over het te doorlopen vervolgproces.

*-
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Samen sta je sterk
Samenwerking levert synergetische voordelen op.
Met samenwerking wordt een grotere
doelmatigheid en meerwaarde gerealiseerd die
elke partij afzonderlijk niet zou behalen.
Ëendracht maakt macht
Niet- gecomm uniceerde onderlinge verschillen
(in perceptie) tussen publieke partijen kunnen
in de onderhandelingsÍase gemakkelijk door de
private partijen tegen elkaar worden
uitgespeeld. Een helder standpunt is voor alle
partijen het beste.
Gezamenl ijke oplossingsruimte

Het helder krijgen van de publieke vraagstukken
en de gezamenlijke oplossingsruimte biedt de
meeste kans op meerwaarde.

begin is het halve werk
Het direct in kaart brengen van ieders posities,
doelen, rollen, publieke belangen, risico's en
politieke agenda's geeft zoveel verhelderende
inzichten dat daarmee in het verloop van het
PPS-proces veel winst valt te behalen.
Een goed

P
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Wat te regelen bij een publiek-publieke
samenwerking?
Ceef helder de uitgangspunten weer met betrekking tot het te realiseren project/doel.
Ceef aan wie projectrisico's dragen binnen de samenwerking en hoe een eventuele risicoverdeling
eruit ziet.
Leg de risico's bij die publieke partij neer die ze het beste kan beïnvloeden.
Ceef aan welke publieke partijen het (publieke deel van het) project financieren en hoe een
eventuele financiële verdeelsleutel eruit ziet.
Maak duidelijke afspraken over de financiële gevolgen van relevante beleidswijzigingen. Welke
kosten komen voor rekening van welke overheid?
Vermeld wie (gemandateerd) opdrachtgever is of de aanbestedende dienst (de trekkeà.
Ceef aan wie zorg draagt voor de specifieke overheidstaken zoals vergunningverlening,
nadeelcompensatie, etc.
Zorgvoor een duidelijke structuur van de projectorganisatie, inclusief rollen en
verantwoordelijkheden.
Bepaal vooraf wie wat doet in het communicatietraject met o.a. omwonenden, gemeenten,
provincies. Het naar buiten treden met één gezicht richting derden is daarbij erg belangrijk.
Creëer gezamenlijk commitment, zowel politiek als bestuurlijk.

a
a

Politiek en bestuurlijk commitment
Private partijen geven in meerderheid aan dat PPS bij de Rijksweg 4 Delft-Schiedam geen toekomst
heeÍt zolang overheden zich nlet organiseren/verenigen achter één standpunt. Publieke partijen
dienen gezamenlijk commitment en prioriteit aan het project te geven. Dit commitment moet zowel
bestuurlijk als politiek van aard zijn.
Bron.' Ana/yse marktconsu/taÍie, publek-priuate samenwerk/ng fu/ksweg 4 De/ft--íchrcdam, 4 mei 2O00

ln de tussentijd heeft men met het plan Norder(2OO1) gepoogd uit de impasse te komen door
allerlei belangen bij elkaar te brengen.

*-
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Wie worden betrokken bij het tot stand komen
van een publiek-publieke samenwerking?
Doorgaans zijn het management, de beslissers en de projectleider met zijn team verantwoordelijk voor
het uitvoeren van de rerkennrng pub/rek-pub/reke samenwerk/ng. Het initiatief tot samenwerking kan
echter ook afkomstig zijn van een andere publieke partij. RWS helpt in dat geval mee.

Mogelijke betrokken partijen

.
o
.
.
.

Rijk (ministeries, etc.)
Provincies
Cemeenten
Waterschappen
Overige overheidsinstanties

De beslissing over het wel of niet doorzetten van een PPS-aanpak voor het project wordt door de
betrokken publieke partijen (waaronder RWS) gezamenlijk genomen op basis van de resultaten uit de
rerkenn r'ng pub/r ek-pub /reke sa men werfu'ng

Pubf ieke

.
.
.
o
.
.
.
.

partijen bij het project Baggerspeciedepot Koegorcpolden

Rijkswaterstaat (directie Zeeland en Hoofdkantoor)
Ministerie van Verkeer & Waterstaat, DC-Water
Cemeente Terneuzen
Provincie Zeeland
Waterschap Zeeuwsch-Vlaanderen
Waterschap Zeeuwse Eilanden
Havenschap Zeeland Seaports
Overige Zeeuwse gemeenten

Bron.' Baggerspecredepot Koegorspo/de4, positrbn pape4 ianuari 2O0/
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Hoe een proces van publiek-publieke
samenwerking vorm te geven?
7ie'watvraag'van
deze module

Praat met de
publieke partijen

Maak
gezamenlijk een
procesafspraak

Kaart relevante
organ isatorische
en inhoudelijke
aspecten af

Bekrachtig de
afspraken in een
bestuurs-

orereenkomst

Op basis van dit document nemen publieke
partijen gezamenlijk een besluit over het wel of
niet doorzetten van een PPS-aanpak voor het
project.

Bouwd ienst Rijkswaterstaat
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Procesafspraak
Het verdient aanbeveling met de publieke partijen tot een gezamenlijke procesafspraak te komen, liefst in
de vorm van een procesconvenant, voordat organisatorische en inhoudelijke aspecten aan bod komen.
Procestips voor publiek-publieke samenwerking

O
O
O
@
O
O
@
O
O

Betrek in een vroeg stadium alle publieke probleemhouders.

ZorgvanaÍ het begin voor nauwe afstemming met beslissende achterban in Den Haag.
Richt in een vroeg stadium een interne klankbordgroep V&W op voor onderlinge afstemming.
Voorkom vroegtijdige fixatie van probleem en oplossingsrichting(en).
Zorgvoor een vertaling van de publieke uitgangspunten naar het bedrijÍsleven.
Leef je in in de posities en belangen van de overlegpartners (publiek én privaat).
Voorkom dat fricties over andere projecten de samenwerking in dít project besmetten.
Heb oog voor het belang van (interpersoonlijke) relaties als succes- of faalfactor.
Let bij de selectie van personen op persoonlijke achtergronden en netwerken. Recruteer
respectabele spelers.

O

Besteed aandacht aan communicatiestrategie (intern en extern). Zet een communicatiepersoon

O
O

in die als 'antenne' Íungeert in de regio.
Houd rekening met sentimenten van de partijen.
Torgvoor een geleidelijke overdracht van taken indien er persoonswisselingen aan de orde
zijn.

O
O

Werk en onderhandel vanuit gelijkwaardigheid door empathie en competentie te tonen.
Creêer vertrouwen door open en zakeliik te communiceren.
Bron.' Het proces uan pub/rek-pub/ieke samenwerking. De ontwkkeh'ng uan een proces/erdraad: de pré-PPS fase.

Advresdfunst voor Verkeer en Veruoer en Bureau
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Start- en procescondities
AVV naar start- en procescondities bij publiek-prirate samenwerking kan ook behulpzaam
zljn bij een procesconvenant voor publiek-pub/rèke samenwerking. In onderstaande tekstblokken staan de
start- en procescondities samengevat. Voor uitgebreide procesvraagstukken in publiek-private samenwerkingstrajecten verwijzen we naar de procesleidraad van AVV.
Een studie van

Startcondities: bij het opzetten van de samenwerking
@ /níerdependentre. parïijen moeten zich bewust zijn van elkaars afhankelijkheid.
@ Doe/conrergentre. doelen van verschillende partijen moeten verenigbaar zijn (dat betekent niet dat
de doelen gelijkluidend moeten zijn).
@ De aanwezriherd ran een netwerk open communicatie en overlegsituaties zijn voorwaarden voor
de (h)erkenning van interdependentie en doelconvergentie.

Q Deaanwezrgheidraneenprocesmanager.wanneer_de(h)erkenningvanwederzijdse
afhankelijkheden en doelconvergentie moeizaam plaatsvindt of indien er geen sprake is van een
netwerk, kan een procesmanager als bemiddelaar of facilitator optreden.

Procescondities: tijdens de levensduur van de samenwerking
@ Samenwerfungsre/atrà vertrouwen, openheid, duidelijkheid en eventueel een adequate
projectorganisatie.

@ Traiect ran bes/uitrormrng. fasering, exitregels en eventueel geschillenregeling.
@ Beschermrng 'derden". men moet rekening houden met de wet in formele zin, algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, inspraakmogelijkheden, controleerbaarheid.

@ Cu/tuurarrangemenl gemeenschappelijke taal en wil, marktgericht en resultaatgericht denken,
creativiteit.

*-
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Bestuursovereenkomst
Bij infrastructuurprojecten worden vaak bestuursovereenkomsten gesloten. In deze bestuursovereenkomsten kunnen publieke partijen onderlinge afspraken vastleggen over de wijze waarop zijin de
toekomst met elkaar in een project willen Íunctioneren" Een bestuursovereenkomst wordt tussen twee of
meer publleke partijen gesloten en omvat contractartikelen als:

-

Omschrijving van het project
Taak-/verantwoordelijkheidsverdeling
Financiëlebepalingen
Juridischebepalingen
Overlegstructuur

Bestuu rsovereenkomst

,/^1,2(
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Voorbee/d van moge/rike besÍuursorereenkomslen.- br/aleraa/ en lri/ateraa/
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Bestu
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Tips met betrekking tot het opstellen van de inhoud van een bestuursovereenkomst
Na het benoemen van de partijen en de overwegingen dienen publieke partijen de volgende
bepalingen op te nemen:

O
O
O
O

O

O

Bron.'

Begnpsbepa/ngen.'het is wenselijk om in de overeenkomst zoveel mogelijk begripsbepalingen
op te nemen. Het is vooral zaak om begrippen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn op te
nemen in een begrippenlijst en deze zo ondubbelzinnig mogelijk te omschrijven.
Obiect ran de samenwerking. het is van essentieel belang de verschillende onderdelen van het
project van tevoren afzonderlijk te benoemen.
Se/ectie ran een priuaat consortium.'lndien gewenst moeten partijen afspraken maken over de
wijze waarop het infrastructurele deel wordt aanbesteed en hoe een privaat consortium wordt
geselecteerd.
Verrekenng.' verrekening vormt een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Er moeten
afspraken worden gemaakt over de hoogte van de gemeentelijke of provinciale bijdrage, een
betalingsschema en de relatie tussen de (op het moment van het sluiten van de overeenkomst
nog niet bekende) kosten van het Rijk voor het infrastructurele deel. Tevens moet gekeken
worden wie welke risico's voor zijn rekening neemt.
Proyectorganisatre.'voor een slagvaardige begeleiding en besluitvorming kan een adequaat
ingerichte projectorganisatie van grote waarde zijn. Duidelijk moet zijn aangegeven op welke
niveaus partijen participeren en in welke organen van de projectorganisatie. Bovendien dienen
de taken en bevoegdheden van de verschillende organen binnen de projectorganisatie helder te
zijn.
P/anrormingenpub/rèkrechte/r/keprocedures.' het Rijk en de gemeente moeten zich samen
inspannen de planvorming inhoudelijk af te stemmen en de te volgen publiekrechtelijke
procedures (tracéwetprocedure, gemeentelijke planologische inkadering) tot een goed einde te
brengen. Uiteraard gaat het hier om inspanningsverplichtingen van partijen en niet om
resu ltaatverplichti n gen.
findrappolage Ceneriek ïraiec( Bert Wo/ting en ArJ'an Bregman, 25 augustus 20OQ Den Haag.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Projectbureau Marktbenadering

30

TV Cids 2

Voorbeeld van een publiek-publieke
samenwerking
Bij het (combinatie)project Sijtwende speelden vier partijen een belangrijke rol: Rijkswaterstaat, de
gemeente Voorburg, Haaglanden en Sijtwende BV. Deze vier partijen hebben eerst gezamenlijk een
intentieovereenkomst gesloten, waarin zij de intentie uitspraken om het project Sijtwende tot een succes
te maken. Vervolgens hebben de vier partilen onderling 5 bilaterale ultvoeringsovereenkomsten
gesloten. H ieronder staan de u itvoeri n gsovereenkomsten weergegeven.

1 Exploitatie-overeenkomst
gebiedsontwikkeling
voor woningen

4 Inpassing HOV

en

regionale
fietsverbinding

Pu b /r ek -p ub/ie ke sa m en

Ê."(;
Y

2 Design-construct
contract weg + HOV

5 Hoogwaardig
Openbaar Vervoerverbinding (HOV)

werkng
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Wanneer dient de publiek-publieke
samenwerking te ztjn vormgegeven?
De publiei<-publieke samenwerking wordt bij voorkeur in de verkenningsfase vormgegeven, na de
inlerne verkenntng V&W(module 1) en voór d e verke n n r'ng p u b/ie k -p ri ra te sa m e n werking ( m od u e 3 ).
I

I

Periode waarbinnen de modules dienen te worden doorlopen, Bil voorkeur in de

l/erkenningsíase

Modu e

2

Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer (STOV) Groningen: Publiek-publieke samenwerking gaat vooraf
aan publiek-private samenwerking

Cezien de benodigde samenwerking tussen de diverse overheden (Rijk, twee provincies en diverse
gemeenten) ten behoeve van een PPS, ligt het voor de hand eerst de aandacht te richten op de
publiek-publieke samenwerking. Rollen, belangen en doelstellingen van de diverse publieke partners
moeten helder zijn. Daarbij moet worden gezocht naar een voor alle partijen aantrekkelijk
arrangement. Vervolgens kunnen ln een bestuursovereenkomst de beleidsmatige en financiële
bijdragen van elk van de partners worden vastgelegd. Pas daarna is het zinvol om de samenwerking
met het bedrijfsleven verder gestalte te geven. In dat (latere) stadium kan met name prloriteit worden
gegeven aan het opnemen van de technische en financiële kennis van het bedrijfsleven.
9ron. V&W Posilion Paper ten behoeve van een onderzoek naar Pub/rek Privale Samenwerkrngsrormen í/dens

de

verkenntng p/ansludte en rea/sering van hel Stadsgeweslel/k Openbaar Vervoer rond Croningen.

Cr
'Y
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Module 3: Verkenning publiek-private
samenwerking

Module 3 Verkenning publiekprivate samenwerking

Inleiding
. Waarom, wat

we

p. 33
hoe en wanneer m.b.

t

li'ildr;le

1

modu/e 3
i'.l,otit-ile 2

Module 3A

-

PPS-modellen
. Typen mode//en

Module 3

. 9e/angn/kste componen ten tn PPS-mode//en

Module 38 - Public Sector

Comparator

p. 42

. Wat waarom, wannee| wie en hoe m.b.t de PPC

@
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Inleiding module 3: Verkenning publiek-private
samenwerking

J
T
L
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I(aarom dient een propct/eider deze modu/e uit te voeren?
Om samen met andere publieke partijen te komen tot een standpunt over de wijze waarop
zij private partijen bij het project willen betrekken - PPS, innovatieve aanbesteding of
traditioneel?
Wat moeten de pub/ieke partr/en daarroor weten?
De voor- en nadelen van de verschillende modellen. Door de voor- en nadelen uit te
drukken in termen van geld is onderlinge vergelijking mogelijk.
I4/re roef de mode//enana/yse uit en roor wrè wordÍ deze ana/yse uitgeroerd?
De projectleider is samen met zijn team (waaronder eventueel externe deskundigen)
verantwoordelijk voor de uitvoering van de analyse. Op basis van de uitkomsten kunnen de
publieke partijen besluiten hoe zij de markt bij het project willen betrekken.

Hoe kunnen de roor- en nade/en ran verschr//ende mode//en nzichtellk worden gemaakt?
1. Door op hoofdlijnen een aantal marktbenaderingsmodellen te construeren die met elkaar
vergeleken kunnen worden en
2. vervolgens een instrument toe te passen, de Pub/rc Prirate Comparator, die de voor- en
nadelen van de modellen identificeert, kwantificeert en vergelijkt.
I4/anneer moeten de pub/bke partlen een defnitief standpunt innemen orer de wrJ2e
waarop zr/prirate parfilen bl hetproiect wi//en betrekken?
Ze hebben de tijd tot aan het moment dat het aanbestedingsproces start, omdat publieke
partijen dan aan private partijen moeten presenteren met welke vorm van marktbenadering
zij de private partijen bij het project willen betrekken.

In de rest van module 3 werken we de 'hoe-vraag' verder uit. Module 3A gaat over publiek-private
samenwerkingsmodellen en belangrijke componenten bij het construeren van een samenwerkingsmodel. Module 38 behandelt de Public Private Comoarator. een instrument om de meerwaarde van
een bepaalde uitvoeringsvariant (PPS, innovatieve aanbesteding, traditionele aanbesteding) te
identif iceren, kwantificeren en vergelijken.

Bouwdienst Rij kswaterstaat
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Module 3A: Modellen publiek-private samenwerking

Welke
componenten
Welke samenwerki n gsvormen voor pu bl iek- private
samenwerking zijn er op het gebied van infrastructuurprojecten?
Welke componenten spelen daarin een belangrijke rol?
(taakverdel i n g, risicoverdel n g, fi n anciële structu u r)
i

Het opstellen van publiek-private samenwerkingsvormen op hoofdlijnen dient als input voor de uitvoering van een PPC (module 3B).

*:

qt
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Wef ke

vormen van samenwerkin g ziin er?

We kun nen verschillende samenwerkingsvormen
onderscheiden, mede afhankelijk van het soort
project waarover we spreken:
r infrastructuurprojecten
. gebiedsontwikkelingsprojecten
. combinatieprojecten (infrastructuur+
gebiedsontwikkeling)
In dit deel van de Theorie en Voorbeeldengids ligt
het accent op de samenwerkingsvormen bij
nfrasAuduurpropcten, omdat daarmee in het
kader van de PPC de meeste ervaring is
opgedaan.

Ircre

I

Overheid

Samenwerki n gsvormen bij i nf rastructu u rprojecten
zijn in te delen in drie hoofdcategorieën (vormen
van marktbenadering):

1
2
3

traditionele aanbesteding
innovatieveaanbesteding
publiek-privatesamenwerking
Bron.' fuínisten'e ran fnanaén. Kennrscentrum PPS

"PPS

de krachten gebunde/d"

Deze hoofdcategorieën zijn op hun beurt weer
onder te verdelen. Bijgevoegde figuur geeft een
indruk van de diversiteit aan contractvormen.
Nog talloze andere varianten en tussenvormen
zijn mogelijk.

@
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Vormen van marktbenadering bij
i nfrastru ctu u rp roj ecte n
Traditionele aanbesteding

Traditionele rolverdel ing

In de meer traditionele marktbenadering nodigt de
overheid private partijen (opdrachtnemers) uit een
aanbieding te doen om tegen een vooraf overeengekomen prijs een werk uit te voeren, volgens een
vooraf door de overheid opgesteld plan, inclusief
specificaties op detailniveau en ontwerp.

Ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud zijn drie
gescheiden onderdelen die per onderdeel door een
andere (private) partij worden ingevuld.
Bijbehorende contractvormen zijn (een mix van)
RAW, niet-RAW, UAV, niet-UAV en productgerichte
bestekken.

2. Innovatieve aanbesteding
Innovatieve rolverdeling

@

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Kenmerkend voor innovatieve aanbesteding is
dat ontwerp, uitvoering enlof onderhoud zijn
geïntegreerd, waardoor tijd en kosten worden
besoaard.
Het Rijk stelt bij innovatief aanbesteden in
plaats van een definitief ontwerp met
gedetailleerd bestek een functioneel
programma van eisen op, waardoor
marktpartijen gestimuleerd worden met
innovatieve oplossingen te komen.
Voorbeelden van innovatieve aanbesteding
zijn het bouwteam, DB- en DBM contracten
(Design & Build & Maintain).
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Samenwerki ngsvormen bij
i nfrastructu rele projecten
iek-private samenwerking

3.

Pu bl

a

op privatisering na, de meest vergaande
vorm van risico-overdracht aan private partijen.
Kenmerkend voor PPS t.o.v. traditionele of
innovatieve aanbesteding is dat private partijen niet
alleen activiteiten uitvoeren, maar ook (gedeeltelijk)
de fnanaeringvoor hun rekening nemen.
De twee hoofdvormen van PPS zijn de,/ont
Ventureen de concessie. In een ,/ont Venture
richten publieke en private partijen een organisatie
op om de taken gezamen/ryk uit te voeren (deling
van risico's). Bij een concessre neemt de private
partij roor ergen rekenr'ng een aantal taken met
biibehorende risico's op zich (verdeling van risico's).
Zie Theorie- en voorbeeldengids deel l, p. 46/47.
In Nederland wordt bij PPS in infrastructurele
projecten vooral gedacht aan de concessie.
Bijbehorende contractvormen zijn de DBFM en
DBFO-contracten (Design, Build, Finance,
Maintain/Operate).
PPS is,

PPS rolverdeling

Rijkswaterstaat verstaat onder PPS 'iedere uitvoering van overheidstaken waarbij de private partij
(gedeeltelijk) de fnancierng voor zijn rekening neemt'. Met andere woorden: ieder arrangement
waarbij (een deel van) de investeringen worden gedekt door een private risicodragende bijdrage.

v
*"-
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Welke componenten spelen een
belangrijke rol bij de inrichting?
leder project kent een ander risicoproflel, waardoor de inrichting van de samenwerking steeds een uniek
proces is. Een uitputtend receptenboek voor het structureren van publiek-private
samenwerkingsverbanden bestaat niet. Projectleiders moeten zelf invulling geven aan de belangrijkste
componenten van de samenwerking.
Belangrijke componenten voor de structurering
van de publiek-private samenwerking zijn:

1
2
3

Taakverdeling;
Risicoverdeling;
Financiële structuur.

Taakverdeling

1. Taakverdeling
In Nederland is bij

PPS op het terrein van infrastructurele projecten vaak sprake van een concessie,
waarbij de taken tussen publieke en private partijen worden verdeeld. Pas als het verdelen van taken niet
tot een oplossing leidt, wordt nagedacht over het gezamenlijk uitvoeren van taken (joint venture). In
deze gids zal de aandacht vooral uitgaan naar PPS in de vorm van een concessie.

Te verdelen taken tussen overheid en marktpartijen:

Twee veelvoorkomende concessievormen zijn DBFM (bijv. HSL-Zuid Infraprovider, A59, N31) en DBFO
(bijv. Koegorspolder).

.
.
.

Sommige publieke voorzieningen lenen zich slecht voor bedrijfseconomische exploitatie, maar
hebben wel een onderhoudscomponent (M), zoals infrastructuur.
Andere publieke voorzieningen, zoals waterzuiveringsinstallaties en baggerspeciedepots, komen juist
tot stand ten behoeve van te voeren exploitatie (O).

Ook is het mogelijk dat 'exploitatie' bij infrastructuur om budgettaire redenen wordt gecreëerd, zoals
de gebruiksvergoeding bij spoorwegen en tolheffing bij wegen (O).

Bouwdienst Rijkswaterstaat
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Welke componenten spelen een
belangrijke rol bij de inrichting?
2. Risicoverdeling

o
.

De kosten of opbrengsten van taken die aan private
partijen worden uitbesteed, zijn onzeker. De
onzekerheid rondom de geraamde waarde noemen we
een nstco.
Een infrastructureel project kent veel risico's. Als
belangrijkste risicocategorieën kunnen we
onderscheiden: juridische, commerciële,
organisatorische, ruimtelijke, financiële, technische en
politieke risico's.
Het overdragen van risico's naar private partijen kan leiden tot meerwaarde. Een goede
risicoverdeling tussen publieke en private partijen is daarbij van groot belang. Bij een goede
risicoverdeling liggen taken en verantwoordelijkheden bij de partij die deze het beste kan dragen en
beheersen en dus de laagste risicowaardering voor het specifieke risico kent.
- lndien een private partij risico's krijgttoebedeeld diezijmoeilijk kan beheersen, vraagt zijdaar
een hoge financiële vergoeding voor. Hoe hoger de risicoperceptie van een private partij, hoe
hoger de waardering van het risico en hoe hoger de prijs die de private partij zalvragen.
- Worden risico's daarentegen niet overgedragen aan de private partij terwijl zij die wel beter
dan de overheid kan beheersen, dan wordt de toegevoegde waarde van de private partij
onvoldoende benut.

Om te komen tot een goede taakverdeling in
een PPS moet daarom altijd een nsrTornventansatie worden gemaakt. Deze risicoinventarisatie is vervolgens de basis voor de
nt co re rde /rng e n - wa a rden'ng.

Voor meer informatie over risico-inventarisatie
en risicoverdeling zie:
. Theorie en Voorbeeldengids deel I
De nsman-methode,1998, RWS Bouwdienst.

:

Risicowaardering komt later in deze gids nog
aan de orde (pag. 54 en55).

@
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Welke componenten spelen een
belangrijke rol bij de inrichting?
3. Financiële structuur
A. Hoogte overheidsbijdrage
Een overheidsbijdrage is vereist als een project wel maatschappelijk gewenst, maar bedrijfseconomisch
niet rendabel is (dat wil zeggen als de kosten van het project hoger zijn dan de opbrengsten van het
project).

.

.

BÍj een DBFM-project zijn over

het algemeen - net als bij
traditionele aanbested ingen geen opbrengsten te genereren
en is een overheidsbijdrage
vereist.
Bij projecten waar private partijen
het recht krijgen de infrastructuur
te exploiteren (DBFO), zijn wel
mogelijkheden voor het
genereren van opbrengsten. Het
genereren van extra opbrengsten
leidt ertoe dat een lagere -of zelfs
geen- overheidsbijdrage nodig is.

Als de benodigde overheidsbijdrage
eenmaal is vastgesteld (kosten minus
eventuele opbrengsten), is de vraag
aan de orde op welke wijze de
overheidsbijdrage aan de private
partij wordt toegekend.

*:

qt
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Mogelijkheden voor het genereren van opbrengsten uit
een project (indien van toepassing):

6 e b ru rks v e rgo e dr ng/to /h e fír ng
Een heffing gerelateerd aan het gebruik en direct betaald
door de gebruiker.
tun'ng' (m dde /s scop e rerb reding)
Scopeverbreding is het betrekken van verschillende
(onderdelen van) projecten bij het project. Indien
verbreding van de scope ertoe leidt dat ook andere
partijen financiële middelen inbrengen, is sprake van
'ra/ue captun'ng'. Partijen zullen alleen dan bijdragen als
zij eigen belangen kunnen realiseren door deelname.
Voorbeelden:
- opbrengsten van stationsexploitatie gebruiken ter
bekostiging van de railinfrastructuur;
- benutten van grondwaardestijgingen die ontstaan
omdat het gebied in de nabijheid van de infrastructuur beter ontsloten wordt. Momenteel is dit
lastig, maar in de toekomst zal dit wellicht
gem ak kel ij ker wo rd en d oo r de gron dexp/oita tr e vergunn/ng.
'

Va /u e cap
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Welke componenten spelen een
belangrijke rol bij de inrichting?
B. Wijze van toekennen overheidsbijdrage
De overheid kan op talloze wijzen financiële instrumenten inzetten. Deze instrumenten worden
toegesneden op de aard en omvang van het project. Zokan bij de keuze voor een bepaald instrument
worden gekeken naar de mogelijkheid voor de overheid om te delen in het resultaat, de consequenties van
de ingezette instrumenten voor de gewenste taak- en risicoverdeling oÍ de mate waarin de overheid het
project wil bekostigen oÍ financieren.
Functies van het financieel instrumentarium van de overheid
De overheid beschikt over het volgende
Het financiële instrument kan:
financiële instrumentarrum :
. de verwachte waarde van het project verhogen. Vrijstelling van
subsidie (met claw back)
de belasting verlaagt bijvoorbeeld de projectkosten.
Beschikbaarheidsvergoeding
. het risico beperken. Een afnamegarantie beperkt bijvoorbeeld
(vooral in concessiemodellen)
het risico oo inkomstenfluctuaties.
garanties
. een stimulans zijn voor de private sector. Tolheffing, schaduwtol
leningen
of een beschikbaarheidsvergoeding bijvoorbeeld stimuleren de
achtergestelde leningen
private sector om de beschikbaarheid van de weg te vergroten.
(joint
.
aandelen
venture)
de kwaliteit van het product of de dienst verhogen. Bijvoorbeeld
e en b esch rkba arh eids rergo e d/ng met d aaraan ge ko p p e ld ee n
schaduwtol
bonus-malussysteem. De beloning vindt plaats na realisatie van
belastingmaatregelen
het product op basis van de beschikbaarheid van het product.
Bron: Ministerie van Financiën,
Een dergelijk betalingsmechanisme prikkelt private partijen om
Kenniscentrum PPS, PPS de krachten
de vooraf afgesproken kwaliteit te leveren.
gebunde/d

.
.
.
.
.
.
.
.

Financiering *Bekostiging
Financiering: het tijdelijk beschikbaar stellen van vermogen ten behoeve van een investering (bijv. een infrastructureel werk). De financier ontvangt hiervoor een vergoeding, bij eigen vermogen dividend en bij vreemd
vermogen rente. De Íinancier heeft aan het eind zijn vermogen terug inclusief een vergoeding. De financiering
van een infrastructureel werk kan zowel publiek als privaat zijn.
Bekostiging: het ulteindelijk betalen van de kosten (investerings- en exploitatiekosten) die gemoeid zijn met (het
gebruik van) een kapitaalgoed, bijvoorbeeld een infrastructureel werk. Meestal is de bekostiging van een
i

nf

rastructureel project publiek.

v
*-
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Module 38: Public Private Gomparator

Wanneer

o
a
a
a
a

Waarom is een vroegtijdige toets op meerwaarde van belang?
Wat is een PPC?
Wie is verantwoordelijk voor de PPC?
Wanneer kan een PPC worden uitgevoerd?
Hoe werkt de PPC?

NB: De PPC is een instrument dat voortdurend in ontwikkeling is. Deze gids is gebaseerd op de huidige
handleiding (februari 2000). Op dit moment is het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën
bezig deze handleiding te actualiseren.

v
*-
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Waarom is een vroegtijdige toets op
meerwaarde van belang?
leverttalrijke voordelen op, maar heeftweldegelijk een aantalnadelen. Deze blijven in discussies
vaak onderbelicht. Door vroegtijdig in het project een afweging te maken van de voor- en nadelen van
PPS in het betreffende project, ontstaat een beter beeld van de meerwaarde van PPS. De PPC maakt deze
vroegtijdige toets op meerwaarde mogelijk.
PPS

Of een project
werkelijk meerwaarde
op gaat leveren hangt
in sterke mate af van
het goed 'hand/el
van de voor- en
nadelen van PPS door
het projectmanagement.
Voor een

uitgebreidere
loe/ichling van looren nade/en van PPS
wordt rerwezen naar
Theorie- en Voorbee/dengrds dee/

pag. 77en /8
Valkuil:

/

PPS is geen

doel op zich
PPS is momenteel bijzonder populair. De populariteit van PPS is verheugend, maar tegelijkertijd
bedreigend. Zowel in de landelijke als in de regionale en gemeentelijke politiek ontstaat de
neiging om projecten geaccepteerd te krijgen door er het predikaat PPS op te plakken, omdat
onterecht wordt verwacht dat een budgettair probleem niet meer bestaat bij een PPS uitvoering.
Dit fenomeen vergroot de kans op 'slechte' PPS-en. De PPC onderscheidt in een vroeg stadium
de 'goede' PPS-en van de 'slechte' PPS-en.

v
*-

Bouwd ienst Rijkswaterstaat

Projectbureau Marktbenadering

44

TV Cids 2

Wat is een Public Private Comparator?
De Public Private Comparator (PPC) is een middel om
vroegtijdig in het project een beeld te l<rijgen van de
eventuele meerwaarde van PPS. Het is een
rerge/rykngsmode/ op gesteld door het
l(enniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën,
waarmee een uniforme vergelijking kan worden
gemaakt tussen versch illende u itvoeri ngsvarianten.
Denk hierbij aan een vergelijking tussen een PPSvariant of een innovatieve aanbestedingsvariant (lA)
en de traditionele variant. De uitkomst van de PPC
geeÍt een eerste inschatting van het kwantitatieve
rerschi/ (de meerwaarde) tussen de verschillende
varianten.

PPS-variant
verder
uitwerken

PP5-spoor
beëindigen en
andere variant
uitwerken

Naast het kwantificeren van de meerwaarde heeft de PPC een belangrijke
nevenfunctie: zij verschaft meer kennis
over het pro;ect (bijvoorbeeld de /iíecyc/e costs) en helpt discussies over de
uitvoeringsvorm te structureren : voor
kwantitatieve onderbouwing zijn
kwalitatieve argu menten vereist.

ïoets opl

Pergpectlet

6
fxteme ettecten
(gepfiisd & ongeprijrd)
Niet (goed) in geld uit

ie drukken effecten

Valkuil: Staar je niet blind op de
uitkomst van de PPC. Het proces
van totstandkoming is minstens
zo belangrijk.

lndiÍecte eff€cten

*.-:.:

€t
.:Y'
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Wie is verantwoordelijk voor de PPG?
De projectleider is integraal verantwoordelijk voor de PPC. De projectleider:

.

.

ÍormeeÉ de PPC-projectorganisatie
De projectorganisatie is zelf verantwoordelijk
voor de uitkomsten van de PPC. Wel is het
mogelijk een onafhankelijk adviseur aan te
trekken voor begeleidÍng enlof expertise. Voor
een soepele besluitvorming en aanpak later in het
traject, is het zinvol het Hoofdkantoor RWS en
andere relevante onderdelen van Verkeer &
Waterstaat bij de invulling van de PPC te
betrekken.
bepaalt tijdstip en tijdpad PPC
De projectleider bepaalt wanneer de PPC wordt
uitgevoerd ('vroege' of 'late' PPC of beide) en
bepaalt de doorlooptijd van de PPC. De
doorlooptijd bedraagt minimaal zes weken en
maximaal 21 weken, afhankelijk van de inzet en
deskundigheid van de projectmedewerkers.

.

.

@

verzamelt de benodigde informatie
De projectleider bepaalt op welke manier de
benodigde input voor de PPC wordt
verkregen. De belangrijkste inputgegevens
voor de PPC zijn:

1.
2.

O Tip: Neem genoeg tijd voor het verzamelen
van de benodigde informatie. De kwaliteit
van de PPC is namelijk in grote mate
afhankelijk van de kwaliteit van de invoer,
ofwel: 'kwaliteit input = kwaliteit output'

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Projectbureau Marktbenadering

formuleert een helder ambitieniveau,
kwaliteitseisen en detaileisen
Het helder formuleren van het ambitieniveau,
detailniveau en kwaliteitsniveau van de PPC
is bepalend voor een goede procesgang. De
te kiezen niveaus hangen sterk samen met de
fase waarin het project zich bevindt en met
de beschikbare informatie. Daarnaast is het
belangrijk om vooraf vast te stellen hoe de
uitkomsten van de PPC gebruikt gaan
worden.

3.

46

de raming van kosten en
opbrengsten van het project;
de onzekerheid rondom de
geraamde kosten en opbrengsten,
ofwel de risico's van het project;
verschillen tussen de traditionele
variant en de PPS-variant.

TV Cids 2

Wanneer kan een PPC worden uitgevoerd?
De PPC kan zowel vroeg als laat in het proces worden uitgevoerd, onder andere afhankelijk van
doelstelling en functie:
. De 'vroege PPC' heeft een informatieve functie (de branstorm)
o De 'late PPC' is veel meer oordelend van aard (de screennp
Bron.' Beter kiezen door ob1êctief verge/r/ke4 rl4nrsterie van Fnancrén februari 20OO.

Soms wordt de PPC meer dan één keer uitgevoerd, bijvoorbeeld als de uitgangspunten in de loop van
het oroces veranderen.

Voorbeelden
Bij het project Koegorspo/der(DBFO als optie voor een baggerspeciedepot in Zeeland) zijn twee PPC's
uitgevoerd. De eerste vroeg in het project om een gevoel te krijgen voor de meerwaarde van PPS, de
tweede later in het traject om meer zekerheid te krijgen dat het PPS-aanbestedingstraject de juiste is.
Voortschrijdende inzichten in het project zorgden ervoor dat de tweede PPC op een groter
detailniveau kon worden gerealiseerd.

De PPC bij de rV3/ vond in een laat stadium van het project plaats. Het doel van de PPC was daar een
keuze te maken voor die marktbenaderingsvorm (DB, DBM, DBFM) met de meeste meerwaarde (de
screening).
Bij de Grensmaas is de PPC uitgevoerd toen het aanbestedingstraject reeds was begonnen. De PPC is
gebruikt als bevestiging van de beslissing die reeds het jaar ervoor was genomen.

Bouwdienst Rijkswaterstaat
Projectbureau Marktbenadering
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Wanneer kan een PPC worden uitgevoerd?
De PPC vindt plaats nd een eerste verkenning van de publrek-private samenwerl<ing (module 3a) en
vaorde siart van het aanbestedingstraject,
De PPC kan pas worden uitgevoerd als in grote iijnen duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de
samenwerl<ing tussen publieke en private partijen zal worden ingevuld. Kortom: voorafgaand aan de
PPC moet een eerste veri<enning van de samenwerl<ing worden gedaan (zie module 3A). Het is
mogelijk meerdere PPS-samenwerkingsvormen uit te werken.
Tussen de PPC en de inrichting van de samenwerking bestaat een wisselwerking: de
samenwerkingsvorm ber'nvloedtde uitkomsten van de PPC en omgekeerd bieden de uitkomsten van
de PPC een aanl<nopingspunt om de inrichting van de samenwerl<ing verder te detailleren en te
optimalisere n.
De PPC vindt in ieder geval
plaats voorCal het project
wordt aanbesteed.
Marktpartijen kunnen
namelijk pas worden
benaderd als vaststaat dat
PPS meerwaarde biedt ten
opzichte van traditionele
Ecrst:
Vergcljking
ve'i<cnrrng
uitvoering van het project. De
pu or e< cn
puD reK
start van het aanbestedingspub iek privaat
plvatc
(PPC)
sam€nwcr<rng
traject is daarmee een harde
(moc ule 3A)
scheidslijn
Na de start van de
aanbesteding neemt een
U tvver<ing
ander instrument de rol van
pub iek pr vatc
5amenwe <rng
de PPC over: de Public Sector
Comparator. De PSC is een
benchmarl< voor de
De PPC a/s onderdee/ van het PPS proces
biedingen van private
partijen.
r

_:à

gt
Y

,:"

Bouwd ien st Rljkswaterstaat

Projectbureau Marktbenadering

48

TV Cids 2

N{oe werkt
Werkwijze

de PPC?

PPC

1 Formuleer helder de publieke
variant en de overige variant(en)
Stap

Totstandkom ing waarde publ iek-private variant
De waarde van het project in de PPS-variant komt tot
stand door de publieke variant aan te oassen voor
operationele en financiële verschillen.

2

Zet de voor- en
tegenargumenten per variant ten
opzichte van de publieke variant op
een rij en hang er een prijsl<aartje aan
(kwalitatieve en kwantitatieve
rrcr<rh llcn: n a lrr<e\
Stap

i

Stap 3 ZeI de kosten en opbrengsten
van de publieke variant en de overige
variant(en) uit in de tijd en bereken de
netto contante waarde (cashÍlow
analyse).

Resultaat: De variant met de hoogste
of minst negatieve netto contante
waarde (NCW) heeft de meeste
m ee

rwaard e.

De stappen zijn op de volgende
pagina's verder uitgewerkt.

I' -'
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Stap 1: Formuleer de varianten
De eerste stap in de PPC is het definiëren van de publieke variant en de publiek-private variant(en). Met
name de bepaling van de publiek-private variant neemt enige tijd in beslag. Belangrijke componenten
daarin zijn taakverdeling, risicoverdeling en financiële structuur. Uitgebreide informatie hierover is te
vinden in module 3A.

De projectorganisatie kiest voor de pub/ieke varnnt als blijkt dat
PPS geen meerwaarde biedt. Deze publieke variant wordt daarom
ook wel de terugvaloptie genoemd. Vaak is de publieke variant
gelijk aan traditionele aanbesteding, maar de terugvaloptie kan ook
een innovatieve aanbesteding zijn. Zo is bij de HSL-Zuid
Infraprovider de publieke variant een DB-constructie.

pub/tek-prira te rarnn t bij nf rastru ctu rele we rken bestaat vee al
uit een concessie in de vorm van een DBFM- of DBFO-contract.
De

i

I

de PPC Rijksweg N31 zijn drie verschillende marktbenaderingswijzen met elkaar vergeleken: de traditionele variant, een
vorm van innovatieve aanbesteding (DB) en een PPS-variant
(DBFM).
Bij

if
*-
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Stap 2: Verschillenanalyse kwalitatief
Als op hoofdlijnen duidelijk is hoe de publiek-private samenwerkingsvorm in het project er uitziet (stap
1), kunnen we beginnen met de tweede stap in de PPC: het uitvoeren van de verschillenanalyse tussen
de PPS-variant(en) en de publieke variant.
De verschillen worden eerst op kwalitatieve wijze in kaart gebracht. Daarbij kan een onderverdeling
worden gemaakt in operationele verschillen (zichtbaar in de operationele project kasstromen) en
financiële verschillen (zichtbaar in de hoogte van de kosten van kapitaal).
Een voorbeeld van een checklist
uitputtend. Het is raadzaam om

Aan leg- en

c

=
-.c

van mogelijke verschillen vindt u hieronder. Deze lijst is niet
zelf kritisch te kijken oÍ er nog projectspecifieke verschillen zijn.

LiÍe cycle costs benadering, integratie van verschillende fasen
eÍficie ncvvoorde en

M eestal

Door de nog geringe ervaring met PPS zijn de voorbereidingskosten van de overheid hoger
(0.a. door juridische extÍa ondersteuning). De mon toringskosten bij u tvoering zijn lager,
omdat oas in de eindfase suoervisie veÍeist is.

bÍen gsten

HOSer

Bij PPS wordt meer dan in het traditionele geval gezocht naar extra opbrengsten die in het
project te behalen zijn: gebruikersvergoedingen, 'va ue capturing', scopeverbreding De
mogelijkheden om extra opbrengsten te geneÍeren ziln per project zeer verschillend: soms is
wel sprake van opbrengsten, soms niet.

Transactietijd

Langer

De contracten zijn veel complexer, omvangrijker en ingewikkelder. Anderzijds kan dooí een
comb natie van bestekken en uitbestede contracten weer tiid woíden teruggewonnen.

wtijd

Korter

Integfatie van act viteiten kan leiden tot een versnelling. Zo kan een veÍsnelling van de
vergunningenaanvraag bijvoorbeeld leiden tot een veÍsnelling van de gehele
im olem entatietiid.

Ve rsch illend

Het risicoprofiel (totale risico's van het project) tussen overheidsuitvoering en PPS zijn in
pr nclpe geliik. Echter, het kan ziin dat in één van beide varianten een extra risico wordt
gecreèerd. Zo leidt schaduwtol tot extra onzekeÍheden rond de inkomsten van de private
partij, terwijl bij pub ieke uitvoering de?e onzekerheid aÍwezig is. MeeÍ íisico's leiden tot
hogere kosten van kapitaal.

Transactiekosten

O

p

;c
l=
.E

en creativiteit leidt tot

Lage r

operat onele kosten

Bou

Kosten van Kapitaal

per project

factoren bij de
vergelijking van de kosten van kapitaal is
dat de overheid traditioneel niet alle
projectrisico's in rekening brengt (zie ook
pag. 52 e.v.). Voor een goede
vergelijking is dit wel noodzakelijk.
Eén van de complicerende

Bouwdienst Rilkswaterstaat
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Indien de PPS-variant extra kosten voor de overheid
creëert (bijvoorbeeld als de overheid aanbod-garanties
afgeeft), moeten deze kosten bij de private variant
worden opgeteld om een zo goed moge-lijke
vergelijking tussen de publieke variant en de PPSvariant te kunnen maken.
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Stap 2: Verschillenanalyse kwantitatief
Nadat de verschillen tussen de PPS-variant(en) en de
publieke variant zijn benoemd en op kwalitatieve wijze
de meerwaarde is vastgesteld, worden de verschillen
vertaald naar geld. Onderstaande tabel geeft de
kwantitatieve verschillen weer tussen de DBFMvariant en de traditionele variant bii de N31.

Expertintewiews

Tijdens de interviews brengen experts voor- en
tegenargumenten in kaart, waarna daaraan plussen
en minnen worden verbonden. Vervolgens worden
de argumenten gekwantificeerd. Dat wil zeggen: de
experts hangen een efficiencypercentage aan de
argumenten. De rol van de interviewer is in deze
fase zeer belangrijk.
1

re

2.

ngsten

.

1,5% Iot 2Y" extra kosten

.
.

O% Iot O,2Y" extra opbrengsten

.

(waardevermeerderin g)
0,3
0

tot

'1

Ni

uitvoeringskosten (aanleg- en onderhoudskosten van
wegen en kunstwerken);
oplevertermijn (bo u wtijd)
transactiekosten (bijvoorbeeld extra (juridische) kosten
voor voorbereid ng van de PPS oÍtertes); en
transactietijd (benodigde tiid voor het opstellen van
"nieuw" co ntract).
|

De kosten van kapitaal zijn niet rneegenomen (worden
bepaald door het extra risico).

jaar vertraging
3.

tot 1 jaaÍ vertraging

0 tot 2 jaaÍ versnel ing

Verschi//enana /yse

Welke voor en nadelen in efficiency bij de aanleg en het
onderhoud zien de geïnterviewden bij het aangaan van
een PPS-constructie (DB en DBFM)? Hierbij worden de
volgende typen verschillen onderscheiden (uit theorie):

tot 5Y. minder kosten

OY"

Opb

ïot'15% minder kosten

5% tot 20% minder kosten

Aan egkosten kunsha,,erk

elke (externe) waardeverm eerd erin gen

(bermontwikkeling. kabels aanleggen) kunnen er worden
verwacht bij dit 5tuk weg?

O% IoI 50% extra kosten
O%

W

Welke risico's ziin er bii de N31?
Welke risico's zijn overdraagbaar naaÍ de pÍivate partijen?
Welke risico's zullen bij de overheid blijven?

Vragenlijst expe

rt

nterviews N31

7

Methoden om kwantitatieve verschillen tussen de oublieke variant en de PPS-variant boven tafel te
krijgen zijn expertinterviews, analyses van vergelijkbare projecten en marktconsultaties.
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Stap 3: Cashflow analyse
De derde en laatste stap bij de uitvoering van de PPC is het uitzetten van de kosten en opbrengsten in de
tijd voor zowel de traditionele variant als de PPS-variant(en) en het berekenen van de bijbehorende netto
contante waarde (cashflow analyse).

.

Stap 3A: Uitzetten van de kasstromen van de publieke variant in de tijd
De raming van de publieke variant (het referentie-alternatief) betreft het bedrag dat nodig is voor
publieke uitvoering van het project. Om de publieke variant te kunnen vergelijken met de private
variant moeten in beide ramingen dezelfde uitgangspunten worden gehanteerd. De basis voor de
publieke variant zijn de PRI-ramingen zoals Rijkswaterstaat die maakt (zie Theorie- en voorbeeldengids
deel l, pag. 38). De overheid berekent de beheer- en onderhoudskosten traditioneel pas na de aanleg.
Deze kosten zijn dan ook niet in de PRI-raming opgenomen. In de PRI-raming worden evenmin alle
proiectnico 3opgenomen: in de posten object-onvoorzien en project-onvoorzien worden de technische
risico's meestal wel meegenomen, maar commerciële, organisatorische, juridische, ruimtelijke en
financiële risico's ontbreken veelal. Omdat in de PPS-variant de beheer- en onderhoudskosten en alle
projectrisico's wel worden meegenomen, moet de kostenraming van de publieke variant hiervoor
worden aangepast.

.
.

Stap 38: Uitzetten van de kasstromen van de PPS-variant(en) in de tijd
De PPS-variant kunnen we construeren door de publieke variant aan te passen aan de hand van de
verschillen die uit de verschillenanalyse naar voren komen (zie pagina 48).
Stap 3C: Verdisconteren van de verschillende cashflows naar één tijdstip
De in de tijd uitgezette kasstromen (kasstroom = inkomsten minus
uitgaven in een jaar) worden teruggerekend naar één tijdstip volgens de
netto contante waardemethode. We maken daarbij gebruik van een
disconteringsvoet. Het terugrekenen naar één tijdstip doen we omdat een
euro op dit moment meer waard is dan een euro over 30 jaar. Zodoende
kunnen varianten waarvan de kasstromen in de tiid anders verdeeld ziin
toch met elkaar worden vergeleken.

*-

1r
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Voor meer informatie
over de netto contante
waarde methode wordt
verwezen naar Theorie
en Voorbeeldengids
deel l, pag. 24.Zie ook
diverse bedrijfseconomische boeken.
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Ad stap 3: Waarderen van de risico's
Om de werkelijke kosten van de
publieke variant te berekenen, moeten
de risico's die het project kent net als
in de PPS-variant worden

Risico's bepalen de hoogte van de privatedisconteringsvoet*

De overheid schrijft voor dat alle
projecten moeten worden
verdisconteerd met een risicovrije
(reële) discontovoet van 4Y". De
risico's moeten in geld worden
uitgedrukt en worden
meegenomen in de kosten- en
bate n ram i n g en 9ron.' Heroverwegngswerkgroep Dscontenngsvoe( / 995.

Vo

o

rbee ld

tovoet" "

gewaardeerd.
. Marktpartijen nemen risico's mee
in de discontovoet (zoals hiernaast
staat aangegeven).

.

Reële discon-

Project

4,0%

Lan

risico klein

6,O%

DBFM contracten zonder
bilzondere ris ico's

risico gem idd eld

8,O%

DBFM contracten met
p

risico groot

*

**

ge term ijn staatslening

Risicoloos

10,o%

rod

u

ctin n ov atie

Tolconcessies

De hoogte van de private discontovoet is gebaseerd op het gewogen
gemiddelde van de geëiste rendementen van eigen en vreemd

vermogenverschaffers. De geëiste rendementen worden vastgesteld op
basis van de risico's die de vermogenverschaffers lopen.
Private partijen rekenen niet met een reële discontovoet, maar met een
nominale discontovoet. Dat betekent dat in bovenstaande discontovoet
nog een inflatiecijfer moet worden verwerkt.

Het probleem bij de 'publieke' benadering is dat het vaak wel mogelijk is om technische risico's in kaart te
brengen en in geld uit te drukken, maar niet de commerciële, politieke of andersoortige risico's. In het OEEIproject (Onderzoek naar de Economische Effecten van Infrastructuur) is dit probleem (het waarderingsvraagstuk) ondervangen door twee opties te bieden voor de berekening van de risico's in de publieke variant:
. men hanteert een risicovrije disconteringsvoet van 47", waardeert de risico's in geld en neemt deze
mee in de kosten- en batenramingen;
men neemt de risico's mee door een vast percentage risico-opslag op de discontovoet van 4Y",
zoals private partijen dat doen.
Op de volgende twee pagina's wordt de waardering van risico's in de publieke variant toegelicht.
Begin 2001 heeft het Ministerie van Financiën de Werkgroep Rsrcowaardenng opgericht om beide opties
nader te onderzoeken. Het Ministerie geeft hiermee aan dat het waarderen van risico's in de publieke
variant niet langer achterwege gelaten kan worden.

*(- t

Y
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Er:n stappenplan
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pxê****k* v*n*mc*t it

)

om te komen tot het waarderen van risico's

1. Maak een raming van:
1) de aanlegkosten (PRl-raming);
2) de beheer- en onderhoudskosten;
3) de (eventuele) opbrengsten.

2. Schrap de risico's uit de PR|-raming
Via de posten object- en project-onvoorzien
zijn al enkele risico's in de PRI-raming
meegenomen. Om bij het berekenen van
risico's dubbeltellingen te voorkomen, worden
de posten onvoorzien uit de raming geschrapt,
zodat de 'harde' kosten als basis overblijven.
3. Voer een risico-analyse uit
Inventariseer de technische, economische.

het project met gebruikmaking van bijvoorbeeld
de Risman-methode en de inzichten verkregen
tijdens het maken van de PR|-raming.
4. Waardeer de risico's
Probeer op basis van de risico-inventarisatie
waar mogelijk de risico's te koppelen aan en te
waarderen in de kosten- en
opbrengstenramingen. Hanteer voor de overige
risico's een risico-opslag in de discontovoet.

Bor- u",d ien

st

R

jkswaterslaat
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Ad stap 3: Methode voor het waarderen
van risico's in de publieke variant (2)
Bij de Public Sector Comparator - een vergelijkbaar instrument dat /ater in het aanbestedingsproces
wordt ingezet - wordt voor het waarderen van risico's (stap 4 vorige bladzijde) vaak gebruik gemaakt
van onderstaande methode. De keus is aan de projectleider of hij voor de PPC al op een dergelijk
detailniveau risico's wil waarderen of meer globale risico-opslagen meeneemt.
De methode maakt onderscheid tussen twee typen risico's.

. Prolèctspeciíreke niico s. directe kosten- of opbrengstgerelateerde risico's;
2. A/gemene nnco 3, ook wel aangeduid met de term (reguliere) ondernemingsrisico's, waarvan de
1

voorspelbaarheid van kans en gevolg erg moeilijk is in te schatten.

Ad 1. De projectspecifieke risico's zijn verder onder te verdelen in:
. Pure nsrco 's dit zijn bijzondere gebeurtenissen met een
negatieve financiële consequentie en een bepaalde
waarschijnlijkheid van optreden. Zij vormen een opslag
bovenop de basisraming en vervangen de opslagen voor
onvoorzien c.q. vullen deze nader in.
o Spreidingsnsrco ï geven weer de onzekerheid rond het totaal
van geraamde bedragen en pure risico's. Het gaat om de
waarschijnlijkheid_dat een verwachte uitkomst hoger of lager
uitvalt dan de raming. Het vormt daarmee een bandbreedte
rondom de verwachte uitkomst. In de huidige publieke aanpak
houdt men minder rekening met deze spreidingsrisico's.

Pure risico's

SpreidÍngsrisico's

Ad 2. Risico's die niet op enigerlei wijze in de kosten- en
opbrengstenraming zijn te kwantificeren (de algemene ofwel
restrisico's) worden gekwantificeerd via een risico-opslag in de
discontovoet. Daarbij geldt: 'hoe meer restrisico's, hoe hoger
de risico-opslag'.

*-
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Resultaat: biedt PPS meerwaarde?
De uitkomst van de PPC is een getal. ls de Netto Contante Waarde van de PPS-variant hoger (of minder
negatief) dan de traditionele variant, dan biedt PPS meerwaarde.
Voorbeeld
NCWprtri.r"variant= -300 mln euro (negatief)
NCWpps-uuriunt = -27O mln euro (negatief)

Resultaat:

biedt meerwaarde. In de PPS-variant
wordt een project met dezelfde kwaliteit
gerealiseerd tegen lagere kosten (de NCW
is 30 mln euro minder negatief) dan in de
publieke variant.
Een negatieve NCW duidt er op dat de
opbrengsten niet voldoende zijn om de
kosten (investerings- en exploitatiekosten)
te compenseren.
PPS

Op basis van het resultaat van de PPC kunnen publieke partijen gezamenlijk besluiten op welke wijze zij de
markt willen benaderen. Ze moeten de uitkomst echter met nuance behandelen en interpreteren. De PPC
is namelijk uitgevoerd op basis van een eerste grove inschatting van de samenwerkingsvorm. Een
geroe/rghedsana/yse kan inzicht geven in de factoren die de uitkomst sterk beïnvloeden.
Daarnaast geldt dat de argumenten die in de PPC worden gebruikt kwantitatief van aard zijn.Zij vormen
daarmee geen integrale vergelijking/afweging van het project. Valide kwalitatieve argumenten kunnen er
alsnog toe leiden dat het PPS-traject wordt stopgezet. Bijvoorbeeld het argument dat het overdragen van
taken aan marktpartijen de beleidsvrijheid van de overheid beperkt.

@

Valkuil: Indien uit de PPC meerwaarde blijkt, wil dat niet per definitie zeggen dat de PPS-variant
de voorkeur heeft. Kwalitatieve argumenten kunnen de uitkomst van de PPC in een ander
perspectief plaatsen.
Bouwd ienst
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Samenvatting
Module

1

verkenning binnen V&W geschiedt om intern een standpunt in te nemen ten aanzien
van PPS en niet reactief te reageren op voorstellen van anderen.
De position paper is een document waarin V&W haar positie bepaalt en keuzes maakt voor
het vervolgtraject
De projectleider van RWS schrijft de position paper. In principe schrijft hij deze uit eigen
initiatief .
Het Afwegingskader is een instrument dat kan helpen bij het innemen van een standpunt.
Een position paper kan het bestworden geschreven in de verkenningsfase, maar in de
planstudiefase is het ook nog mogelijk.

Waarom?

Een

Wat?
Wie?

Wanneer?

Module
Waarom?

Wat?
Wie?

Wanneer?

tt
*-

Verkenning intern V&W - Position Paper

2

Verkenning publiek publieke samenwerking
Het is bij PPS erg belangrijk dat verschillende overheden zich verenigen achter één
publiek standpunt.
Publieke partijen moeten het eens worden over het doel en de uitgangspunten van het
project, de taak- en risicoverdeling tussen de publieke partijen en de insteek van het proces.
Het management, de beslissers en de projectleider zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren
van de publiek publieke samenwerking. Partijen waarmee wordt afgestemd zijn andere
ministeries, Provincies, Cemeenten en Waterschappen en overige overheidsinstanties.
Door met elkaar zowel inhoudelijke als procesafspraken te maken en deze te bekrachtigen
in een bestuursconvenant.
De publiek publieke verkenning wordt bij voorkeur in de verkenningsfase vormgegeven, na
de interne verkenning V&W (module 1) en roorde verkenning publiek private
samenwerking (module 3).
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Samenvatting
Module 3A Verkenning PPS - Samenwerkingsmodellen tussen publieke en
private partijen
Samenwerkingsvormen

Belangrijke componenten

Module
Waarom?
Wat?
Wie?

Wanneer?

*

qÈ

3B

De hoofdcategorieë n van marktbenaderi n g zij n trad itionele aan besteding, innovatieve aanbesteding en PPS. Binnen PPS zijn de twee
hoofdvormen de Joint Venture en de concessie (m.n.DBFM en DBFO).
Taakverdeling, Risicoverdeling, Financiële structuur

Verkenning PPS - De Public Private Comparator
Om vroegtijdig in het project de meerwaarde van PPS te toetsen.
De PPC is een instrument waarmee een uniforme vergelijking kan worden gemaakt
tussen verschillende uitvoeringsvarianten.
De projectleider is integraal verantwoordelijk voor de PPC. Hij formeert de projectorganisatie, bepaalt tíjdstip en tijdpad van de PPC, formuleert een helder ambitieniveau
en detaileisen en verzamelt de benodigde informatie.
Stap 1: formuleer helder de publieke variant en overige variant(en)
Stap 2: Voer een verschillenanalyse uit (kwalitatief en kwantitatief)
Stap 3: Zet de kosten en opbrengsten van de varianten uit in de tijd en bereken de NCW
De PPC vindt plaats na een eerste PPS verkenning (module 3A) en yoorde start van
het aan bested i n gstraject.
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PPS-adviseu rs Rij kswaterstaat

Hoofdkantoor van de Waterstaat
Project PPS
Postbus 20906
25OO EX DEN HAAG
3

10
z
1

4

Drs. M. (Marc) Albrecht
I r P.J.M.(Martien) Beemsterboer
Mr. ing. C.H.N.M.(Charles) Petit
Drs. B.E.(Ben) Spiering
Mw drs. C.M.(Caroline) Visser

070-3519014
070-3518665
070-3518723
070-3518089
070-3518209
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m.albrecht@h kw. rws. minvenw. nl
p. i. m. beemsterboer@ h kw. rws. m invenw.
c. h.n. m. petit@h kw. rws.minvenw. nl
b.e.spiering@h kw. rws. minvenw.nl
c. m.visser@hkw. rws. ninvenw.nl

n

I

TV Gids 2

PPS-adviseurs Rij kswaterstaat
Bouwdienst RWS
Projectbureau Marktbenadering
Postbus 20000
3502 LA UTRECHT
13

lr H.W. (Bert) van Ander

030-2857613/
06-26016620
12 Ing. P. (Peter) van Beek
079-3292434/
030-2857871
lng. j.M.J. (Sjef) Bolders
030-2857817
11
lr R.M. (Richard) Bosch
030-2857846
Mw Mr. ing. A. (Astrid) Boumans
079-3292449
(Frits)
7
lr F.B.
Creemer
o30-2858122/
o6-23226584
Ing. P.A.J. (Paul) Feitz
030-2857813
(Maarten)
lr M.W.C.
Fleerakkers
o30-2858130
o6-53256855
Mr. R. (Ruud) de Croot
079-3292593
(Richard)
lr R.H.L.N.
Hartmann
079-3292653/
06-22473363
Mw. Drs. S.D. (Sandra) Henneberoue 030-2857898/
06-20430271
9
lng. A.F. (Arnold) Hertsenberg
030-2857758
14 Drs. ing. W. (Wouter) de Jong
06-22461909
(Jan
lrJ.S.
Simon) de Koning
o30-2857703
(Toine)
lr
5
A.P.H.
van Liebergen
030-2857923/
06-51589948
Mw M.E. (Miriam) Louwer
o79-3292471
Mw lr A. (Anita) Musteric
030-2858162/
06-51351379
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h.w.vandel@bwd. rws. m invenw.
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I

p.vbeek@bwd. rws.minvenw. nl
m.i. bolders@bwd. rws. m invenw. n I
r.m. bosch@bwd. rws. minvenw. nl
a.boumans@bwd. rws. minvenw. n
f . b. creemer@bwd. rws. m invenw. nl
i.

I

p.a.i.feitz@bwd. rws. minvenw. nl
m.w.c.fleerakkers@bwd. rws. minvenw.
nl

r.degroot@bwd.rws.m invenw.nl
r.hartmann@bwd.rws. minvnw.nl
s.d. hen neberq ue@ bwd. rws. mi nvenw. n

a.f . hertsenberg@bwd. rws. minvenw. nl

w.deiong@bwd. rws.minvenw.n I
j.s.dkoning@bwd. rws. minvenw.nl
a.p. h.vliebergen@bwd. rws. minvenw. nl
m.e.louwer@bwd.rws.m invenw.nl
a. musteric@bwd. rws. minvenw. nl
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PPS-adviseu rs Rij kswaterstaat
Bouwdienst RWS (VeÍvolg)
Projectbu reau Marktbenadering
Postbus 20000
3502 LA UTRECHT
lr M.P. (Michel) Oude Essink
8

Drs. N. (Niels) Springeling

lr H. (Harold) van Steeg

Mw Mr. M. (Marcelle) van
6

15

Valkenburg
Mw lr C. (Corien) Verschuure
Ing. J. (Jaap) de Vries
Drs. J. (Jeroen) Weck
Drs. W. (Wiebe) Witteveen

030-2858418/
06-24575459
030-2858162/
06-10928234
030-2858115/
06-51117902
079-3292494/
06-20430279
030-2858116/
06-51840968
079-3292636
030-2858180
06-20134179

m.p.oudeessink@bwd.rws.minvenw.nl
n.springeling@bwd. rws. minvenw. nl
h.vsteeg@bwd. rws.minvenw. nl

m.vvalkenburg@bwd. rws. minvenw.nl
c.verschuu re@bwd. rws. minvenw. nl

i.dvries@bwd.rws.minvenw. nl
i.weck@bwd.rws.minvenw. nl
w.witteveen@bwd. rws.mi nvenw. nl

Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Postbus 103Í
3OOO BA ROTTERDAM
Drs. F.A. (Freddie) Rosenberg
Drs. J.H.A. (Jos) van Uden

Bouwd ienst Rijkswaterstaat
Projectbu reau Marktbenadering

010-2825764
010-2825719

63

.a.rosen berg@avv. rws.m invenw. nl
i.h.a.vuden@avv. rws.minvenw. nl

f
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