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Het kabinet en de minister hebben hun wens uitgesproken voor meer vormen van
publiek-private samenwerking (PPS). Met de projecten N31 en de Tweede Coentunnel laten
we zien dat Rijkswaterstaat en PPS met elkaar verbonden zijn en dat PPS werkt! Momenteel
werken we hard om de wens van onze minister te beantwoorden in onder andere de
projecten de A2 Maastricht, de A15 Maasviakte-Vaanplein en de Al2 Utrecht-Veenendaal.
De PPS Kennispool heeft een belangrijke taak in deze projecten. De kennispool ontwikkelt,
levert en deelt kennis ten behoeve van PPS in de projecten van Rijkswaterstaat.
Ook in de natte projecten laat PPS haar meerwaarde en kansen voor Rijkswaterstaat zien.
We staan de komende tijd voor een aantal uitdagingen wat betreft kustbescherming en
waterbeheer. Door deze uitdagingen op integrale wijze te benaderen creëren we meerwaarde.
Denk hierbij aan hoe gebiedsontwikkeling, meervoudig ruimtegebruik en duurzame energie
kansen bieden aan bijvoorbeeld de Afsluitdijk en hoe PPS bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie in de Harnaschpolder tot een forse besparing leidt.
Dit vraagt om een groter bewustzijn en meer ambitie. Een Rijkswaterstaat die zich
verantwoordelijk voelt voor de gevolgen van zijn werk en de ambitie heeft om verder te
kijken dan water alleen. In deze publicatie ziet u concrete voorbeelden waarin invulling
wordt gegeven aan deze ambitie.
Laten we samen de kansen die er liggen, oppakken en omzetten in resultaten om trots op
te zijn. Zodat we samen kunnen zeggen: PPS werkt! Ook in water.'
Ir. Luc Kohsiek
Plaatsvervangend Directeur-generaal Rijkswaterstaat

Van de redactie

Riikswaterstaat
PPS: Kansrijk in water!' wordt u aangeboden door de
PPS Kennispool van Rijkswaterstaat. Wij hebben hiermee
het doel om u als lezer te enthousiasmeren en te informeren
over de mogelijkheden en kansen die PPS biedt voor de Nederlandse watersector. Met deze
specifieke vraag hebben we een aantal auteurs gevraagd een bijdrage te leveren aan deze
publicatie. Daarnaast zijn vier ervaren collega's gevraagd een reactie te geven op enkele van
deze artikelen. In hun reactie geven zij aan wat Rijkswaterstaat en VenW kunnen doen om

de kansen van PPS te benutten.
Ter introductie geven Fons Kop en Max ten Cate (PricewaterhouseCoopers Advisory) een
uiteenzetting van de kansen die publiek-private samenwerking in de zogenoemde 'natte
sector' kan bieden. Zij zien PPS niet alleen als de haarlemmerolie waarmee alle overheidstaken
in de markt gezet zouden moeten worden. Bepaalde risico's moet de overheid bij zichzelf
houden gezien de eindverantwoordelijkheid die zij hiervoor draagt, menen Kop en Ten Cate.
De ervaringen vanuit de ruimtelijke ontwikkelingsplanologie worden door Herbert ter Beek
(Regioplan - Ernst & Young) gespiegeld aan natte PPS-projecten'. Ter Beek gaat in op de
(aal- en succesfactoren van PPS en welke consequenties dit heeft voor de toepassing van
PPS bij 'natte projecten'. Op basis van deze twee introducerende stul<ken wordt een globale
onderverdeling gemaakt tussen de toepassing van PPS bij kustbescherming en PPS in
combinatie met gebiedsontwikkeling.
Nederland leeft namelijk op verschillende manieren met water. Meestal mét, maar ook steeds
vaker tégen water. Juist wanneer de Noordzee haar grillen toont, worden beproefde
oplossingen nog eens extra aan de tand gevoeld. PPS biedt 'fantastische mogelijkheden voor
de Nederlandse kustbescherming', aldus Marco Tanis van Koninklijke Boskalis. Hij doet deze
uitspraak op basis van zijn ervaringen met het project Pevensey Bay in het Verenigd Koninkrijk.

Nederland wordt onder meer beschermd door de, inmiddels 75 jaar oude, Afsluitdijk. Na
75 jaar is deze dijk aan een grondige opknapbeurt toe. Deze upgrade kent een aantal
uitdagingen en kansen.
Rob Stei/n (ARCADIS/Alkyon) geeft in zijn bijdrage een voorbeeld van zo'n uitdaging: het
ambitieuze integrale plan WaterLely bij de Afsluitdijk. Vervolgens verklaren Wim Leendertse
(Rijkswaterstaat), Joost van de Beek (Rijkswaterstaat) en Son/a Busch ( Provincie Fryslân) wat
de voordelen zijn van het betrekken van marktpartijen in de verkenningsfase.
Waterkeringen, dijken, uiterwaarden en andere fysieke oplossingen voldoen tot op heden
om ons land te beschermen tegen het water. Nederland is klein en dat vraagt om
innovatieve oplossingen en duurzaam ruimtegebruik. Voor gebiedsontwikkeling wordt
infrastructuur landschappelijk ingepast met functies als recreatie, natuur, wonen en werken.
T/aart Vos (Dura Vermeer) geeft een overzicht van de ingrediënten die belangrijk zijn voor
een succesvolle samenwerking tussen publieke en private partijen.
Aansluitend geeft Rik Dui/n, projectdirecteur van de Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven, een kijkje in de keul<en van een echte publiek-private samenwerking in de praktijk.
Tot slot laat Peter Kuiper (Royal Haskoning) zien dat kustbescherming, recreatie en natuurontwikkehng een waardevolle combinatie kunnen opleveren in het project Waterdunen.
Ter afsluiting van deze publicatie stellen Caspar Pompe (Rijkswaterstaat) en John Pommer
(Transumo) dat PPS ook kansen biedt om procesinnovatie door te voeren. De basis van deze
innovatie is vastgelegd in SIRUM (Samenwerkende Investeerders Ruimte en Mobiliteit) en
kan worden toegepast in de Nederlandse watersector.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze publicatie. Mocht u nog vragen hebben,
neem dan contact op met de PPS Kennispool van Rijkswaterstaat.
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De laatste jaren is de vraag naar publieke dienstverlening
op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en mobiliteit
toegenomen. Meer welvaart en de groeiende, vergrijzende
bevolking veroorzaken deze stijging. De overheid kan niet alleen voldoen aan deze vraag en
zoekt samenwerking met de private sector. De samenwerkingsvormen kennen een
ontwikkeling die heeft geleid tot verschillende modellen die per sector worden toegepast.
Onderstaand kader geeft het volume aan publiek-private samenwerkingsprojecten
(PPS-projecten) wereldwijd weer.
Wereldwijde verdeling PPS naar sector in 2006
Het meest voorkomende
model is het Engelse PElmodel. Dit model kennen wij
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publieke taak activiteiten,
producten of diensten
inkoopt bij de private sector.
Het verschil tussen de

modellen betreft de mate waarin verantwoordelijkheid voor integrale prestaties en bijbehorende risico's wordt overgedragen van de publieke naar de private sector. Zoals duidelijk
wordt uit de figuur, is de omvang van PPS in de natte sector nog relatief klein.
In dit artikel gaan we in op enkele voorbeelden van projecten in die natte sector en starten
we een discussie over de kansen voor PPS in de natte sector.
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Projecten in de natte sector
In een korte beschrijving van enkele projecten verduidelijken we de huidige ontwikkelingen
in de natte sector. Aan de kant van de natte infrastructuur is een indeling te maken in de
volgende categorieën:
beheer van vaarwegen
overstromingspreventie van binnenwateren
kustbescherm ing
gebiedsontwi kkeli ng
duurzame energie
(afval)water
We geven een aantal voorbeelden.

Beheer van vaarwegen
Het beheer van vaarwegen is een overwegend publieke taak. Hierdoor zijn er weinig
voorbeelden van een PPS in deze sector. Een aansprekende uitzondering is het Panamakanaal. Dat wordt bijna op dezelfde wijze beheerd als een grote haven.

Panamakanaal
Het Panamakanaal is één van de meest prestigieuze bouwwerken uit de geschiedenis: een
kanaal dat de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan verbindt. Om van de westkust naar
de oostkust van de Verenigde Staten (VS) te komen moest de scheepvaart een gigantische
omweg maken om de zuidelijke punt van Latijns Amerika. Dankzij het doorsteekje' in
Panama was dat voortaan niet meer nodig. De verbinding was jarenlang in handen van de
VS en werd in 1999 overgedragen aan Panama. De autoriteit van het kanaal is verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de exploitatie. In 2006 heeft de bevolking van Panama
ingestemd met een verbreding van het kanaal en is een project gestart met een omvang van
5 miljard dollar. De verbreding moet het mogelijk maken dat ook de nieuwe grote containerschepen de verbinding kunnen gebruiken. De gebruikersvergoedingen zorgen voor de
volledige financiering van de capaciteitsuitbreiding.

Prestatiecontracten in Nederland
Het onderhoud (lees: baggeren) van vaarwegen is op enkele plaatsen via een prestatiecontract in de markt gezet. Hierbij heeft de aannemer de baten van het vermarkten van de
gebaggerde kubieke meters zand, in ruil voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden.
Een voorbeeld hiervan is het baggeren van de Waddenzee. De vaargeulen naar de Waddeneilanden worden nu op basis van prestatiecontracten onderhouden, waarbij de aannemer
over het op de markt gebrachte zand domeingelden betaalt. Gemiddeld wordt bij dit
onderhoud jaarlijks ongeveer 03 miljoen m3 zand onttrokken en afgezet op de zandmarkt.
De aannemer draagt geen domeinvergoeding af over de overige specie die hij terug stort in
de Waddenzee. De opbrengsten van het op de markt brengen van zand zijn voor de
aannemer en moeten minimaal kostendekkend zijn.

Overstromingspreventie binnenwateren
De Grensmaas
De bescherming van land tegen overstromingen is primair een publieke taak. Bij het project
Grensmaas wordt gekeken naar mogelijkheden voor publiek-private samenwerking. Bij dit
project wordt de verbetering van de oeverbescherming gecombineerd met de exploitatie van
zand en grind uit de Maas. Hiervoor is het consortium Grensmaas opgericht, een samenwerkingsverband van bedrijven en Natuurmonumenten. De bedrijventak bestaat uit
aannemers en grindproducenten. De aannemers zijn Boskalis, Van den Biggelaar en
Van Oord, die zich verenigd hebben in de l<ombinatie Regenboog. De grindbedrijven
werken samen in Geo-Control B.V. Daarnaast doet Exploitatiemaatschappij L'Ortye uit Stem
in het Consortium mee. Consortium Grensmaas B.V. staat niet alleen voor de uitvoering,
maar ook voor het planontwerp, grondverwerving, vergunningsaanvragen en herinrichting
van het gebied. Het hele project wordt gefinancierd uit de opbrengst van de grindverkoop.
Rijkswaterstaat en de provincie Limburg controleren de naleving van afspraken en de
uitvoering onder meer door vergunningen te verlenen.
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Kustbescherming
Net zoals bij overstromingspreventie van binnenwateren is kustbescherming primair een
publieke taak. Behalve enkele contracten voor zandsuppletie aan de kust, zijn er in
Nederland geen PPS- of andere innovatieve contracten bekend.
De versterking van de Afsluitdijk komt in aanmerking voor een publiek-private samenwerking. Rijkswaterstaat is met de provincies Friesland en Noord-Holland in opdracht van
staatssecretaris Huizinga van Verl<eer en Waterstaat gestart met de toekomstverkenning.
Met dit traject wordt gezocht naar ideeën en mogelijkheden voor de versterking van de
Afsluitdijk in combinatie met exploitatiemogelijkheden.

Gebiedsontwikkeling
Dubai
- . --

'

Naast gebiedsontwikkeling blijkt kustbescherming
een interessante markt om de samenwerking met
private partijen te zoeken. Een voorbeeld is de
landaanwinning voor de kust van Dubai in de vorm
van een palm en een wereldkaart. De overheid voert
het project uit en verkoopt het land' aan projectontwikkelaars. De ontwikkelaars brengen het
vervolgens op de markt.

Tweede Maasviakte
In Nederland is de Tweede Maasvlakte een prachtig voorbeeld. Na jarenlange studies,
procedures en voorbereidingstijd is er een constructie gekozen waarbij het Rijk, het Havenbedrijf Rotterdam en private partijen samen aan de realisatie van de Tweede Maasvlakte
werken. Het Rijk blijft verantwoordelijk voor de kustbescherming en financiert de zeewering.
Aannemers en toekomstige exploitanten zorgen binnen de zeewering voor de ontwikkeling
van de haventerreinen. Het Havenbedrijf Rotterdam beheert de vaarwegen en ontsluit de
haventerreinen. De partijen delen het volumerisico voor het havengebruik.

jij

Voor de productie van duurzame energie in de natte sector zijn er twee hoofdstromen:
windenergie (al dan niet in zee) en waterkrachtcentrales door stuwmeren.

Duurzame energie
Windmolenpark bij Egmond aan Zee
De regering heeft voor het jaar 2020 vastgelegd dat 20 procent van de energie duurzaam
moet zijn. Windenergie op zee is noodzakelijl< om die ambitieuze doelstellingen te kunnen
halen. In Nederland is voor de kust van Egmond aan Zee een windmolenpark gebouwd door
Shell en Nuon. De overheid heeft een subsidie verleend en treedt op als vergunningverlener.
Het Offshore Windpark Egmond aan Zee bestaat uit 36 windmolens in zee, die goed zijn
voor een totale capaciteit van 108 megawatt; genoeg om 100.000 huishoudens van stroom
te voorzien. Het windpark is al sinds eind 2006 in gebruik. In het eerste kwartaal van 2007
werd meer dan 111 miljoen kilowattuur stroom geproduceerd. Om meer van deze parken
te realiseren is PPS het middel bij uitstek. De overheid dient dan de vergunningverlening en
de overheidsbijdrage zodanig in te richten dat innovaties en efficiënte processen worden
gestimuleerd.

Stuw meren
Deze vorm van duurzame energie is in veel landen bekend. In Nederland wordt op dit moment
een interessante studie gedaan naar een stuwmeer in de Noordzee. In 2007 verscheen een
studie van I<EMA en Lievense naar de haalbaarheid van zo'n initiatief. Het idee is om een
energie-eiland te creëren in de Noordzee dat bestaat uit een ringdijk waarbinnen een veertig
meter diep bassin is gegraven. Uit de eerste studies blijkt dat het stuweiland gedurende 12 uur
een vermogen van 1500 megawatt zou kunnen leveren, vergelijkbaar met een hele
elektriciteitscentrale.
De kosten van het eiland worden geschat op 2,5 miljard euro. Ongeveer 1,8 miljard daarvan
is voor de energieopslag zelf. Behalve voor energieopslag, en opwekking met windturbines
op de dijken, zou het eiland ook op alternatieve wijze aangewend l<unnen worden.
Een dergelijk initiatief biedt waarschijnlijk veel mogelijkheden voor PPS.
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(Afval)water
De meeste projecten met betrekking tot water en publiek-private samenwerking vinden
plaats in de (afvaDwatersector. De sector is een sterk groeiende markt voor publiek-private
samenwerking. In de Nederlandse markt is het project Harnaschpolder bij Delft een mooi
voorbeeld van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) die via een PPS tot stand is gebracht.
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie zuivert rioolwater tot een niveau waarbij het op het
oppervlaktewater geloosd mag worden. RWZI Harnaschpolder is een van Europa's grootste
installaties. Dit project is een PPS tussen de opdrachtgever, het hoogheemraadschap van
Delfiand en het Frans-Nederlandse consortium Deifluent. Het consortium bestaat uit
het Franse Veolia en de Nederlandse bedrijven Evides, Strukton, Heijmans en Rabobank.
Delfluent heeft de bouw aangenomen voor 410 miljoen euro (ver onder de raming van de
opdrachtgever) en heeft deze prijs ook waargemaakt. Bovendien volgde realisatie vijf
maanden eerder dan gepland en met een betere effluentkwaliteit: een prachtig voorbeeld
van de meerwaarde die PPS kan leveren.

De kansen voor PPS in de natte sector
De belangrijkste drijvers achter PPS in de 'droge' sector kunnen wellicht ook kansen voor
PPS in de natte sector tonen.
In de droge sector zijn internationaal een paar belangrijke gemeenschappelijke drijvers voor
de groeiende markt te onderkennen:
• een grote druk op betere prestaties van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan de discussies
over de fileproblematiek, het gebrek aan bedden in de gezondheidszorg en de oproep om
meer cellen in het gevangeniswezen;
• het tegengaan van budget- en tijdsoverschrijdingen bij projecten;
• een grote investeringsbehoefte gecombineerd met (tijdelijk) gebrek aan ruimte op de
begroting (in het bijzonder in relatie tot de Europese begrotingsregels).
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De gehanteerde modellen laten verder zien dat de overheid steeds meer focus legt op de
kwaliteit van de output en minder op de wijze waarop deze tot stand komt. Deze tendens is
mede gefaciliteerd doordat het hier gaat om realisatie van beproefde oplossingen. Inmiddels
is namelijk een grote markt ontstaan voor de uitvoering van deze projecten. De overheid kan
zich nu meer bezighouden met de kwaliteit van dienstverlening aan de burger. In de projecten
wordt afgerekend op het niveau van de dienstverlening: de beschikbaarheid van de weg,
capaciteit van ziekenhuizen of bijvoorbeeld het aantal gevangenen dat volgens de normen
gehuisvest kan worden.
Wanneer deze beelden vertaald worden naar de natte sector, kunnen we in de Nederlandse
context een discussie starten over de meest kansrijke categorieën. In de volgende tabel is
een begin gemaakt door de factoren in te schatten met plussen en minnen.
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Het is lastig om een belangrijk deel van de risico's over te dragen bij projecten die een groot
accent leggen op de overheidstaak van burgerbescherming tegen het water. Het kan
misschien, maar de overheid wil vanuit deze verantwoordelijkheid altijd zelf meekijken naar
de oplossing. Het betreft hier ook projecten waarbij het publiek verwacht dat de Nederlandse
overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Ook zijn er minder variaties op het niveau van
dienstverlening: de situatie is veilig of niet. Deze projecten zijn in onze ogen minder kansrijk
voor PPS. Uiteraard zullen private partijen wel betrokken zijn bij deze projecten.
De meest kansrijke projecten liggen volgens ons in het beheer van vaarwegen, gebiedsontwikkeling en duurzame energie of combinaties daarvan. Met de groeiende transportstromen ontstaat ook druk op de capaciteit van vaarwegen en bijbehorende uitbreiding van
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overslagcapaciteit. Gevolg is een toenemende vraag naar sluizen, vaargeulen met voldoende
diepgang en de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Om op korte termijn aan deze vraag te
kunnen voldoen zijn onvoldoende middelen gereserveerd. De PPS-constructies uit de droge
sector zijn hier in onze ogen goed toepasbaar. Het betreft hier immers beproefde concepten
waarvoor voldoende marktpartijen in aanmerking komen. De winst kan ook liggen in de
versnelde uitvoering van deze projecten met een versterkte focus op de beschikbaarheid van
waterverbindingen en overslagcapaciteit.
Daarnaast lijkt ook duurzame energie kansen te bieden. De sterke stijging van olie- en
gasprijzen, de vraagtekens bij de politieke stabiliteit in het Midden-Oosten en de recente
ervaringen met Rusland over gaswinning en exploitatie vergroten de vraag naar alternatieve
energiebronnen. Wind- en waterenergie worden steeds meer een haalbaar alternatief. Denk
aan ideeën voor windmolenparken in combinatie met gebiedsontwikkeling en energiewinning uit de chemische reactie tussen zout en zoet water. Ook waterzuivering biedt
genoeg kansen, maar op dit moment is in Nederland de druk op betere prestaties of grote
investeringen minder voelbaar. Dat geeft voldoende mogelijkheden die de komende jaren tot
projecten kunnen leiden. Wij hopen met dit artikel een bijdrage te leveren aan de discussie.
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In veel complexe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten speelt
'water' een belangrijke rol. Dit betreft projecten die raken aan het (hoofd-)vaarwegennet,
maar daarnaast zijn er stedelijke ontwikkelingsprojecten waarin water een rol speelt. Denk
daarbij aan binnenstedelijke herontwikkeling waarbij oude grachten of havens weer worden
uitgegraven, waardoor nieuwe kwaliteit aan de stad wordt toegevoegd. Voorts zijn er de
projecten in het l<ader van de kustverdediging en het creëren van 'ruimte voor de rivier'. Tot
slot staan de komende jaren belangrijke projecten op de rol voor waterzuivering en -berging.

PPS?
In diverse studies is onderzocht of een rol is weggelegd voor publiek-private samenwerking
(PPS) bij grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten. In diverse studies zijn leermomenten in
de vorm van best practices en faal- en succesfactoren geformuleerd 4 . In een aantal daarvan
wordt nader ingegaan op enkele 'natte projecten':
• Blauwe Stad Groningen.
• Wieringerrandmeer.
• lisseldelta.
• Spoorhaven Roosendaal.
• Bergse Haven in Bergen op Zoom.
• Zwakke Schakels in Zeeuws-Vlaanderen (met daarin plan 'Waterdunen'). 4
• Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder.
• NV Westerscheldetunnel.
• Project Mainport Rotterdam ('Maasvlakte 2').
We kunnen constateren dat bij ruimtelijke ontwikl<elingsprojecten met een belangrijke rol
voor water nogal eens de keuze valt voor PPS. Dat kan in de vorm van een concessie,
waarbij DBFM-contracten worden toegepast (zoals bij Harnaschpolder en de NV Westerscheldetunnel). Maar meestal is bij stedelijl<e ontwikl<elingsprojecten sprake van andere
samenwerkingsconstructies: op basis van contracten tussen publieke en private partners
en/of door oprichting van een gezamenlijl<e project-BV/CV, -NV dan wel -Vof.
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Kernvragen
In dit artikel gaan we nader in op een aantal l<ernvragen ten aanzien van natte PPS-projecten':
• Wat zijn in het algemeen belangrijke taal- en succesfactoren bij PPS?
• In welke opzichten zijn natte projecten' eventueel speciaal?
• Welke consequenties zou een en ander moeten hebben voor de toepassing van PPS bij
natte projecten'? Op deze kernvragen gaan we hierna verder in.

Algemeen toepasbare faal- en succesfactoren
Ook 'natte projecten' kennen diverse achtereenvolgende of iteratieve fasen. Per fase onderscheiden we belangrijke succesfactoren, gebaseerd op theorie en ervaring. We gaan in op:
• Verkenningsfase
• Planvormingsfase
• Realisatiefase
• Exploitatiefase

Verkenningsfase: initiatief voor en voorbereiding van een PPS
Publiek-publiek
In de eerste fase lijkt de grootste valkuil, dat overheden al zoeken naar private partners,
v66rdat er zicht is op publiek-publieke overeenstemming. Bij de meeste grote ruimtelijke
projecten zijn gemeenten, provincies, ministeries en bij natte projecten' meestal ook een
waterschap betrokken. Helemaal gescheiden en sequentieel kunnen de fasen van realisatie
van publiek-publieke en publiek-private samenwerking niet worden doorlopen. Definitieve
overheidsgoedkeuring vindt namelijk meestal plaats nadat een intentieverklaring of conceptovereenkomst is gesloten met een private partner. Essentieel voor voldoende draagvlak is
dat alle relevante overheden zo vroeg mogelijk inventariseren onder welke voorwaarden zij
bereid zijn aan het project mee te werken. Illustratief is hierbij het project Wieringerrandmeer
dat lange tijd onvoldoende gesteund werd door de gemeenteraad van Wieringen.
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Of-of?
Geïnspireerd door professor Teisman kunnen we stellen dat men bij de voorbereiding van
complexe ruimtelijke projecten nauwelijks kan kiezen tussen verschillende functies. Het is
niet haalbaar om te l<iezen v66r woningbouw en tégen landschappelijke kwaliteit, of v66r
verbreding van wegen zonder iets te doen voor de leefbaarheid van burgers. Milieu
beweging of burgers zullen het project uiteindelijk de nel<slag geven. Omgekeerd zullen
bedrijfsleven, de autolobby of ambitieuze wethouders zich roeren. Bij complexe projecten is
steeds meer de kunst om te kiezen voor de combinatie van functies en realisatie van meerwaarde over de gehele breedte. Niet 6f 6f', maar 'én W. Dit lijkt ondoenlijk, maar is de
beste manier om uiteindelijk voldoende draagvlak te krijgen. Succesvolle PPS gaat daarom
vaak hand in hand met intensief, meervoudig ru i m tege b ru ik .
Veiligheid
De centrale belangen van alle stakeholders moeten in een PPS voldoende zijn gewaarborgd.
Geen stakeholder zal medewerking verlenen als zijn centrale belangen in het gedrang
komen. Het is dus zaak deze in een zo vroeg mogelijk stadium helder te krijgen, net als de
mate waarin daar 'beweging' in zit. Afgetast moet worden of er mogelijkheden zijn om
met 'wisselgeld' eventueel aan te tasten belangen te compenseren. Als een project in eerste
instantie leidt tot aantasting van milieu en leefbaarheid, kunnen compenserende
maatregelen milieubeweging en burgers mee krijgen. Door herdefiniëring en opschaling
wordt zo de scope van het project verbreed en mogelijk de haalbaarheid vergroot 7
.

Dialoog
Projecten kunnen steeds moeilijker doorgedrukt worden tegen de wil van belangrijke
stakeholders. Het wordt dus steeds belangrijker hen zo vroeg mogelijk te betrekken bij de
discussie over meerwaarde, vorm en haalbaarheid. De dialoog tussen initiatiefnemers en
stakeholders moet zo breed mogelijk worden opgezet. Ook (potentiële) tegenstanders van
het project dienen daarbij betrol<ken te worden. PPS is niet voor bange mensen!"
Bestuurders die denken dat potentiële tegenstanders buiten het proces gehouden kunnen
worden, mal<en daarmee een ernstige fout.
Privaat?
In de verkenningsfase kunnen eerste contacten worden gelegd met potentiële private
partners. Deze hebben tot doel om beter in beeld te krijgen of er überhaupt private interesse
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is en wat de randvoorwaarden zijn waaronder men bereid is om tot een PPS te komen. In de
volgende (planvorming)fase gaat het om de mobilisatie van bij private partijen aanwezige
creativiteit en zakelijk inzicht.

Planvormingsfase: consultatie marktpartijen en selectie private partner
Na de verkenningsfase volgt een planvormingsfase waarin private partijen actief
participeren. De planvormingsfase verloopt vaak parallel met de selectie, door de betrokken
overheden, van de private partner(s). Onderdelen van de planvormingsfase zijn:
• Projectafbakening.
• Haalbaarheidstoets, inclusief gevoeligheids- en risicoanalyse.
• Formulering van PPS-project.
• Bepalen van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder publieke partijen willen
samenwerken met private partners.

Consultatie
De planvormingsfase l<ent twee delen: een consultatiefase en een selectiefase. De consultatiefase moet opleveren hoe het project het beste gedefinieerd kan worden en welke scope
optimaal is. Als publieke partijen de scope bepalen zonder betrokkenheid van private
partijen, worden mogelijk aantrekkelijke ideeën gemist. Daarbij moeten we beseffen dat
private partijen niet altijd staan te trappelen om mee te doen. Soms lijkt het alleen mogelijk
met één consortium tot een concrete planuitwerking te komen. Om voldoende te toetsen
op marktconformiteit, is het dan wenselijk om het project te herformuleren. Zo kan méér
private interesse ontstaan. Het kan beter zijn als overheden een onrendabel deel van het
project voor eigen rekening nemen om vervolgens het wel commercieel interessante project
in de markt te positioneren. Gezonde concurrentie tussen private partijen kan zorgen dat zij
eventueel (een deel van) de door overheden voor hun rekening genomen onrendabele top
medebekostigen.
Een vruchtbare consultatie van private partijen is wezenlijk voor de noodzakelijke risicoanalyse en een toets op (commerciële) haalbaarheid, verbeteringskansen en een voorlopig
financieel totaalbeeld. In deze fase kunnen reële risico's uit beeld raken doordat private
partijen vooral als doel hebben zich te kwalificeren als een aantrekkelijke partner. Overheden
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kunnen dit voorkomen door niet eenzijdig in te zetten op PPS, maar een extra variant uit te
werken waarin zij zelf het voortouw nemen op basis van traditionele uitbesteding aan private
partijen. Een bruikbare businesscase voor de PPS voorziet in een referentiecasus waarin het
project langs traditionele weg wordt gerealiseerd.
Selectie

Een belangrijke les is dat optimaal gebruik gemaakt moet worden van in de markt aanwezige
concurrentie tussen private partijen. In principe kan elk project aantrekkelijk zijn voor private
partijen, zoals aangegeven ool< projecten die per saldo niet helemaal rendabel zijn. Om tot
een adequaat selectieproces te komen, moeten overheden dan vooraf bedenken welke risico's
zij willen neerleggen bij private partijen en welke zij beter zelf kunnen beheersen. Verder is
het bevorderlijk voor de kwaliteit van de aanbiedingen en hun creativiteit als overheden hun
doelstellingen formuleren in termen te realiseren maatschappelijke effecten in plaats van
input. Dit stimuleert meer creativiteit bij private partijen, dat tot kwalitatief betere voorstellen
en kostenbesparingen kan leiden.
Vormgeving

Voor PPS bestaat geen ideaalmodel. Wel kan een aantal belangrijke uitgangspunten worden
benoemd:
Voorkeur voor transparantie en eenduidigheid. PPS mag geen dekmantel' zijn van vage
afspraken die verschillend geïnterpreteerd kunnen worden. De ervaring leert dat uiteindelijl< private partijen daar het meeste profijt van hebben, zeker indien de exploitatie
tegenvalt en partijen om zich heen kijken wie de schuld' heeft van de tegenvallers.
Private partijen blijken behendiger in dit (vaak juridische) spel, zodat het aanbeveling
verdient om kernafspraken in de PPS niet alleen eenduidig te formuleren, maar ook zo dat
deze juridisch afdwingbaar zijn.
PPS-en op basis van contractuele relaties zijn in principe het meest transparant. Het is
zeker niet altijd noodzakelijk om gezamenlijk met de private partner(s) een BV/CV, NV
of Vof op te richten. Het gezamenlijk oprichten daarvan heeft als potentieel nadeel dat
publiel<rechtelijke en privaatrechtelijl<e rollen van de overheden vermengd kunnen raken
waar scheiding gewenst is.
Risicoverdeling op basis van invloed die partijen op deze risico's kunnen uitoefenen. Het
toedelen van risico's aan partijen die daar weinig invloed op hebben, leidt tot hoge risicopremies en daardoor hoge projectkosten. In grote lijnen kunnen commerciële risico's het
beste worden toebedeeld aan private partijen en planologische en bestuurlijke risico's aan
betrokken overheden.
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Realisatie + exploitatie: prikkels om binnen budget en planning te blijven
Prikkels
Voor complexe projectontwikkeling geldt dat overschrijding van budgettaire en planningsafspraken een reëel risico is. Betrokken overheden moeten zich hier terdege van bewust
zijn en overeenkomsten met private partners zodanig inrichten dat deze beloond worden
voor tijdig opleveren binnen budget (of omgel<eerd: introduceren van substantiële boetes
indien dit niet het geval is). Dit vraagt om het 'opknippen' van projecten in overzichtelijke
planelementen, binnen een overkoepelende visie, waarbij voor private partners eventuele
planologische onzekerheden volledig zijn afgedekt. Inmiddels zijn in diverse projecten goede
ervaringen opgedaan met het op deze wijze inbouwen van financiële prikkels 8
.

Signaleren
Een ander belangrijk aspect is een tijdige signalering van tegenvallers. Het lijkt soms alsof
zowel publieke als private partners uiteindelijk zo sterk gaan geloven in de opgestelde
business case dat zij min of meer blind worden voor tegenslagen. Denk daarbij aan mijdgedrag, afschuiving van verantwoordelijkheden of juridisch getouwtrek. De geschetste
financiële prikkels voorkomen dit, zorgen voor aanpassing en finetuning van de plannen en
bouwen zakelijke nuchterheid in. Verder is van belang om vanaf een vroeg stadium relevante
risico's te benoemen en 'slecht weer-scenario's te ontwikkelen.

Speciale karakter van 1 natte projecten'
Gel ijken issen
Zoals in de inleiding beschreven, zijn er diverse typen 'natte projecten'. Het varieert van
stedelijke ontwikkelingsprojecten tot het programma 'ruimte voor de rivier' en potentiële
megaprojecten in zee of aan de kust als onderdeel van kustbescherming. Voor stedelijke
ontwikkelingsprojecten geldt, dat in principe alle tot dusver met ontwikkelingsplanologie en
PPS opgedane leerervaringen van toepassing zijn en er is eigenlijk ook geen reden waarom
zij ook niet opgaan voor de overige natte projecten'. Dit uiteraard met behoud van maatwerk.
Voor een deel van de 'natte projecten' geldt, dat ze technisch en/of planologisch zeer
innovatief zijn. Dat kan grote en moeilijk beheersbare risico's met zich mee brengen (denk
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aan waterkeringen tunnels). Dat maakt effectieve procesmatige oplossingen noodzakelijk.
Realisatieovereenkomsten met private partners zijn niet mogelijk vôârdat de ruimtelijke
kaders volledig helder zijn en alle risico's afgedekt. De toepassing van innovatieve technologie
gaat altijd gepaard met moeilijk in te schatten risico's. Afwijken van bewezen technologie'
betekent een bewuste keuze voor een hoog risicoprofiel.

Kansen
Vanuit het perspectief van PPS is het van belang dat water steeds meer kostendrager wordt.
Dit terwijl water lange tijd vooral als kostenpost te boek stond en als bron van extra
complexiteit in een project. In stedelijke ontwikkelingsprojecten vormt het water, al dan niet
nieuw teruggebracht in de stad, nu ook een trekpleister. De bouw rond en op water
genereert inkomsten die meer kunnen opleveren dan de aanleg van een waterplas of het
uitgraven van een gedempte stadssingel kosten. In andere waterprojecten zorgen toerisme
en recreatie voor noodzakelijke inkomstenbronnen. Ook zand- of grindwinning (zie het
project Grensmaas) kunnen de basis leggen voor publiek-private samenwerking.

Meerwaarde
Belangrijke kansen liggen er ook in de kwaliteit van de planuitvoering. Bij traditionele
projectrealisatie, waarbij de overheid als opdrachtgever fungeert voor diverse uitvoerende
projecten en zelf en vââraf bepaalt wat er precies gedaan moet worden, worden kansen
gemist voor een optimale afstemming van functionaliteiten. De bij private partijen aanwezige
creativiteit wordt onvoldoende benut en de mogelijk aanwezige commerciële potentie en
daarop te baseren kostendragers worden wellicht onvoldoende herkend. Overigens vormt
betrokkenheid van private partijen vanaf de planvorming ook een extra waarborg dat
commerciële potenties niet worden overschat.

En nu aan de slag
PPS Toets
Voor de traditionele opdrachtgevers van 'natte projecten' of projecten waarin water een
belangrijke rol spelen, zoals RWS, provincies, gemeenten en waterschappen, kan PPS meerwaarde creëren ten opzichte van traditionele projectuitvoering. Het is zeer de moeite waard
om bij elk groter project consequent te toetsen 6f PPS tot extra kwaliteit, lagere kosten,
meer inkomsten dan wel een vergroot maatschappelijk draagvlak kan leiden°.
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Dit niet 'omdat het moet', maar omdat betrokkenen het daadwerkelijk zien als in potentie
(maar niet altijd!) geschikte manier om complexe projecten te organiseren en daardoor
belangrijke winst te boeken.

Regie
Vaak schrikken overheden nog terug voor PPS, omdat ze vrezen dan te weinig regie hebben
over het project. Een onterechte angst als de overheid beschikt over gekwalificeerde projectleiders. Verder moet de overheid borgen dat publieke belangen niet ondersneeuwen: een
heldere benoeming en blijvende toetsing met maatschappelijke stakeholders, vormen de
basis voor elke succesvolle PPS. Nadat deze belangen zijn gezekerd, kan met het bedrijfsleven worden gewerkt aan méér kwaliteit, betere risicoverdeling en lagere kosten. De
bundeling van kennis, verzameling van best practices en uitwisseling van leerervaringen
dragen bij aan een adequate regievoering op PPS-projecten door overheden. Wij vertrouwen
erop dat dit artikel hieraan een bijdrage levert.

Auteur is drs. H.M.(Herbert) ter Beek MPM. ciustermanager Economie van Regioplas Beieidsonderzoek (onderdeel van Ernst & Young)
en specialist PPS van Ernst & Young.
Een overzicht van beiangrijke ruimtelijke en infrastructurele pro1ecten, waarbij het Rijk ook ais medetinancier of anderszins als relevante
partner optreedt, js te vinden iv Ministerie van Verkeer en Waterstaat, MiRT-projectenboek 2008, 2007
Zie bijvoorbeeid Ernst & Yoang Consuiting, Pubhek-private samenwerking bij de voorbeeidprojecten ontwikkeiingspianologie, jak 2005.
Of P381 Pubhek-private samenwerking bii infrastructureie en stedelijke projecten, Enschede, juli 2001
Zie Ernst & Young Consuiting i.ov i<enniscentrum PPS, inventarisatie faai- en saccesfactoren van iokaie PPS-pro(ecten, februari 2000.
Voor casebeschrijvingen, zie Ernst & Young (2005), Bijiagerapport 'casebeschrijvingen'.
Zie H.M. ter Beek en G Klinkers

LO.V.

Programmabureaa Intensief Ruimtegebruik van het Ministerie van VROM, intensief ruimtegebruik

en publiek-private samenwerking: quick scan op wederzijds invioed intensief ruimtegebruik en BES bij zeven iokale ontwikkelings.
projecten, november 2000.
Een aansprekend voorbeeld waarbij door constructieve diaioog beiangrijke stakeholders goed betrokken worden bij planvorming en
realisatie, is het Grensmausproject. in dit project participeert naast overheden en private partijen bijvoorbeeld ook Natuurmonumenten.
in de evaluatie van de PPS-A59 zijn dergelijke prikkels uitgebreid beschreven.
Zie bijsoorbeeid M H.P. Otten, Ontspoorde technisch-complene projecten, management met gebonden handen?, in. J. A. de Bruijn eo..
Grote projecten' besluitvorming & management, 1996.
Bijvoorbeeld door inzet van de door Kenniscentrum PPS ontwikkelde Pubhiek-Prisate Comparatur.
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Reactïe op artikel 'Lessoris Learned (H, Ter Beek)
-1914

'1

Marktpartijen moeten weten

waar de overheid voor
staat en gaat. 1

'

'Bij PPS maak je gebruik van de creativiteit en het zakelijk
inzicht van marktpartijen. Die kunnen we goed gebruiken
bij de verdeling van schaarse ruimte. Het gaat om de juiste
balans tussen people, planet & profit'. In ons streven naar
duurzaamheid is economie ook een volwaardige factor.
De Afsluitdijk is een goed voorbeeld. Een grootschalig
project waarbij functies als natuur, recreatie, veiligheid en
milieu gecombineerd zijn.
DGW wil dit soort projecten als opdrachtgever zoveel
mogelijk stimuleren. Voor ons is het belangrijk om te leren
van 'best practices'. Daarnaast moet VenW zowel intern
als met andere overheden zo goed mogelijk samenwerken.
Op die manier kun je doelstellingen en financieringsstromen zo veel mogelijk bundelen. Dan weet de markt
waar de overheid voor staat en gaat."
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Kustbescherming

In mei van het jaar 2001 heeft het Engelse Environment
Hoo fd
Agency (vergelijkbaar met Rijkswaterstaat in Nederland)
Nederland Koninkliike
opdracht verleend voor het eerste PPS-kustverdedigingsBoskalis
contract. Nooit eerder is deze manier van samenwerking en
contract toegepast voor preventie tegen overstromingen.
Een consortium van vijf partijen, bestaande uit Boskalis Westminster, Dean & Dyball,
Mackley Construction, Mouchel en (later) KPMC Corporate Finance, heeft de opdracht
aangenomen om 9 km kust voor een periode van 25 jaar te verdedigen.
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De Environment Agency is in
1996 opgericht en zocht als
nieuwe ortanisatie naar
manieren om geld te besparen.
PPP (publiek privaat partner
schap) was een van de vele
beleidsmaatregelen die de
Engelse regering heeft getroffen

Eastbourne,.• Nearshore wave prediction.
-'-rf nredictton

om de private sector te
betrekken bij de realisering van
infrastructuurprojecten. Ook

horen daar services bi' die
voorheen alleen de publieke
sector leverde. Het belangrijkste doel van de Environment Agency was om scherpere prijzen
te bedingen voor grote overheidsprojecten. Tevens was het de bedoeling om sneller dan via
de gebruikelijke manier fondsen te werven om daardoor de openbare dienstverlening, het
instandhouden van de kustbescherming, zo snel mogelijk te verbeteren.

Projectbeschrijving
Het project omvat de versterking van de kustverdediging en het onderhoud van deze
versterking voor 25 jaar . Het project ligt in Engeland bij het kustplaatje Pevensey Bay
(ten noordoosten van Eastbourne) en betreft een stuk kustlijn van 9 kilometer lang,
bestaande uit een lange grindbank en 150 (houten) golfbrekers. Dit kustvak vormt de
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verdediging tegen overstroming voor 50 km 2 laaggelegen achterland met 3000 woningen, campings,
een hoofdweg, een spoorweg en een natuurgebied
Door achterstallig onderhoud en diverse stormen
voldoet dit kustvak niet meer aan de wettelijke
veiligheidseisen.
De Environment Agency realiseerde zich dat kustverdediging zeer veel geld kost, ool< vanwege de
klimaatsverandering met toenemende veiligheidsrisico's.
Langetermijnspreiding van kosten, efficiëntere en
in novatieve mogelijkheden van (integrale) kust
FOE
verdediging, spreiding en beheersing van risico's en
daardoor financiële zekerheden op servicelevelniveau
hebben geleid tot een PPS met een privaat
financieringsinitiatief (PEl).
Een voorinvestering was nodig om de kustverdediging weer zo snel mogelijk
op wettelijk niveau te krijgen. Dit ging om ca. 200.000 m 3 grind voor de stranden en de
bouw van nieuwe harde verdedigingsconstructies met bijbehorende infrastructuur.
Vervolgens moet dit kustvak met een jaarlijkse hoeveelheid van 20.000 m 3 grind worden
,

bijgehouden.
Traditioneel gebeurde al dit werk met vrachtauto's over de lokale wegen met alle hinder van
dien. Het consortium bedacht echter om dit grindwerk' met een baggerschip (de Sospan
Dau) te doen. Dit bracht vele voordelen voor kosten, natuur, bewoners en recreatie.

De rol van pubiek-private samenwerking
De PPS-benadering, met in onderhavig project het nadrukkelijke PEl-principe, was een lang
gekoesterde beleidsontwikkeling om meer efficiency en effectiviteit uit samenwerking met
de markt te halen. De redenen die ten grondslag liggen aan PPS worden duidelijk als ze
worden bezien in vergelijking met traditionele contractvormen. De gewenste besparingen
dan wel voordelen zijn:
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•
•
•
•
•
•
•

(voor)financiering door de private partij;
veel betere risicoallocatie;
kansen voor innovatie;
niet op voorhand denken vanuit beperkingen;
(bijna) direct voordeel van geleverde dienst;
zekerheid over (vaste) kosten/betalingen;
hogere kwaliteit en zekerheid door 25 jaar onderhoud verantwoordelijkheid van de
private partij.

Het behoeft geen betoog dat (voor)financiering, risico's en vertrouwen in de competenties
van elkaar cruciaal zijn voor een PPS-project.
Een belangrijk punt van zorg over PPS-en was en is dat de kapitaalkosten hoger zouden
uitvallen dan wanneer de publieke sector dezelfde hoeveelheid geld zou lenen. Wanneer de
Environment Agency via een PPS kosten wilde besparen, was het essentieel dat de overheidsaanbestedingen rendabeler zouden uitpakken voor de publieke sector. Daarom was het
belangrijk om ervoor te zorgen dat de kostenbesparingen die dit proces kon opleveren,
hoger zouden uitvallen dan de extra kosten.
Er zijn twee goede methoden om kosten te besparen:
Ten eerste kan de opdrachtnemer een totaalbeeld schetsen van de langetermijnservices
waaraan de publieke sector behoefte heeft en vervolgens innovatieve methoden bedenken
om deze services te leveren tegen lagere kosten.
In de tweede methode neemt de opdrachtnemer contractueel de vastgestelde risico's voor
zijn rekening die voorheen door de publieke sector werden gedragen. Dankzij een efficiënter
risicobeheer kunnen de kosten worden gereduceerd en worden geabsorbeerd in de totaalprijs. Bij waterwerken gaat het om risico's als de volledige verantwoordelijkheid voor het op
tijd uitvoeren van de werkzaamheden die zijn gebaseerd op een overeengekomen contract,
weersfactoren, de aanschafkosten van het materiaal, verplaatsing van het grind/zand en het
opstellen van een nood-/evacuatieplan.
Om de opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden om tot innovaties te komen en het risico
op zich te nemen, moet in een PPS-contract het gewenste doel worden gespecificeerd dat
een service omschrijft; het mag geen ontwerpspecificatie zijn die een object beschrijft. Als

28

bijvoorbeeld de meeste kosten van het project worden besteed aan het belangrijkste object,
zoals een concrete zeewering, zal dit geen substantiële kostenbesparing met zich meebrengen. Ten minste 50% van de zogenaamde netto contante waarde van de kosten moet
dan bestaan uit de jaarlijkse onderhoudskosten en het leveren van aanvullende services. De
Environment Agency heeft op het Pevensey-project naar schatting 15 procent bespaard ten
opzichte van de reguliere aanbestedingen door een contract af te sluiten waarbij aanzienlijke
risico's voor rekening komen van de opdrachtnemer.

Leerervaringen & risico's
Echte leerervaringen van dit project hebben we pas over een kleine achttien jaar. Toch zijn
er nu,na zeven jaar, al interessante opmerkingen te maken. Zowel de publieke als private
partijen zijn erg enthousiast over het project. Vooral de positieve signalen vanuit burgers,
recreatie- en natuurorganisaties zorgen voor dat enthousiasme!
De verantwoordelijl<heid van het consortium en de drang naar efficiency hebben geleid tot
innovaties met meerwaarde, zoals de verwerking van oude autobanden in de verdedigingsconstructie. Eerder was dit ondenkbaar. Vooral de communicatie met de omgeving en het
zoeken naar meerwaarde voor natuur, recreatie en commerciële visserij heeft geleid tot een
geaccepteerde uitvoering van het project (met alle revenuen van dien).
Het aanbestedings- en gunningproces van dit project kent een jarenlange geschiedenis.
Toch is steeds doorgezet met het nemen van transparante stappen. De uitvraag aan de
markt concentreerde zich op servicelevelniveau: wettelijke veiligheidseisen ten aanzien van
breuk, erosie en golfoverslag. Om hieraan te voldoen wordt de aandacht gevestigd op een
gezamenlijk beeld ten aanzien van - niet altijd even objectieve - ontwerpparameters. Denk
bijvoorbeeld aan stormgegevens of langetermijnmorfo!ogie van een kust. Daarom is het juist
rondom dit soort thema's erg interessant om vanuit een samenwerkingsgedachte dergelijke
projecten uit te voeren.
De overwegingen ten aanzien van risico's die onder verantwoordelijkheid van het
consortium vallen, zijn:
• stormcondities;
• zeespiegelstijging;
• wanneer keurt de opdrachtgever iets goed;
• verwachtingen van de burgers;
ontwerponzekerheden (discussie over parameters).
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Kansen voor Nederland
Voor de kustverdediging van Nederland zijn er zeer zeker interessante mogelijkheden die
gelijkenis hebben met het Pevensey Bay-project. Een integrale meerjarenaanpak leidt per
definitie tot besparing van kosten. De eerste belangrijke parameter daarin is spreiding
van risico's, zowel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer als de technische risico's (lees:
morfologische dynamiek) over de jaren heen. De tweede belangrijke parameter is flexibiliteit
in planning van de uitvoering. Zeker in deze tijd is beschikbaarheid van het juiste (bagger)
materiaal en (ervaren) menskracht de bepalende factor.
Juridisch gezien ligt het wat lastiger, maar ook in dit geval is het zeker niet onmogelijk. Een
echte PPS kun je nu eenmaal niet aanbesteden, die ontstaat'. Bijvoorbeeld na een afgewogen
slimme vorm van aanbesteden. Door de uitvraag dusdanig functioneel te formuleren en
samen met ervaring, omzet en corn petenties te beoordelen kan er op hoog abstractieniveau
een aanbesteding worden gehouden. Dit leidt tot één opdrachtnemer/consortium waarmee
de opdrachtgever de PPS in zijn volle hoedanigheid gaat vormgeven.

Conclusie en aanbeveling
Conciuderend kan opgemerkt worden dat er fantastische mogelijkheden zijn om de
Nederlandse kustbescherming via publiel<- private samenwerking aan te pakken.
Momenteel wordt de marl<t in geen geval gemotiveerd om met slimme, dan wel meerwaarde
genererende of kostenbesparende oplossingen te komen. Een meerjarig functionele uitvraag,
gericht op duidelijke onderlinge samenwerking, biedt kans op serieuze kostenbesparingen.
Voorwaarden voor een aanbesteding die leidt tot kust-PPS:
• voldoende schaalgrootte (minimaal 1/3 gehele kust);
• integrale benadering om innovaties en optimalisatie mogelijk te maken;
• doelformulering in functionele termen;
• duidelijke visie op risicoallocatie.
Voordelen van creatieve kust-PPS (â la Pevensey Bay):
• een duidelijke prikkel tot innovatie (proces en product);
• een forse kostenbesparing door het benutten van schaalvergroting, integraliteit en
technische innovaties;
• meerwaarde mogelijk voor ecologie en morfologie door integrale aanpak;
• de overheid weet voor jaren waar ze in termen van veiligheid, risico's en kosten aan toe is.
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Reactie op artikel 1 Pevensey Bay' (Boskalis)

11

De intentie is er, maar we zien

altijd veel beren en leeuwen
op de weg"

Dit artikel maakt duidelijk dat je nieuwe stappen moet
durven zetten. RWS staat ervoor open, maar ziet altijd
veel beren en leeuwen op de weg. Het is een must om
vertrouwen in marktpartijen te hebben. Bedrijven moeten
op hun beurt laten zien dat ze genoeg oog hebben voor
het publieke belang, zoals in Pevensey Bay. Daar nemen
ze kustveiligheid heel serieus: een pilot voor de
Nederlandse situatie.
PPS is ideaal voor het beheer van onze stranden, maar
dan moet iedereen wel vanuit een gezamenlijke aanpak
gaan werken. Dan ben je ook van die eeuwige discussies
af over wie waar verantwoordelijl< voor is. RWS kan het
beste één afdeling aanwijzen die bij deze projecten een
efficiënte werk- en overlegstructuur neerlegt: op hoog
niveau en met veel draagvlak. Verder is vasthoudendheid
heel belangrijk. Je hebt in de aanloopfase vaak gesteggel
met formele regels rond aanbestedingen. Maar als je de
ruimte binnen die regels goed benut, kun je uiteindelijk
veel bereiken."
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Plan WaterLely kan Zuiderzeewerken
bekronen
De Nederlanders zijn beroemd om hoe zij omgaan met water. Maar na de Afsluitdijk, de
Flevopolders, de Deltawerken en de Maeslantkering is het al weer even stil op het terrein
van de Nederlandse waterbouw. Toch staan waterbeheer en bescherming tegen overstromingen de laatste jaren steeds hoger op de politieke agenda. Bovendien is er een diep
gekoesterde wens om de vooraanstaande positie van Nederland als waterbouwland te
handhaven door juist in onze directe omgeving met oplossingen te komen die niet alleen
technisch, maar ook organisatorisch en conceptueel hoogwaardig zijn. Markt en politiek
kunnen hierin samen het voortouw nemen.
Het Innovatieplatform wijdde op 4 februari in Den Haag de kustconferentie 'Winnen met
Water' aan innovatieve waterprojecten. Op het congres was het plan van Rob Steijn van
ARCADIS/Alkyon een van de gespreksonderwerpen. Het werd aangemerkt als een kansrijk
concept dat uitwerking verdient.
Steijn heeft zo'n vijf jaar geleden het plan WaterLely ontwikkeld, een plan over ruimtelijke
ontwikkelingen op en rond de Afsluitdijk. Niet zozeer als een volledig uitgewerkt ruimtelijk
plan, maar eerder als een denkrichting die - in de ogen van Steijn - een belangrijke rol kan
spelen in het maatschappelijke debat over waterveiligheid. Een denkrichting die zich bij
uitstek leent voor samenwerking tussen publieke en private partijen.
Het plan WaterLely heeft betrekking op het gebied ten zuiden van de Afsluitdijk. Het
afsluiten van het Ijsselmeer, nu meer dan 75 jaar geleden, had grote gevolgen voor het
watersysteem van de Waddenzee en het Ijsselmeer. Het IJsselmeer dient nu onder andere
als zoetwatervoorraad en tijdelijke opvang voor extreem hoge neerslag en rivierafvoer.
Inmiddels is de Afsluitdijk hard toe aan een opknapbeurt. Vanwege de verwachte gevolgen
van de opwarming van de aarde moet de dijk toegerust zijn voor een stijging van de
zeewaterspiegel en een verhoogde toevoer van rivierwater vanuit het Europese binnenland.
Steijn ziet weinig heil in alleen de voortdurende verhoging van dijken en dammen.
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Die oplossing voldoet niet meer. Te veel inklemming leidt op termijn tot verstikking.' Hij stelt
voor een binnenring' ten zuiden van de Afsluitdijk te creëren, het Lelymeer'. Dat meer
heeft ruwweg de vorm van het blad van een waterlelie, met een oppervlakte van ongeveer
200 km 2 los van de huidige kustlijn van Friesland en Noord-Holland. In de Afsluitdijl< (circa
twee kilometer breed) komt een opening waarin een stormvloedkering en een getijdecentrale
met bypass voor vis komen. Dit Lelymeer zorgt met de voorgestelde stormvloedkering en
getijdecentrale voor aanzienlijke, innovatieve verbeteringen. Niet alleen door integratie van
de waterhuishouding van de Waddenzee en het Ijsselmeer. Maar ook door de winning van
duurzame energie, de waterkwaliteit, en natuur en werkgelegenheid te combineren in de
kop van het meer. Bovendien maken de schaalverkleining van de watervlakten en de
daarmee samenhangende lagere golven de nu nog geplande dijkverhogingen deels overbodig.
De Afsluitdijk, die strakke streep met links en rechts water, die buitenlanders zien als hét
symbool van de succesvolle strijd van Nederland tegen het water, blijft. In het midden komt
,

de getijdecentrale.

Integrale waterontwikkeling
Het creëren van een 'tussenbekken' geeft mogelijkheden om de waterhuishouding en het
waterpeil in het IJsselmeer flexibeler te reguleren. Steijn: 'Een te grote toevoer van rivierwater
kun je afvoeren door te pompen. Dit kan door de turbines in de getijdecentrale om te zetten
op pompstand. Dan krijg je een gemaal, waardoor de waterstand in het bekken nog veel
lager kan worden gezet dan de laagwaterstand op de Waddenzee. Pieken kun je zo opslaan
in het Lelymeer. Geen waterberging op land dus, maar waterberging op water. Andersom
kan bij langdurige droogte het waterpeil van het IJsselmeer langer gehandhaafd blijven ten
behoeve van het doorspoelen van het boezemwater van Noord-Holland.'
Het Lelymeer wordt een brak binnenmeer, een mengbak' van zoet water uit het IJsselmeer
en zout water uit de Waddenzee die ervoor zorgt dat er geen zoet maar brak water wordt
uitgelaten op de Waddenzee. Dit kan verstoring van het zoute mariene ecosysteem van de
Waddenzee voorkomen. Met andere woorden: de waterkwaliteit verbetert.
Een derde voordeel is de winning van duurzame energie door middel van een laagvervalgetijdecentrale in de Afsluitdijk. Binnen het nieuwe bekken heerst een nieuw regime dat veel
weg heeft van de Waddenzee, maar het niet is: een getijdebekken waarvan de dynamiek
van tevoren globaal kan worden 'geregeld', zodanig dat het geschikt is voor wat gewenst
wordt. Met de getijdecentrale kan elektriciteit ontstaan voor zo'n 75.000 mensen (circa
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100 mW). Door nieuwe technologie is de energie die met een getijcentrale wordt opgewekt
goedkoper dan meestal wordt aangenomen. Bovendien, we willen duurzame energie,
waarom zouden we het dan laten liggen?'
Het plan WaterLely gaat ook over natuurontwikkeling. Het nieuwe meer vormt een getijdebekken waarvan de dynamiek, al naar gelang de wensen, min of meer globaal kan worden
geregeld. De zoutgraad van het water kan gestuurd worden via een in de binnenring
aangebracht inlaatwerk voor zoet lisselmeerwater. Dan ontstaan bijzondere mogelijkheden
voor brakke intergetijdegebieden, zoals die er vroeger waren en die we zijn kwijtgeraakt. Als
je de binnenring uitvoert als een meanderende, natuurlijke kustlijn, kan dit een toevoeging
zijn met landschappelijke waarde. Op en langs de nieuwe oeverzones groeien riet en
bosschages. Steijn: Dat schept weer een habitat voor mosselen, vissen, wieren en vogels.
Er ontstaat een kraamkamer voor uniek leven.' De oevers vanaf de kant van de Afsluitdijk
blijven onbebouwd, het merendeel van de omtrek blijft ongemoeid, al kan er wel
bijvoorbeeld een fietspad overheen aangelegd worden.
Aan de zuidkant van de ring ontstaan mogelijkheden voor recreatieve ontwikkelingen, zoals
een jachthaven. Dit zuidelijk deel van de binnenring biedt projectontwikkelaars de
mogelijkheid om recreatieve functies te ontwikkelen. De watersport kent een groot gebrek
aan ligplaatsen. Bestem dat deel van de WaterLely voor de watersport. Daarmee ontstaat
ook een ontlasting van de drukke watersportgebieden in Friesland. Een nieuwe jachthaven
biedt ook weer werkgelegenheid.' Het resterende IJsselmeer blijkt ook aantrekkelijker te
worden. Het is nog steeds ruim water, maar nu met minder rechtlijnige, dus meer
afwisselende zeilroutes. Bovendien wordt de strijklengte van de wind beperkt, zodat de
maximale golfhoogte lager komt te liggen dan nu. Dat is prettig voor de recreatievaart,
vooral voor zeilschepen. De aantrekkelijkheid en de capaciteit van het IJsselmeer nemen zo
toe, waardoor een deel van de (toenemende) drukte op de Wadden kan worden opgevangen.
Steijn benadrul<t dat zijn plan' geen blauwdruk is, maar een aantal l<euzes zichtbaar maakt.
Hoe meer brakke getijdezones er worden ontwikkeld, hoe minder ruimte er is voor energieopwekking en waterberging. 'Ik maak de keuzes niet, de invulling is een zaak van de politiek
en private partijen.'

Complexe PPS
Steijn betwist dat de urgentie voor zijn voorgestelde plan ontbreekt: 'Die urgentie is er nu al.
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We moeten extreme weersomstandigheden
voor zijn. Er gaan problemen ontstaan in
onze waterhuishouding. En de discussie
daarover moeten we nu voeren. Het plan
WaterLely is een uitdaging om voort te gaan
op de weg die minister Lely ongeveer een
eeuw geleden inzette.' Een uitdaging
waarvoor het nodig is dat de overheid en
private partijen samen optrekken. Steijn
ontmoet, als hij over zijn plan WaterLely
vertelt, overal enthousiasme, maar nog
niemand voelt zich er verantwoordelijk voor.
Er wordt te veel sectoraal gedacht. De ene
partij houdt zich bezig met waterbeheer en
doet niets met energie, terwijl de andere
partij oog heeft voor recreatie en zich niet of
nauwelijks bemoeit met de waterhuishouding.
'Bij een integraal project zoals dit plan
WaterLely zou de overheid de regierol
moeten vervullen, terwijl de private sector de
creativiteit, innovatie en financiering moet
inbrengen.' Verantwoordelijkheden,
financiering en inspanningen voor zon
waterstaatkundig project moeten geregeld
worden in een PPS-overeen komst. Dat kan
niet anders bij zo'n project.
Vanuit de publieke sector zijn de ministeries
van Verkeer en Waterstaat, VROM, LNV en
Economische Zaken hierbij betrokken, terwijl
als private partijen gebiedsontwikkelaars,
adviesbureaus, recreatieondernemers en
energiemaatschappijen zouden moeten
deelnemen. Maar er moet iemand zijn die
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Combineren in waterbeheer - de winst van WaterLely
WaterLely is een integraal ruimtelijk plan dat - in samenwerking tussen bestuur en private partijen veiligheid en ruimtelijke kwaliteit combineert. Met als resultaat:
• vergroting van de tijdelijke waterberging bij extreem hoge rivierafvoer;
• verbreding natuurwaarden en belevingswaarden in het huidige lisselmeergebied;
• revitalisering van de vergane brakke estuariene dynamiek in plaats van een strakke dijk;
• duurzame energie uit getijden in plaats van windmolens in de wijde vogelroutes;
• voorkomen van plotselinge en massale zoetwaterlozing op de zoute Waddenzee;
• verplaatsen van de mosselvisserij uit de Waddenzee naar elders;
creatie van nieuwe mogelijkheden voor mossel-, vis- en wiergroei;
creatie en verbetering van condities voor waterrecreatie in het IJsselmeer.

Van beauty-contest tot etalage
De Afsluitdijk voldoet niet meer aan de veiligheidsnormering. Aanpakken is nodig. Maar
het aantal ideeën voor verbetering is overweldigend. Om het kaf van het koren te scheiden
worden al in de verkenningsfase marktpartijen gevraagd mee te denken. Wim Leendertse
(RWS), Joost van de Beek (RWS) en Sonja Busch (Provincie Fryslân) over deze bijzondere PPS.
Termen als broeikaseffect, smeltende poolkappen en stijgende zeespiegel beheersen de
laatste jaren het nieuws. Met name in Nederland hebben deze zaken verstrekkende gevolgen.
Want een land dat voor de helft onder NAP ligt, en al eeuwen de strijd aangaat met het
water, zal deze strijd dus moeten verhevigen. De dijken die sinds mensenheugenis het beeld
langs de kust bepalen moeten steviger zijn. Want ook in de toekomst moeten de bewoners
van de kustprovincies hun voeten droog houden.
Wim Leendertse is
projectmanager van
Rijkswaterstaat:
Nederland strijdt tegen water en is
daar in het verleden altijd heel
innovatief mee omgesprongen. Het
meest in het oog springend van al die
waterbouwkundige kunststukjes is
wellicht de Afsluitdijk Deze 32
kilometer lange dijk is uniek omdat
hij niet direct het achterland
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beschermt tegen het zeewater. De Afsluitdijk scheidt het zoute water in de Waddenzee van
het zoete IJsselmeerwater. Juist in 2007, het jaar van 75-jarig bestaan van de dijk, blijkt deze
echter niet meer te voldoen aan de aangescherpte eisen van de overheid. Elke vijf jaar
worden alle dijken in Nederland gecheckt op veiligheid, en enkele plekken op de Afsluitdijk
voldoen simpelweg niet meer. Onveilig is hij niet, maar in de toekomst zal deze dijk niet
meer opgewassen zijn tegen het stijgende water. Aan de eis dat de dijk een superstorm, die
slechts eens in de tienduizend jaar voorkomt, moet weerstaan kan hij niet langer voldoen.
Dus moet de dijk aangepakt worden, oordeelde staatssecretaris Huizinga eind vorig jaar. Het
is tijd voor groot onderhoud aan de dijk, zodat hij nog eens 75 jaar mee kan. Maar, zo
bedachten de staatssecretaris en de betrokken provincies, dan kan er ook nagedacht worden
over andere zaken die met de dijk gedaan kunnen worden. Want simpel gezegd, als de
spade toch de grond in gaat is het de moeite waard om te kijken wat er tijdens die
werkzaamheden nog meer te halen valt uit de dijk. Verzamel alle ideeën en kijk wat haalbaar
en betaalbaar is, werd de opdracht aan Rijkswaterstaat en regionale overheden."
Joost van de Beek is de projectmanager namens Rijkswaterstaat Dienst
Iisselmeergebied:
We hebben drie sporen uitgezet, waarvan de eerste in november vorig jaar is gestart. Geen
nieuwe verkenning maar vooral ideeën verzamelen, alle mogelijkheden voor de Afsluitdijk op
een rijtje krijgen. Hiertoe is er een beroep gedaan op deskundigen, op slimme koppen die
vérder kijken dan de bestaande kaders. Die de Afsluitdijk zien als een gebied met mogelijkheden. We benaderden de Stichting Maatschappij & Onderneming om deze Willie Wortels
te benaderen. Zij planden brainstormsessies, zogeheten ateliers waar iedereen met een idee

/
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deze mag presenteren. Om het overzicht te
bewaren werden deze ateliers opgesplitst in
vijf verschillende thema s bouwen met de
- natuur, morfologie beleefbaarheid duurzame
energie en architectuur. Alles l<an alles mag
Mits haalbaar uiteraard En als maar constant
in ogenschouw wordt genomen dat het nooit
ten koste mag gaan van de basisfunctionaliteit
van de dijk. Want wat er ook aan gaat
gebeuren, de Afsluitdijk ligt er hoe dan ook
voor de veiligheid en die moet gewaarborgd
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blijven. Al deze plannen worden op 14 maart gepresenteerd tijdens een groot symposium
over de Afsluitdijk."
De ateliers leveren een grote berg aan ideeën op. Plannen voor duurzame energiewinning
door het bouwen van een osmosecentrale. Plannen voor een extra dijk, met daarop een
superbusverbinding. Zelfs plannen voor woningen op de dijk passeren de revue. Welhaast te
veel van het goede. Het op papier zetten van een gezamenlijke publieke ambitie voor de
Afsluitdijk kan niet vooraf gebeuren. Althans, niet in zijn geheel. In grote lijnen ligt de
ambitie er om meer met de dijk en z'n omgeving te doen.
Sonja Busch participeert namens de Provincie Fryslân:
De bedoeling was om onze ambitie voor de marktconsultatie uit te spreken. Hiermee zou
de markt aan de slag kunnen in het ontwikkelen van een totaalconcept voor de Afsluitdijk.
Maar een deel van de ambitie zal gevormd worden door de perspectieven die geboden
worden wanneer de creativiteit van de markt ingezet wordt. En natuurlijk speelt ook de mate
waarin die ambities haalbaar en betaalbaar blijken hierin een belangrijke rol. Ook op dat
laatste punt komt de markt om de hoek kijken; niet alle ambities worden per se door de
overheid bekostigd. Dus worden bedrijven gevraagd hun licht te laten schijnen op de zaak.
Dan heb ik het niet over elke willekeurige aannemer, maar grote bedrijven. Die het ook in
zich hebben dergelijke opdrachten uit te voeren, wellicht al eerder met zull<e omvangrijke
projecten in aanraking kwamen. En die ook bereid zijn zo'n onzekere opdracht op zich te
nemen. Gevraagd wordt een totaalconcept voor de Afsluitdijk te destilleren uit die stapel
ideeën en deze ook te toetsen op haalbaarheid en betaalbaarheid. Niet met het idee om als
winnaar uit de strijd te komen en de opdracht zo binnen te slepen, maar om de overheid te
informeren én te adviseren. Dat vraagt een enorme flexibiliteit van de bedrijven."
Joost:
Hoewel het hier wel degelijk gaat om een publiek-private samenwerking, kunnen we niet
spreken van echte PPS. Er ligt namelijk nog geen opdracht, geen aanbesteding. Wij vragen
input en commitment van de markt, maar we zullen met onze publieke partners verder
moeten afstemmen wat we er mee gaan doen. Het is een soort beauty-contest geworden,
op zoek naar de beste totaalconcepten. De markt gaat ons helpen om publiek-publiek op
dezelfde lijn te komen. Daar hebben we heel 2008 voor. Dat lijkt een lange tijd, maar
eigenlijk is het een heel snel traject. Eind 2007 hadden we nog helemaal niets, alleen een
deels afgekeurde Afsluitdijk. In een jaar tijd hebben we alle ideeën bekeken, alle mogelijke
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concepten tegen elkaar afgezet. En dat ook geformuleerd in een heldere ambitie. Want aan
het eind van het jaar hebben we uit al die concepten de beste dingen bij elkaar gelegd. Die
grote legpuzzel bieden we vervolgens weer aan aan de staatssecretaris, die er samen met het
kabinet een beslissing over gaat nemen. Dan pas gaat de echte PPS van start. Of misschien
wel verschillende PPS'en, daar kunnen we pas aan het eind van dit verkenningsjaar wat
zinnigs over zeggen. Dat maakt dit project ook zo uniek. Allereerst gingen dat de
verschillende publieke spelers vanaf het begin op basis van gelijkwaardigheid te werk. Dat
gebeurt niet vaak, meestal neemt de een voortouw omdat die het meeste belang heeft.
Nu hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Daarnaast zijn niet eerder al zo vroeg
marktpartijen betrokken, nog voordat er een daadwerkelijke opdracht op tafel lag. Niet in de
natte infrastructuur in ieder geval. Maar dit is wel de beste manier. We moeten dit moment
grijpen met de Afsluitdijk. Nu gaan we er mee aan de slag gaan, moeten we er ook
maximale uit willen halen. Of in ieder geval alle opties zorgvuldig hebben afgewogen.
Want als dat groot onderhoud eenmaal gedaan is, gaan we er niet 1-2-3 weer mee aan de
slag. We moeten naar de toekomst kijken, het is nu of nooit."
De vroege inbreng van de marktpartijen zorgt voor een heel ander traject dan gepland.
Oorspronkelijk zou de markt in dit stadium gecommitteerd worden. Maar omdat nog niet
duidelijk is welke concepten haalbaar zijn, is niet te bepalen welke partijen gecommitteerd
dienden te worden. De insteek van een ontwikkelcompetitie tussen bedrijven gaat overboord, het ontwikkelen van een concept krijgt nu een adviserende functie. Dat heeft als
bijkomend voordeel dat er nog geen combinaties gevormd behoeven te worden tussen de
marktpartijen. Alle partijen mogen hun beste plan aandragen, in een volgend stadium
worden deze pas samengevoegd tot het beste concept. En dan zullen de groepen gevormd
gaan worden. Zo benut de overheid ten volste de creativiteit en kunde van de markt.
Sonja:
De Afsluitdijk is natuurlijk een enorm prestigieus project. Dat is een geluk, want het is goed
te begrijpen dat bedrijven niet gek zijn op een constructie als deze. Er is nog geen bestuurlijke overeenstemming, dat is een onzekere factor. Daarom blijven we gedurende het hele
proces de dialoog met elkaar aangaan. Want we horen ook graag hoe bedrijven ônze rol in
het geheel zien. Zodat we samen tot het beste concept kunnen komen voor die dijk. Zij zijn
niet gewend om zo te werken. Maar voor ons is het ook een vreemde manier van werken.
We hebben het onderling gekscherend over het dichtlikken van envelopjes met daarin onze
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eigen visie. En dan achteraf kijken wat er van terecht is gekomen. De enige zekerheid die we
hebben is dat de kosten voor het onderhoud van de dijk, de basisfunctionaliteit, door de
rijksoverheid worden opgehoest. Van alle andere ideeën moet worden aangetoond dat ze 6f
rendabel zijn 6f maatschappelijk verantwoord genoeg voor een bijdrage van de overheid.
Ik verwacht het niet, maar de kans bestaat dus dat er straks een dijkverzwaring wordt aangebracht en dat dat het is. Dat is het nul-alternatief. Maar dan weten we in ieder dat we
alles hebben afgewogen en dat we de beste beslissing hebben genomen."
Wim:
"Ik kan me niet voorstellen dat er helemaal niets gaat gebeuren met die Afsluitdijk. We zijn
niet helemaal blanco begonnen aan dit hele traject. Er is een ambitie, maar die is puur op
hoofdlijnen. De SMO-sessies waren bedoeld om die hoofdlijnen wat preciezer in te vullen.
Helaas is dat nog niet helemaal gelukt. We zullen daar mee door gaan parallel aan de
marktconsultatie. Toch zijn in die ambitie wel twee woorden die vetgedrukt zijn: duurzaamheid en innovatie. Die laatste is de Afsluitdijk, en eigenlijk de gehele Nederlandse waterbouwkunde, natuurlijk op het lijf geschreven. En het is prachtig te combineren met het
genereren van duurzame energie. Want ook daar ligt bij de Afsluitdijk een gouden kans.
Het is één van de weinige plekken waar we op grote schaal energie kunnen winnen uit de
natuurlijke omstandigheden. De dijk is uitermate geschikt voor zonne- of windenergie, de
scheiding van zout en zoet water zorgt voor perfecte omstandigheden voor een osmosecentrale. Als die zal<en op de Afsluitdijk goed worden aangepakt, kunnen we straks de drie
noordelijke provincies van groene stroom voorzien. En met de huidige klimaatkwesties is dat
een zeer sterk argument. Want we moeten niet alleen naar de betaalbaarheid en de haalbaarheid kijken, we moeten ook kijken in hoeverre de plannen die naar voren komen
maatschappelijk draagvlak genieten. En dan denk ik dat we qua duurzaamheid wel goed
zitten."
Joost:
"Waar duurzaamheid vooral de maatschappij aanspreekt, raakt de ambitie innovatie het
bedrijfsleven. Door die twee ambities dus ook aan elkaar te koppelen versterken we onze
publiek-private samenwerking al enorm. Zelfs nog voordat het er officieel één is. Daarbij
hangen beide ambities natuurlijk nauw samen. Wanneer wij van de Afsluitdijk weer het
innovatieve hoogstandje maken dat het 75 jaar geleden was bij de oplevering, profileren
de Nederlanders zich wederom als dé waterbouwkundigen van de wereld. We kunnen de

Afsluitdijk weer in de etalage leggen. En wanneer we dat gaan combineren met recreatie
slaan we drie vliegen in één klap. Dan zullen toeristen, inmiddels al ruim driehonderdduizend
per jaar, nog veel massaler naar de dijk trekken. Dat is goed voor de regionale, de provinciale
én de landelijke economie. En dat raakt zowel de publieke als de private sector. Door dit
soort dingen nu al met ell<aar te bespreken, versterken we elkaars ideeën en creativiteit.
Waardoor we uiteindelijk tot een optimale uitwerking voor de Afsluitdijk willen komen.
Eentje die klaar is voor de toekomst."
Zover is het nog niet. Nog lang niet zelfs. De marktpartijen gaan aan het broeden op hun
perfecte totaalconcept voor de Afsluitdijk. Rond de zomer zal dit nieuwe portfolio dan
uitgebreid bestudeerd zijn door een onafhankelijke jury. De betrokken overheden destilleren uit
deze concepten een ambitie voor de Afsluitdijk en zullen deze dan nog eens terugkoppelen
naar de markt, die daarna om een verdieping gevraagd wordt. Van daaruit zal het
uiteindelijke kabinetsvoorstel worden geformeerd. Een lange weg nog te gaan, die publiek
en privaat hand in hand bewandelen. Nog niet in een officiële PPS, maar wel in nauwe
samenwerking. Wat voor PPS daar uiteindelijk gaat rollen, zal de toekomst uit moeten
wijzen.
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Gebiedsontwikkeling

het blauwe goud, financieel klotsgenot 1
zomaar enkele bijzondere benamingen in
relatie tot water

Procesmanager

Water heeft veel functies: waterberging, waterafvoer, waterbeheer, recreatie, ruimtelijke
kwaliteit, ecologie en transport. Maar tegenwoordig heeft water ook een woonfunctie en,
misschien de meest onbekende, een functie als financiële drager. De zeespiegel stijgt, er
ontstaat meer kweldruk, het regent meer en harder, meer verharding leidt tot steeds snellere
afvoer, en de rivieren dienen zich sterker aan. Anderzijds door veenoxidatie in combinatie
met pompen en deifstoffenwinning daalt de bodem steeds verder met alle mogelijke
problemen van dien.
De urgentie is duidelijk en vooral door publiek-publieke maar ook door publiek-private
samenwerking op te lossen. Water op een slimme manier inpassen in ruimtelijke ordening is
daarbij de kansrijke sleutel tot een duurzame toekomst voor deltagebieden. Water stroomt
van A naar B en is van niemand'. Maar vanuit de besluitvormingsoptiek, waarbij het draait
om budget, positionering en politiek, l<ent het juist vele eigenaren'. Daarbij bestaat het
probleem dat de besluitvorming bij eigenaren' als het rijk, provincie en gemeente politiek
gestuurd zijn en de andere eigenaar, het waterschap, functioneel gestuurd wordt en het
bestuur bijvoorbeeld zelf gemachtigd is de omslag aan de burger vast te stellen (ool< al
wordt daar in 2008 het kiesstelsel opengesteld voor bredere groeperingen).
De aanleg van een baggerdepot of een wonen-op-water-plan zet de besluitvorming en de
bestuurlijke verhoudingen nog te vaak op scherp. Dat gaat meestal om drie redenen:
afbakening van bestuurlijke budgetten, zeggenschap en profilering. Als samenwerking
tussen bestuurders al een uitdaging is, hoe moeilijk is het dan om samen te werken met
private partijen die ook nog een commercieel belang hebben? Het antwoord is simpel:
meerwaarde. Meerwaarde die ontstaat door betere budgetbeheersing, efficiency en
goedkoper beheer onder andere door toepassing van innovatieve oplossingen. Als we niet
uitkijken strandt Nederland in beperkingen op goede bestuurlijke plannen. Tegenwoordig
is een doorlooptijd van zeven jaar standaard. Gezonde private ondernemingen kunnen de
daarmee gemoeide inspanningsuren nauwelijks meer opbrengen. Toch houden we de moed
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erin. Publiek-private samenwerking is absoluut een oplossing maar vraagt om rasoptimisten,
zowel bij overheden als bij private partijen. Kortom, om mensen die willen samenwerken.
De vier zogenoemde vaartmakers' economie, natuur, klimaat en water vragen nu om een
gebiedsbrede snelle en grootschalige aanpak, met water als een sturend element. Deze
vaartmakers zetten echter druk op het Nederlandse bestuursbestel. Elke overheidslaag staat
voor zijn eigen taken en kan deze nog steeds zelfstandig realiseren. Terwijl de nieuwe
Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) lagere overheden ook nog meer bevoegdheden geeft.
Eens te meer reden om te zoeken naar samenwerking die leidt tot meerwaarde in bijvoorbeeld budgetbeheersing, efficiency en goedkoper beheer.
PPS kan heel basaal een samenwerkingscontract betekenen waarin iedere partij een aandeel
in investering, risico en opbrengsten heeft. PPS kan ook over concessies gaan, waarbij de
overheidspartij(en) door de concessionair ontzorgd wordt en deze het ontwerp, de realisatie,
het onderhoud en beheer maar ook de financiering voor haar rekening neemt, de
zogenoemde Design, Build, Finance, Maintenance, Operate-contracten.
De rol van private partijen als financieringspartner wordt zo steeds groter en leidt tot een
daadkrachtige aanpak en rationele prijs. Value for money', in goed Nederlands, raakt steeds
meer in. Publiek-private samenwerking middels dit soort innovatieve contractvormen vormt
juist op het snijvlak van water en land de optimale aanpak.

Algemene beschrijving van het project Zuiderzeehaven Kampen
November 2005 begon in l<ampen de Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V. met
de aanleg van Zuiderzeehaven Kampen, een nat bedrijventerrein van 50 hectare met een
diepte van - 4,70 m NAP. Inmiddels een groot succes in bestuurlijk en commercieel opzicht.

Publiek-private samenwerking (PPS)
Achter de ontwikkeling van de Zuiderzeehaven staat een publiek-private samenwerking
(PPS). Die bestaat uit zes gelijkwaardige aandeelhouders, waaronder drie marktpartijen:
Dura Vermeer, Dredging International en De Vries & Van de Wiel. Daarnaast maken drie
publieke partijen deel uit van de PPS: de gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie
Overijssel. Zowel Rijkswaterstaat als waterschap Salland had daarbij een bepalende rol als
waterbeheerder voor respectievelijk het riviergebied en voor het inliggende gebied.
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Ontwikkelingsmaatschappij
De zes partijen uit de PPS opereren gezamenlijk in de vorm van een ontwikkelingsmaatschappij, geheten Ontwikkelingsmaatschappij Zuiderzeehaven C.V. De organisatie is
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ontwerp, de realisatie, het beheer en
onderhoud en exploitatie van de Zuiderzeehaven.

Rol van publiek-private samenwerking in het project
Marktgerichte aanpak
De PPS garandeert een innovatieve en marktgerichte aanpak. Zo beschikken de private
partijen over de meest actuele marktkennis. Bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, bouw
en verkoopprocedure bij de realisatie van een haven. Bovendien zijn zij in staat om direct
in te spelen op marktveranderingen. Ook de duurzaamheid van de Zuiderzeehaven is een
zwaarwegend belang; door de rol van de publieke partijen is die gewaarborgd. Daarnaast
bieden de publieke partijen het voordeel dat zij noodzakelijke en gewenste overheidsprocedures (zoals het aanvragen en verlenen van vergunningen) soepel kunnen laten
verlopen. Dat komt een snelle en efficiënte aanpak vanzelfsprekend ten goede. Gezamenlijk
staat de PPS voor maatwerk.
Samenwerkingsconstructies tussen overheden en private partijen ontstaan om:
• de eigen begroting te ontlasten door een omvangrijke investering middels PPS off-balance
te houden: een financiële reden;
• economisch gestuurde innovatie in het project te brengen om daarmee kosten te besparen
of juist meerwaarde te creëren: een maatschappelijke reden.
Elke partner heeft zijn eigen achterliggende doelstellingen. Door vooraf de doelstelling voor
de PPS helder te benoemen ontstaat een solide basis voor samenwerking. Transparantie,
betrouwbaarheid en vooral de continue toekenning en bijsturing van meetbare prestatieindicatoren zijn daarbij van grote waarde gebleken. Door cultuur en helderheid ontstaat de
basis voor vertrouwen op basis van ratio. Vooraf voldoende tijd investeren in die cultuur
betekent meerwaarde.
De private partijen moesten vooraf wel accepteren dat elke overheidsdienst voor zijn eigen
taken staat, en dat juist ook de private partij een rol heeft in het creëren van meerwaarde
binnen de PPS. De overheid wordt gevraagd begrip te hebben voor een verdedigbare en
realistische winstmarge voor de privaten, benodigd om te kunnen bestaan en te groeien.
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Door in de beginfase ook de vele andere groeperingen die zich bijvoorbeeld met natuurbescherming bezighouden in het planproces te betrel<ken kunnen de PPS-partners als team
veel winst boeken. Bij de Zuiderzeehaven is vroegtijdig overlegd met de natuurorganisaties.
Hun doelstellingen zijn opgenomen in de planvorm, waardoor ook deze belangenorganisaties
hun doelstelling haalden. Bepaalde procedures werden daardoor onnodig of sterk ingekort.
Leerervaringen/risicos
PPS vraagt om visie
Kwalitatieve, strategische bestuurders met visie gaan voor PPS-constructies. PPS- projecten
hebben meestal een langere looptijd, soms langer dan een politieke loopbaan. Soms is het
ambtelijk wenselijk om een gedane belofte door een bestuurder met één portefeuïlle in te
passen in het geheel van het bestuurlijke meerjarenprogramma. Alertheid en anticiperen op
de eigen organisatie door de bestuurder blijven daarom waardevolle kwaliteiten.
PPS vraagt om een faciliterende wetgeving
Wetten en regels zijn bedoeld om te faciliteren en te stroomlijnen. De abstracte teksten
vormen te vaak nog een vrijwel onneembaar bastion van beperkingen. Ook de Keur van de
waterschappen kenmerkt zich als beschermend wetsinstrument, waarop vervolgens weer
ontheffing verleend kan worden onder strikte voorwaarden. De Keur is ook niet gemaakt
voor ruimtelijke-ordeningdoelen, maar primair voor waterbeheer. PPS met water is dan ook
niet vanzelfsprekend. Tussentijds komen er nieuwe uitdagingen, zoals de Kader Richtlijn
Water, de druk op bouwen op en aan het water in combinatie met de klimaatuitdaging,
vooral ook de verdroging. Waterschappen waren tot voor kort vooral waterbeheerders. Door
de nieuwe opgaven komt ook hier een proactieve opstelling boven aan de agenda te staan.
Tussentijds worden deze overheden geplaagd door reorganisaties, waardoor kennis
verdwijnt, nieuwe mensen weer aangetrokken worden en de output ernstig kan terugvallen. Die tijd heeft Nederland niet. Dat vraagt om snel herstel van de organisaties en
vooral: samenwerking en kennisborging van PPS-ervaringen. Eenzijdige oplossingen voor
waterberging middels één begrotingsbudget staan in schril contrast met de kansen voor
optimaal gebruik van belastinggeld met PPS-constructies. Ook de gemeenten kunnen in het
eerste stadium van planvorming de kansen vergroten door water voorop te stellen.
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PPS vraagt financiële afbakening
De langjarige doorlooptijd veroorzaakt ook dat tussentijds gewijzigde wetgeving, haar
weerslag kan hebben op de financiële constructie van het project. De consequenties daarvan
worden vooraf niet altijd voldoende ingeschat en vastgelegd. Wederzijdse kennis van
projectflnanciering en (Europese) subsidies bieden grote meerwaarde, zowel voor overheden
als private partijen. Zo ontstaat een onverslaanbare gezamenlijke drijfveer voor PPS.
PPS vraagt realiteit
Het is een illusie te denken dat wij in staat zijn dertig jaren te overzien. Wïe wist in 2004 dat
fijnstof in 2006 vele bouwprojecten zou vertragen? Wie wist in 2005 dat in 2008 duurzame
energie zo'n bepalende rol zou hebben? Langjarige processen groeien, bewegen en
evolueren. Daarom is het van belang in doelen te spreken en niet, bijna dwangmatig,
eenzijdig te zoeken naar vastzetting van fysieke controlepunten. Gezamenlijk kom je tot
kwalitatief beschreven meetbare doelen op basis van prestatie-indicatoren.
PPS vraagt om besluitvaardigheid en daadkracht
Eenmaal partner in een PPS kunnen de partners zich niet onttrel<ken aan besluitvorming. Dat
lijkt logisch, maar is het niet altijd. Een rijksoverheid bestaat uit verscheidene geledingen: een
beleidsdeel, een projectenbureau, een beheerinstantie. De beleidsmensen kunnen binnen
de PPS iets besluiten waar de beheerders geen wetskader voor kennen of geen budget voor
hebben. Ook kan een besluit gevolgen hebben voor de omgeving. Soms zijn opgaven zo
complex, bijvoorbeeld bij grondwater of saneringslocaties, dat de wetgeving geen eenduidige probleemeigenaar aanwijst. Ook dan is een daadkrachtige overheid randvoorwaarde
voor een goede PPS.
PPS vraagt om innovatief nadenken
Door wetenschappelijk ontwikkelde denkmethodieken kan de innovatie als een continu
aspect ingebracht worden in PPS. Daarnaast kan door middel van systems engineering een
optimale werkmethodiek bereikt worden. Middels risicoanalyse kunnen de kans x effect =
gevolgen benoemd worden en op basis daarvan gewaardeerd worden in financieel te
alloceren risico's. Door lifecylce-benadering kunnen de totale kosten ingeperkt worden.
PPS vraagt om kennis van aanbesteden
Ook in 2008 blijkt gebrek aan kennis van aanbestedingskansen nog te vaak reden te zijn
om conventioneel aan te besteden. Rond 2006 zijn landelijk massaal inkoopreglementen
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opgesteld door gemeenten en provincies die conventioneel aanbesteden voorschrijven en
innovatief aanbesteden per situatie laten voorleggen aan het bestuur. De ambtenaar moet
proactief zijn wens tot innovatief aanbesteden toelichten. Dat wordt ambtelijk niet altijd
gewaardeerd. En daarmee ontbreekt de interne drijfveer. Daarom moeten de bestuurders
zelf de voortgang erin houden, dat gaat niet vanzelf. Contractmanagement en
aanbestedingsrecht zijn nu al een sterl< groeiende discipline. Europees aanbesteden biedt
volop gelegenheid voor innovatieve contractvormen, dat kan het probleem niet zijn.
Meervoudig ruimtegebruik vraagt om PPS
Waarom zouden we eigenlijk ruimte meervoudig gebruiken? Indien alle functies in een
gebied: wonen, werken, transport, recreëren, ecologie, benoemd worden in gewenste m 2
dan past het er niet in. Zo simpel is het. Stapeling of integratie van functies levert een
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resultaat dat meer is dan de som der delen.
Deze versterking is vooral ook van toepassing op water, met al zijn mogelijkheden. Maar dan
moeten de partijen die daarvoor staan, wel samenwerken. En daar leent een PPS-constructie
zich als geen andere samenwerkingsvorm voor.
Kansen in Nederland
Begrotingstechnisch moet er iets gebeuren in Nederland. Nog te vaak wordt conventioneel,
en onder het begrote budget, toch aanbesteed. Wie vraagt zich af waar dat verschil met
de broodnodige marktindexbudgettering vandaan komt? In conventioneel aanbesteden zit
geen marktuitdaging tot maximale productoptimalisering. Conventioneel aanbesteden stelt
de aannemer voor de opdracht, gezien de concurrerende aanbieding, slechts precies te
leveren wat het bestek omschrijft. Vooral niets meer. De werknemers van de aannemer
willen een goed product leveren en meer kwaliteit toevoegen.
De prijsd ruk dwingt echter een zoektocht naar de meest economische productie van de
minimaal beschreven kwaliteit. Meer vraagt de opdrachtgever niet en meer wordt contractueel niet verlangd. Zo wordt de lifecycle steeds korter, stijgen de beheerkosten en komen
investeringen steeds sneller terug. De molensteen om de nek van de overheidsbegroting, de
rentelasten, wordt steeds zwaarder, maar wel na de bestuursperiode van vier jaar.
De burger vraagt steeds meer inzicht. Bestuurders kunnen zich politiek sterk onderscheiden
door op langjarige basis de begroting op orde te brengen en beloften na te komen. Er
liggen prachtige kansen voor een langjarig overzichtelijke meerjarenbegroting op basis van
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lifecycle-beheerkosten. Nu al worden bijvoorbeeld nieuwbouwwijken ontwikkeld op basis
van een maximaal beheerbudget per jaar omgerekend per woning.
Uitbesteden van beheertaken, zonder daarbij de strategische sturing te verliezen, is dan een
van de kansen voor overheden om de uitgaven slimmer te besteden. PPS kan een probaat
middel zijn in deze zoektocht naar efficiency.

Conclusie
De urgentie voor een duurzame voortzetting van de Nederlandse economie noodzaakt
tot versnelde toepassing van publiek- private samenwerking. Er is geen tijd te verliezen.
Versnelde kennisopbouw van PPS-aanbestedingstechnieken is noodzakelijk en het liefst in
gezamenlijkheid tussen private en overheidspartijen. Dat brengt mensen tot elkaar en leidt
tot samenwerking en synergie.
In het project Zuiderzeehaven Kampen blijken drie publieke partijen en drie private partijen
prima in staat om optimale successen te boeken. De financiële en gebiedsuitdagingen, maar
ook de kans op gelijkwaardige financiële participatie zijn goede redenen. De gedrevenheid
om snel door de procedures te gaan is een belangrijk voordeel, net als de nastreving van
kwaliteit. Ten slotte geldt dit ook voor de maatwerkaanpak waarbij de koper één betrouwbare gesprekspartner ontmoet namens overheid en private partijen.

Aanbevelingen
Laat de geidverstrekkers vroegtijdig meedenken in PPS-constructies. Daarmee kan publiekprivate samenwerl<ing begrotingstechnisch een belangrijk argument zijn. De angst voor
financiële wantoestanden kan weggenomen worden door meetbare prestatie-indicatoren
leidend te maken in het project en zijn bijsturing. De Europese regelgeving biedt volop kansen
voor PPS, juist ook boven de vastgestelde grensbedragen voor Europese aanbesteding.
Door de aankomende wet WRO met meer bevoegdheden voor de lagere overheden en de
noodzaak om private partijen een rol te geven in een deel van de financiering wordt de nu
toenemende belangstelling voor PPS-constructies logisch.
Mooi werk maak je samen, en door gezamenlijk aan meer kwaliteit te werken ontstaat voor
Nederland een veel duurzamer samenleving. Dat is misschien wel het belangrijkste argument
om PPS-constructies te gebruiken. Water heeft nog een functie: het heeft een helende
werking voor mens en natuur. Ook daarom is water het meest logische argument om met
alle partijen samen te werken.
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Reactie op artikel GeId als water...'
(T. Vos, Dura Vermeer):

1

PPS vraagt om een andere

cultuur in onze organ i sati e .r

Het gaat om trajecten van de lange adem. Daar kun je
niet vroeg genoeg mee beginnen. Deze nieuwe werl<wijze
staat bij RWS nog in de kinderschoenen, maar is in de
Projectmanager Realisatie en
Infrastructuur bij Dienst

toekomst onvermijdelijk. Kijk maar naar de tendensen van
schaalvergroting en integratie van functies en beleids-

Werkzaam bij RWS sinds:

velden. Onze organisatie moet daarvoor wel meer
economische kennis en vaardigheden in huis halen.

1998.

Op dit moment zijn die onvoldoende aanwezig.

Zuid-Holland.

We doen de laatste jaren al veel om 'ondernemerschap'
te stimuleren, maar hebben nog een echte cultuuromslag
nodig. Dat betekent meer risico's durven nemen. De
partijen binnen het publieke domein moeten ons dan wel
het vertrouwen geven. Ook dienen we er met zijn allen
voor te waken dat PPS geen containerbegrip wordt. Door
de structuur en rolverdeling helder te hebben en flexibel
te blijven in de verschillende fasen. Het gaat er om dat we
elkaars krachten weten te benutten! Want niemand heeft
er wat aan als we blijven steken in mooie woorden en
goede bedoelingen."
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Zuiderzeehaven Kampen

Project Zuiderzeehaven
Zuiderzeehaven: Poort van Overijssel'! Dat was ruim tien jaar geleden de ambitie van de
provincie Overijssel. Gedreven door de economische motor Zwolle, de opkomst van
Short-Sea Shipping en een gebrek aan industrieterrein en aan diep vaarwater in de regio
werd gezamenlijk het plan gesmeed voor de aanleg van een nieuwe industriehaven in
Kampen. Een haven met nationale uitstraling, geschikt voor vernieuwingen in transport en
logistiek over water en inclusief een nat' industrieterrein van 50 ha. Een en ander passend in
het pallet' aan bedrijfsterreinen van de gemeenten Kampen en Zwolle.
Een opgaaf voor de gemeente Kampen die niet zonder risico's was. Een project van
40 miljoen euro kon immers de Kamper begroting van 80 miljoen euro nog wel eens ernstig
op haar kop zetten, zo was destijds de redenering. Daarnaast vormden het vermarkten, de
planologische inpassing en de onzekere onderhoudskosten van de haven als gevolg van
aanslibbing vanuit de rivier de IJssel de belangrijkste exploitatierisico's. Risico's die voor een
belangrijk deel ook door de markt gedragen konden worden. Vanwege het grote
maatschappelijk belang wilden de overheden het project ook niet volledig uit handen geven.
Gezamenlijk besloten de provincie Overijssel, de gemeente Zwolle en de gemeente Kampen
in 1999 tot aanbesteding van de Zuiderzeehaven l<ampen in een publiel<-privaat concept.
Van boerengrasland naar een moderne industriehaven, inclusief het gehele ontwikkelingsproces met ontwerp en realisatie, beheer en onderhoud, verkoop en exploitatie. Onder
leiding van de gemeente Kampen werd op 11 mei 2000 middels Europese bekendmaking de
aanbesteding van de PPS Zuiderzeehaven gestart. Op grond van het beste projectplan werd
een internationaal privaat consortium, met onder meer DuraVermeer, De Vries & Van de Wiel
en Dredging International, geselecteerd en werden de samenwerkingsonderhandelingen
gestart. In 2004 richtten de zes partijen de echte publiek-private Ontwikkelingsmaatschappij
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Zuiderzeehaven CV op. Een gezamenlijke organisatie met als doel de volledige ontwikkeling
van de Zuiderzeehaven binnen een periode van vijftien jaar.
Inmiddels is anno 2008 een groot gedeelte van de ontwikkelingsfase achter de rug en ligt
het project ruim voor op schema. Al in deze beginfase heeft de publiek-private samenwerking haar meerwaarde bewezen.
Porseleinhoender en Planologie
De eerste opgave van de gezamenlijke Ontwikkelingsmaatschappij bestond uit de wijziging
van zes bestemmingsplannen en de afgifte van 23 vergunningen voor een projectgebied van
ca. 70 hectare groot. Geen gemakkelijke opgaaf omdat het gebied ligt besloten tussen de
bebouwde omgeving van Kampen en een natuurgebied langs de randen van de Ijssel, dat
beschermd werd door Europese natuurwetten (Natura 2000-gebied). Een opdracht met een
tijdschema, daar de klok van de grondexploitatie al sinds de oprichting van de Ontwikkelingsmaatschappij was gaan tikken. Ondanks een groot aantal bezwaren tegen het project zijn
alle procedures, inclusief een Raad van State-procedure, binnen een periode van negen
maanden met succes afgerond!
De hybride kracht van de publiek-private Ontwikkelingsmaatschappij vormde de sleutel tot
succes van deze eerste mijlpaal. De Ontwikkelingsmaatschappij sloot een natuurconvenant
met de twee hardnekkigste bezwaarmakers. Het convenant voorziet enerzijds in de
waarborging van de leefomgeving van onder andere de porseleinhoender middels extra
natuurbouw en anderzijds in de rechtmatige aanleg van de geprojecteerde haven en
intrekking van de Raad van State- proced u re. Een deal met twee individuele organisaties die,
in een traditionele situatie, voor de gemiddelde overheidsbestuurder toch lastig te sluiten is
vanwege de publieke verantwoording van de noodzakelijk benodigde overheidsmiddelen.
Een tijdrovende en onzekere gang naar de Raad van State-rechter is in dat geval dan vaak
het enige alternatief. Dezelfde deal is binnen de publiel<-private Ontwikkelingsmaatschappij
relatief eenvoudig te verantwoorden. Immers, tijd is geld en het zekere wordt boven het
onzekere verkozen.
Budget en bouw
Ontwerp en bouw van het haventerrein zijn in een gefaseerd en flexibel bouwcontract door
de Ontwikkelingsmaatschappij uitbesteed aan de private bouwcombinatie. Daarnaast is
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een langjarig beheer- en onderhoudscontract afgesloten met de private parkmanagementorganisatie.
Optimalisaties van het ontwerp hebben enerzijds kostenbesparingen in de bouw en
toekomstig onderhoud gevonden. Anderzijds is een potentiële opbrengstverhoging
gerealiseerd door vergroting van het uitgeefbaar oppervlak. Zowel de besparingen als de
verhoging van de potentiële opbrengst worden direct teruggeïnvesteerd in het project.
Het mes snijdt zo voor zowel de publieke als de private partijen aan twee kanten. Voor de
Zuiderzeehaven heeft dit geresulteerd in een initiële kostenbesparing van ca. 10% in de
bouwkosten en een verhoging van ca. 5% van de verkoopopbrengsten. Het uiteindelijke
resultaat is een kwalitatief hoogwaardiger ontwerp met verschillende innovaties. De ontstane
optimalisering van de kwaliteit van de haven verhoogt de aantrekkelijkheid van de haven en
draagt dus direct bij aan een verbeterde verkoopbaarheid.
De gekozen constructie, waarbij de aannemer belangen heeft als publiek-private opdrachtgever en tevens de opdrachtnemer is, heeft aldus geresulteerd in de bouw van een
duurzame en kwalitatief hoogwaardige haven, waarbij de bouwrisico's voor de publieke
partijen tot nul zijn gereduceerd.
Handel en verkoop
Het grootste risico binnen de grondexploitatie van de Ontwikkelingsmaatschappij wordt
gevormd door de onzekere verkoopopbrengsten. Door een bedrijfsmatige en commerciële
aanpak van de verkoop zijn deze risico's geminimaliseerd.
Het product' industriekavel wordt als maatwerk aan de koper aangeboden. In eerste instantie
wordt uitsluitend de hoofdinfrastructuur van de haven aangelegd, waardoor de kosten van
voorfinanciering binnen de perken blijven. Op de specifieke vraag van de klant wordt de
kavel bouwrijp gemaakt en worden aanvullende investeringen gepleegd. Vooral de
ingebouwde flexibiliteit binnen het eigen' bouwcontract maakt dit mogelijk. De verkooporganisatie kan zo snel inspelen op de vraag van de klant en de bouwuitgaven worden op
deze wijze optimaal afgestemd op de verkoopinkomsten. De financieringslast en de
desbetreffende risico's blijven zo beperkt.
Binnen het vooraf overeengekomen uitgifte-beleid wordt de verkoopstrategie door het
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bestuur van de PPS uitgezet en is zodoende
losgekoppeld van politieke invloeden'.
Dit geeft de ontwikkelingsmaatschappij de
mogelijkheid om een zelfstandige verkooporganisatie op te zetten, die in de markt de
hoedanigheid heeft van een commerciële
marktpartij. De verkooporganisatie blijft
daardoor minder steken in het traditionele
etalagemodel, met min of meer toevallige'
verkopen. Het l<an actief op zoek gaan via
haar eigen netwerk naar het bedrijfsleven
dat binnen het profiel van de haven past.
De risico's bij de handel en verkoop zijn op
deze wijze zo klein mogelijk gehouden.
Uiteindelijk heeft de gemeente Kampen deze
risico's voor 50% verlegd naar het bed rijfsleven.
Blauwdruk voor samenwerking in
waterwerken
Het project Zuiderzeehaven is een waterbouwwerk van relatief beperkte omvang en
met zijn eigen karakteristieke risicoprofiel.
De ontwikkelingen die dit project heeft
doorgemaakt, zijn echter volledig vergelijkbaar met de ontwikkeling van meer grootschalige waterbouwprojecten die in
Nederland op stapel staan. Voorbeelden zijn
de 'ruimte voor de rivier-projecten',
gebiedsontwikkelingen en de kanjerprojecten in zee, zoals de waterlelie aan de
afsluitdijk en de zandmotor bij Hoek van
Holland. De onzekerheden en risico's die
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Tips voor PPS in natte werken
1

Zonder vertrouwen geen samenwerking.

2 De theorie is interessant, maar publiek-private samenwerking moet je doen.
3 PPS is nog steeds nieuw in Nederland, het blijft dus pionieren.
4 Bij een 'echte' PPS zijn publiek en privaat gelijkwaardige partners.
5 Bezint eer u begint: definieer vooraf op hoofdlijnen de taken, de risico's en de gezamenlijke
meerwaarde, bouw ruimte in voor veranderende omstandigheden en respecteer gedurende de
gehele rit de individuele belangen.
6 De organisatie van een publiek-publieke samenwerking in Nederland is relatief moeizaam en
tijdrovend, vanwege de verscheidenheid aan maatschappelijke belangen en de bestuurlijke
dichtheid. Toch is dat vaak noodzakelijk voordat een succesvolle PPS kan worden aangegaan.
7 Organiseer de publiek-private samenwerking op afstand van de bestuurlijke en financiële waan
van alle dag' van de individuele partijen.
8 Zorg voor betrokkenheid van de individuele partners gedurende de gehele rit van de samenwerking.
9 Goedkope aantrekking van marktkapitaal kan voor de overheid geen argument zijn om in een PPS
te stappen, daar zij zelf per definitie het goedkoopste kan financieren. 'Off-balance-financiering en
betere risicoplaatsing zijn wel valide argumenten.
10 Bij een echte PPS treft men uitsluitend juristen in het voortraject, bij de traditionele uitbesteding van
werken treft men de juristen bij de afrekening.

Kansrijk in Water!

Reactie op artikel Echte publiek-private
samenwerking. Zuiderzeehaven Kampen
(R. Duijn)

11

RW5 moet marktconform

gaan denken en de klassieke
rolverdeling l os laten rr
Bij dit project zie je dat alle partijen een duidelijk doel en
een heldere visie hebben. Bovendien is er al in de beginfase overeenstemming tussen de publieke partijen. Dat
zijn belangrijke basisvoorwaarden om PPS te laten slagen.
Verder moet je proberen om de waan van de dag zoveel
mogelijk buiten de deur te houden. Een zwalkende en
instabiele publieke partner maakt private partijen onzeker.
RWS mag wel wat risicovoller opereren en leren om meer
als ondernemer te denken: marktconform en gelijkwaardig
ten opzichte van andere partijen. De klassieke rolverdeling
'opdrachtnemer-opdrachtgever voldoet hierbij niet meer.
Je moet wel reëel blijven natuurlijk. PPS zet je alleen in als
je écht meerwaarde verwacht en niet om bijvoorbeeld een
budgettekort weg te werken. Dan werkt het niet. Maar
wie het goed aanpakt kent alleen winnaars. De overheid,
het bedrijfsleven en de burger. Die krijgt meer voor
hetzelfde geld of hetzelfde voor minder geld."
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Het initiatief voor het project Waterdunen in de Jong- en
Oud-Breskenspolder, westelijk van Breskens, is enkele jaren
geleden genomen door een recreatieondernemer en Stichting Het Zeeuwse Landschap.
De recreatieondernemer zocht een mogelijkheid om de dreiging van de beoogde kustversterking voor zijn recreatiebedrijf (West-Zeeuws-Vlaanderen is een van de acht Zwakke
Schakels langs de Nederlandse kust) om te buigen tot een kans op kwaliteitsverbetering.
Stichting Het Zeeuwse Landschap was op zoek naar een gebied waar een grootschalige, zilte
natuurontwikkeling tot stand gebracht zou kunnen worden. Samen hebben zij de aanzet
gegeven tot het project Waterdunen, waarin hoogwaardige natuur verweven wordt met
hoogwaardige verblijfsrecreatie. De gemeente Sluis en de provincie Zeeland hebben zich bij
dat project aangesloten.
Algemene beschrijving van het project
Over tien tot vijftien jaar heeft Waterdunen
langs vier lijnen zijn ambitie uitgewerkt:
kustverdediging, natuurontwikkeling, zilte
landbouw en (dag)recreatie en -toerisme.
Waterdunen gebruikt de bijzondere kwaliteiten
van de kust in West-Zeeuws-Vlaanderen.
De rust, ruimte, natuur, het gastvrije achterland en het vrije spel van zand, water en wind
vormen een unieke combinatie. Deze
combinatie geeft de mogelijkheid veiligheid,
recreatie, toerisme en ecologie in onderlinge
rarnenhang te versterken. Het project bestaat
uit de realisatie van 250 ha openbaar
toegankelijke natuur, die onder invloed staat
van een gecontroleerd getij. Een afwisseling
van slikken, schorren en geulen ontstaat, die
in aan-vulling op de intergetijdegebieden langs
cle Westerschelde als voedsel en broedgelegenheld zullen gaan dienen voor kustvogels.
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Door de dynamiek wordt een ook voor recreanten aanlokkelijk en spannend gebied gecreeerd. Via een slimme zonering wordt in bepaalde delen de rust gegarandeerd die nodig is
voor de kwetsbare (vogel)natuur. Achter de bestaande dijk wordt een breed duingebied
ingericht waarmee de kustveiligheid voor langere tijd op orde wordt gebracht. Het duingebied geeft ook de mogelijkheid voor een duincamping. Tussen het duingebied en het
schorren- en slikkengebied komen een hotel en ongeveer vierhonderd recreatiewoningen.
Waterdunen sluit aan bij de doelstellingen voor de lopende gebiedsontwikkeling in
West-Zeeuws-Vlaanderen, zoals vastgelegd in het gebiedsplan Natuurlijk Vitaal. Dit plan
is ontstaan vanwege de alarmerende situatie van de regionale economie in West-ZeeuwsVlaanderen. De werkgelegenheid in en ontwikkeling van belangrijke sectoren, zoals
landbouw, visserij en toerisme blijven achter. De regio heeft daarnaast te maken met
Kustverdediging

Hotel

Nieuwe duinen

4.sterren

D,,nenrj voor ve Ogheld
S

q

10101

,iflk,ro,

Recreatiewoningen

Kernnatuur

40 na voo, na
400 'aureatlewonlngen

150 ha e luarleno iatuur
met E ologische
Hooldstructuur kwaliteit

WWI0

01

Zilte I.i,icluouw

Parking

Mogelijkheden voor
nieuwe duIn teelten

Onthaalpartring met
na. 1000 plaatsen

1 veen
.

.
uru, won op
landgoederen

Dumncamping

Recreatrenatuur

Camping 0000 orij
kamperen in de duinen

Ca 100 na r000eat000tuur
voor fetsems wandelaars.
vogel-en rmtuudleftlebbers

59

inwoners die wegtrekken en een vergrijzing die hoger is dan elders in Nederland. Het
gebiedspian Natuurlijk Vitaal onderkent een impuls voor de economie en een verbetering
van de omgevingskwaliteit als de twee belangrijkste thema's van gebiedsontwikkeling. Het
plan Waterdunen vult beide in. Enkele cijfers uit de regionale effectenanalyse: 144-350 extra
structurele arbeidsplaatsen, ca. 300.000 extra overnachtingen, 18-24 miljoen euro extra
bestedingen binnen de gemeente Sluis.
De milieueffectrapportage (MER) voor het plan Waterdunen is in 2007 afgerond en binnenkort gaat het Kustversterkingplan, waarin de wijze van aanpak van de Zwakke Schal<el wordt
vastgelegd, formeel in procedure. Afspraak is dat de gronden die nodig zijn voor de realisatie
van de plannen minnelijk verworven zullen worden. Als dat lukt, zal ook het bestemmingsplan in procedure worden genomen en kan gestart worden met de voorbereidingen voor de
realisatie.
Rol van PPS in het project
Waterdunen is niet alleen een bijzonder plan dat een aantal innovaties kent. Meest opvallend
is de niet-traditionele samenwerkingsvorm PPS, waarbij een private partij, publieke partijen
en een NGO vanaf het begin op gelijkwaardige wijze samenwerken. Ook is het inhoudelijke
concept vernieuwend en uitdagend. In plaats van een ruimtelijke scheiding tussen verblijfsrecreatie en natuur levert hier de verweving van recreatie, landschap en natuur juist meerwaarde. Ook is de aanleg van een natuurrecreatiegebied met gedempt getij voor een groot
oppervlak nieuw in Nederland.
Het project is door het ministerie van VROM aangewezen als landelijk voorbeeldproject
Ontwikkelingsplanologie. VROM heeft Waterdunen ook opgenomen op de lijst van
projecten die een bijdrage uit het Fonds Economische Structuurversterking kunnen krijgen.
Leerervaring en risico's
De ontwerpfase is in afronding en zodra de financiering op hoofdlijnen rond is, kan het
inrichtingsplan gemaakt worden als opmaat naar de realisatie. Die hangt nauw samen met
de financiering van de plannen en de (financiële) risico's die de betrokken partijen kunnen
en willen nemen.
Voor de ontwikkelfase is de samenwerking met de vier partijen goed verlopen, maar de
feitelijke (financiële) risico's waren nog beperkt. Nu de uitvoering in zicht komt, moet
duidelijk worden wat de bijdrage van iedere partij wordt aan de realisatie. Daarbij wordt
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door de betrokken partijen niet uitgesloten dat een traditionele realisatiewijze (in de vorm
van publiek opdrachtgeverschap) ook mogelijk is. In de ontwerpfase is door intensieve
samenwerking tussen de betrokken partijen al belangrijke winst geboekt en een solide basis
gelegd voor verdere planvorming.
Een belangrijke leerervaring van de ontwerpfase is dat het moeilijk is agrariërs uit het gebied
daadwerkelijk bij de planvorming te betrekken. Zij hebben geen belang bij de verandering in
het gebied en wachten af tegen welke prijs zij uitgekocht gaan worden. Onderzocht is of de
optie haalbaar is waarbij de eigenaren hun gronden risicodragend inbrengen in een onderneming, die de combinatie natuur en recreatie gaat vermarkten. Deze stap bleek echter te
groot voor de betrokken grondeigenaren. Daar zijn twee redenen voor. Enerzijds is het erg
moeilijk een goede inschatting te maken van de kansen en risico's. Gegevens zijn schaars en
sluiten ook niet goed aan op de propositie die hier in de markt wordt gezet. Anderzijds ligt
deze optie ook cultureel te ver van de dagelijkse praktijk en de inzichten van de betrokken
agrariërs.
Kansen in Nederland

In twee opzichten is het project Waterdunen uniek:
1 ontwerptechnisch: de introductie van gedempt getij (zoute getijdenatuur achter veilige
dijken en duinen) in combinatie met recreatieve (verblijfs)functies, in het bijzonder de
optimalisering van natu u rwaarde en recreatiewaarde;
2 initiatief en samenwerking: overheden (gemeente en provincie) hebben aangehaakt bij
een voorstel van een recreatieondernemer en een natuurorganisatie. Juist deze combinatie
maakt het voor overheden gemakkelijk om zich aan te sluiten bij de voorstellen voor
Waterdunen.
Voor Nederland bieden beide zaken voldoende kansen. Ook op andere plaatsen biedt
gedempt getij achter een veilige zeewering mogelijkheden. Soms om daarmee een bepaalde
natuurontwikkeling mogelijk te maken, in andere gevallen vanwege de recreatieve functie of
in de combinatie natuur en recreatie. Wat betreft de samenwerking leert het dat de overheid
niet per se de initiatiefnemerrol naar zich toe moet halen. Op het juiste moment aanhaken
biedt meer mogelijkheden.
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Conclusies en aanbevelingen
De juiste initiatiefnemers gecombineerd met een alerte overheid biedt de mogelijkheden om
tot interessante plannen te komen. Bij zon startpunt is de samenwerkingsvorm een afgeleide
en kan verschillen per fase. Partijen zoeken vanuit het gezamenlijke doel naar de voor dat
moment meest geschikte samenwerkingsvorm. Daarbij kan al in een vroeg stadium de bonus
van de inbreng van alle betrokken partijen geïncasseerd worden.
Aandacht vraagt in dit soort processen de positie van de aanwezige gebruikers van de
gronden. De uitdaging is hen ook vanaf de start te betrekken bij de planvorming en hen in
staat te stellen hun belangen en wensen in te brengen.
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Innovatie en PPS

WINN Wateruitdagingen waren interessante en creatieve sessies. Zowel medewerkers van
Rijkswaterstaat als het bedrijfsleven hebben met elkaar gebrainstormd over oplossingen voor
de problemen waar Nederland door de klimaat-verandering mee wordt geconfronteerd. Er
zijn veel creatieve oplossingen voorgesteld in de object- en icoonsfeer.
Een van de icoonprojecten waar momenteel ideeën voor worden uitgevraagd, is de Afsluitdijk. Maar let op: 'Ceci nest pas une Afsluitdijk!' Het gaat om commerciële diensten en
maatschappelijke functies; het gaat om de beleving. Een zoet-zoutenergiecentrale levert niet
alleen stroom op. Het water wordt ook gezuiverd van algen die weer vergist kunnen worden
tot biomassa. Dat proces vergt veel ruimte, die door meervoudig ruimtegebruik benut kan
worden voor bijvoorbeeld recreatieve doeleinden. Dit soort grote natte objecten kosten veel
geld en kunnen in de toekomst alleen nog door samenwerking van Rijk, regio en private
investeerders tot stand komen. Overheden zijn ook investeerders en bepalen of projecten
doorgaan of niet. Als alle investeerders op basis van belangen gaan samenwerken is
innovatie van het ontwikkelproces noodzakelijk.
Belangen-PPS
Momenteel wordt in PPS-land vaak vanuit objectoptiel< geredeneerd. Namens het Rijk
sluiten de beheerders RWS innovatieve contracten af met aannemers, waarin ontwerp,
aanleg en beheer voor een zekere periode worden gecontracteerd. Men kan deze vorm van
PPS ook wel financierings-PPS noemen. In een baten-lastenstelsel is dit een interessante
vorm van slim inkopen, maar uiteindelijk betaalt de opdrachtgever de rekening. Het project
A2-tunnel Maastricht, waarbij ruimtelijke ontwikkeling een deel van de aangelegde infrastructuur bekostigt, is een nieuwe ontwikkeling: een belangen- of bekostigings-PPS. Hierbij
spreekt men ook wel van meervoudige planontwikkeling
Samenwerkende Investeerders Ruimte en Mobiliteit (SJRUM)
De vraag die zich voordoet bij meervoudige projecten is hoe je de maatschappelijkewaardeontwikkeling zo goed mogelijk combineert met economische. Deze vraagstelling doet
zich zowel in de droge als in de natte sector voor. Bovendien ontstaat steeds meer een
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behoefte aan integrale programma's die de aspecten ruimte-mobiliteit en waterenergie
combineren.
De essentie van procesinnovatie door de Samenwerkende Investeerders Ruimte en Mobiliteit
(SIRUM) is dat eerst de functies (exploitaties, operaties) worden aanbesteed en daarna pas
de kapitaalmiddelen infrastructuur, vastgoed en materieel. De businesscases van de operaties
zijn als vermogenstitel te vervreemden naar grote en kleine beleggers (innovatie financiële
diensten). Het adagium luidt: 'Eerst de diensten, dan de dingen!' Eerst 'operators' selecteren,
dan samen met hen de productiemiddelen inkopen met inkoop-PPS-en (DBFMO en dergelijke)
en/of conventionele contracten. Dus twee maal aanbesteden.
Als overheden en private investeerders daadwerkelijk willen samenwerken, dan dient het
PPS-ontwil<kelproces te worden aangepast.
Een aantal bekende mensen heeft voorgesteld om voor de innovatie van het proces een
ontwikkelgemeenschap' op te zetten. Momenteel is dit een van de onderwerpen die de
Commissie Ruding ter tafel heeft. Het PPS-proces van SIRUM is vergelijkbaar met het planproces in de publieke sector. Aanpassing van de regelgeving rond het publieke deel van de
PPS-en is in principe niet nodig. Het procesmodel kent dezelfde structuur als de MIRTsystematiek, zodat dit model eveneens kan worden gebruikt door RWS en Deltares.
Versnelling is wellicht mogelijk. Het SIRUM-proces verloopt parallel met het MIRT-proces.
SIRUM onderscheidt zes co-stappen'. Samenwerking staat daarbij voorop. De verkenningsfase bestaat uit twee 'co-stappen': consensus tussen overheden en bijvoorbeeld de Kamer
van l<oophandel over te ontwikkelen strategische PPS-programma's en bepaling van de
contouren van deelprogramma's. De planstudiefase bestaat allereerst uit de co-stap
Convenant, waarbij men de exploitanten van de functionaliteiten selecteert. Daarna, aan
het eind van de contractfase, worden de makers geselecteerd. De realisatiefase van het
MIRT/SIRUM-proces bestaat uit de constructiefase, waarin organisaties en 'dingen' worden
gebouwd. Ten slotte volgt de commerciefase, waarin de investeringen worden terugverdiend
(bekostigd) door de exploitaties. Bij elk van deze fasen zullen andere 'ontwikkelaars' betrokken
worden. RWS heeft daarbij enkele interessante competenties in te brengen.
PPS Drijfgemeenschap
'Natte' projecten, die deels drijvend kunnen worden gerealiseerd, zijn erg geschikt voor
samenwerking tussen publiek en privaat. Ook hier speelt de vraag hoe je maatschappelijke
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en economische waardeontwikkeling zo goed mogelijk kunt combineren.
Een aantal geestverwanten, betrokken bij verschillende Wateruitdagingen, heeft het initiatief
genomen tot de ontwikkeling van 'drijvende functies' middels het pilotproject PPS Drijfgemeenschap. De geestverwanten overwegen een stichting op te richten. Deze Stichting
SIRUM i.o. wil een aantal PPS-en ontwikkelen, waarin grote institutionele beleggers (onder
andere pensioenfondsen) kunnen participeren. De PPS Drijfgemeenschap richt zich in het
bijzonder op de 'natte' en drijvende functies. Het voorstel voor de PPS Drijfgemeenschap is
voorgelegd aan RWS WINN Wateruitdagingen. Vooralsnog is het voorstel nog in behandeling.
Pijplijn van natte projecten
Het belangrijkste product van de Stichting SIRUM i.o. is de proceskennis met PPS-ontwikl<eling
aan de hand van een serie concrete projecten. Deze kennis wordt gebruikt om natte PPSprojecten te begeleiden. De Wateruitdagingen, waarmee kan worden samengewerkt, behoren
deels tot de pilotprojecten die zijn aangemeld voor WINN-Wateruitdagingen. Deels zijn zij
gekoppeld met de Agenda Deftatechnologie. Men begint met concrete 'kleine' projecten.
Bovendien wil Sirum ook graag meedenken met één of meer icoonprojecten'van nationale of
Europese status. Stichting SIRUM i.o. begint met de ontwikkeling van een natte' pijplijn van
PPS-en. Deze projecten bevatten technologieën die via een Nederlandse toepassing kunnen
worden ontwikkeld tot exportproduct. De Deltasync Expo is daarom zo interessant, omdat
deze in Shanghai kan worden aangewend om Nederlandse technologie te tonen.
Verrijking is een belangrijk aspect van het SIRUM-proces. Als een project in eerste instantie
geen sluitende business case heeft, dan worden andere deelprojecten gezocht. Adopteert
de provincie Zeeland de verrijking van haar proeflocatie Deltatechnologie met het concept
GreenPort, dan ontstaat een tweelingsituatie. Een Drijvende Expo annex Greenport
Shanghai en de Groene Delta van Zeeland l<unnen broer en zus worden. Er vindt dan
uitwisseling plaats tussen Chinese en Nederlandse wetenschappelijke instituten en tussen
Nederlandse en Chinese investeerders. Het 'Groene-Deltaconcept' is wellicht toepasbaar op
verscheidene plaatsen in de wereld. 80% van de mensen leeft in laaggelegen delta's.
Kernvraagstukken
Er is met vele deskundigen gebrainstormd over de consequenties van een functiegeoriënteerde PPS-benadering. De Ontwikkelgemeenschap zal drie vraagstukken verder
uitwerken:
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• heroriëntatie van competenties tussen publieke en private partijen met betrekking tot de
bekostigingsstructu u r;
• kentallen, waarmee waarde toegekend wordt aan functionaliteiten, zodat deze beleidsversterkend werken (marktdefinitie) 2
• spelregelkader: bepaling van intrede- en uittrederegels voor participanten aan het proces
van waardeontwikkeling.
;

Bij grote institutionele beleggers blijkt interesse te bestaan om substantieel te participeren
in projecten met een maatschappelijk belang. Denkbaar is ook om een soort projectaandelen
uit te geven aan kleine beleggers (infraobligaties'). Elke Nederlander krijgt een aandeel in
de Aansluitdijk', werd er geopperd in een bijeenkomst van het Nederlands Innovatie Platform.

Stakeholders
Willen bil PPS-ontwikkeling een grotere mate van maatschappelijke
waardeontwikkeling dan momenteel bij PPS te doen gebruikelijk is.
Zoeken naar mogelijkheden om prominenter te participeren in
investeringen met een maatschappelijk (duurzaam) karakter.
Krijgen meer invloed op inkoop van productiemiddelen (obecten)
Krijgen een breder opdrachtgeversveld, zorg voor inpassing wordt
gedeeld doorverscheidere partijen.
Worden als waarde aangemerkt (waardedrager/kentallen)
Krijgen de mogelijkheid om te participeren in maatschappelijke projecten
Ontwikkelt nieuwe beleggingsvormen. In deze sector (de grootste
industrie van Nederland) is grote behoefte aan innovatie.
Voor de kenniscomponent van SIRUM kan worden samengewerkt met
acht BSIK-programma's.
- Als exportland van innovatieve watergerelateerde kennis.
Zijn nevengeschikte, maar niet onbelangrijke stakeholders.
Kan zijn competenties als manager van complexe projecten
uitbouwen (Pareto) en krijgt een breder opdrachtgeversveld. - -

-

Optimalere combinatie van publieke en private middelen.
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Kansen in Nederland voor natte PPS-en
Aansluiting primaire proces RWS
De Wateruitdagingen hebben alle een directe relatie met het beheer van de Hoofdvaarwegen
en Hoofdwatersystemen (HVWN) of een indirecte relatie, bijvoorbeeld in de vorm van
energie-leverantie uit waterstroming. De ontwikkelde proceskennis wordt deels beschouwd
als publiek bezit. Rijkswaterstaat kan de proceskennis vrij toepassen in zelf te ontwikkelen
integrale PPS-projecten. Het verdient daarom aanbeveling als deskundigen van RWS actief
deelnemen in de stichting en/of in specifieke PPS-projecten.
Nieuwe inzichten, die momenteel ontstaan in het WOW- en het PIM-programma, zijn
bijzonder nuttig voor SIRUM. Het is onwaarschijnlijk dat de infrastructuur niet in eigendom van
de overheid blijft. Beheer wordt op basis van Service-level Agreements (SLA) gecontracteerd.
Het is niet per definitie de bedoeling bij SIRUM-PPS-en om de beheersfunctie over de
schutting' te gooien. Integendeel, de betrokken partijen willen graag de competenties van
RWS betrekken bij de ontwikkeling van hun projecten. De Wateruitdagingen in de SIRUMpijplijn leveren daar waar mogelijk een bijdrage aan de doelstellingen van Rijl<swaterstaat van
publieksgericht beheerder van het HVWN. Omdat private investeerders participeren in de
projecten van Stichting SIRUM i.o., zijn er voor de projecten minder publieke middelen
nodig. Dus komen er mogelijk middelen vrij om andere projecten aan te pakken. RWS l<an
dan meer doen met minder geld.
Naar duurzame ontwikkeling (people, planet, profit)
De SIRUM-benadering past goed bij het streven naar duurzame ontwikkeling. In dat kader
kiest VenW voor de thema's goede bereikbaarheid (van de Randstad), schone lucht, minder
geluidshinder, waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheer, ruimtelijke ordening, veiligheid in het
verkeer en hoogwaterbescherming. Daarenboven is onze minister een voortrekker op het
gebied van slagvaardiger overheidsbestuur.
De eerste thema's vallen ongeveer samen met de sectoren water, ruimte en mobiliteit. Bij het
vierde thema, de aandacht voor een slagvaardiger overheidsbestuur, wordt een koppeling
gelegd met de private sector. Hier ligt de mogelijkheid om de samenwerking tussen de
overheden onderling te restylen en de wijze van samenwerking met de private sector te
rethinken'. Zijn wij bereid competenties te herschikken, zodat mede-investeren door private
investeerders makkelijker wordt?

Deze thema's zijn beschreven in een conceptversie van de kennis- en innovatieagenda van
VenW. De sector energie is daarin wel impliciet opgenomen, maar nog niet expliciet. Laten
we de koppeling tussen water en energie meer benadrukken in het natte' innovatieprogramma. Er is daar veel interessants te doen.
RWS kijkt momenteel vooruit om een strategie voor 2020 te formuleren. Daarbij roept hij
een aantal dilemma's op. RWS heeft als taakorganisatie de taal< de publieke belangen te
borgen. Moet RWS zich voor die taak opstellen als marktmeester of publieke dienstverlener?
RWS heeft in ieder geval de taak als dienstverlener om de hoofdsystemen voor water en
verkeer in stand te houden en om onze veiligheid tegen het wassende water te waarborgen.
In het ontwikkelproces om grote complexe PPS-en tot stand te brengen, heeft RWS de
competenties van projectarchitect. Er zijn echter ook andere partijen die deze rol goed
kunnen spelen. Dat beseffend kan het volgende dilemma voor RWS opgelost worden.
Moet hij corridorgericht of gebiedsgericht projecten ontwikkelen? Laat de regionale
overheden het voortouw nemen bij gebiedsgerichte projecten. RWS kan juist de verbinding
tussen regio's leggen met een corridorgerichte benadering. Zo kan RWS bruggen slaan
tussen de regio's.
De recreatiecorridor 'de Energiedijk', waarin de vier aspecten water, energie, mobiliteit en
ruimte worden gecombineerd, is een voorbeeld van een corridorproject/-programma. RWS
kan met de SIRUM-benadering en in samenwerking met andere relevante partijen dit project
uitwerken. De dijk ligt tussen Stavoren en Enkhuizen en verbindt Groningen en Friesland via
trein, superbus en/of auto met Amsterdam. Langs de dijk bevinden zich drijvende recreatieparken en jachthavens.
Samen met de Afsluitdijk vormt de Energiedijk een pompaccumulatiecentrale (PAC). Bij
overtollige afvoer pompt men het water met windenergie in dit meer. Dit is een variant op
het plan van Lievense c.s. Hier dient de tweede dijk tevens als kortere verbinding tussen
Noord-Nederland en de Randstad. De infrastructuur rond Almere wordt niet belast. Het
bassin vormt ook een waterbuffer voor droge tijden in Noord-Holland om daar de zoutindringing vanuit de Noordzee tegen te gaan. Tevens zorgt de Energiedijk voor extra habitatcapaciteit in het Ijsselmeer, zodat de biodiversiteit kan toenemen.
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Natuurlijk is hoogwaterbescherming van groot belang voor Nederland. Maar de lage
waterafvoeren vormen eveneens een bedreiging. Bij laagwater leidt de scheepvaart ernstige
schade. Dat loopt snel in de miljoenen. Op het gebied van energetisch watermanagement'
zijn er interessante PPS-mogelijkheden. Waterenergie beperkt zich niet tot de Markerwaard
en een parallelle Afsluitdijl< als PAC. Men kan ook denken aan de Mittelland-Twentekanaalverbinding, die een groot verval biedt en een bijdrage levert aan de verdrogingsproblematiek. Een Rijn-Maasverbinding heeft een grote retentiecapaciteit bij hoogwater,
hetgeen van belang is voor de scheepvaart. Rijnwater wordt in de Maaspanden gebufferd
in tijden van lage afvoer en voor energiebuffering. Duurzame energie uit wind of surplusenergie van Nederlandse huishoudens kan worden benut om schepen een behouden vaart
te geven. PPS in het water heeft een grote toekomst. De hoogste tijd dus om alle ruimte te
geven aan endogene procesinnovatie!

Bruijn, de, Teisman, Edelenbos en Veeneman (2004). Meervoudig rui,ntegebru,k en het managen van
meerstemminge pro cesnen.
2

Ridder, de (2006), Het Living Bui/ding Concept.
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Rijkwaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat
die zorgt dat verkeer en water op de nationale netwerken kunnen stromen en die werkt
aan droge voeten en voldoende en schoon water. www.rijkswaterstaat.nI
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