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GELEIDE

In 1992 is het Project Ramingen Infrastructuur, in de wandeling PRI, in het
leven geroepen. Met als opdracht de aanbevelingen uit het rapport 'Raamwerk
voor Ramingen1 te implementeren. Deze aanbevelingen waren bedoeld om de
kwaliteit van de ramingen van Rijkswaterstaat te verbeteren.

PRI heeft in zijn aanpak de dialoog centraal gesteld. Door een ronde langs de
directies te houden, thematische werkconferenties te organiseren, gesprekken te
voeren met politici en andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie, en ga
zo maar door. Deze dialoog heeft een groot aantal bruikbare inzichten opgeleverd
die door middel van de ramingenklapper met de dienst worden gedeeld.

Kenmerkend voor PRI is dat het een actie van en voor de dienst is geweest.
Vandaar dat de ramingenklapper niet het karakter heeft van een boekwerk
met geboden en verboden. Nee, de klapper is een verzameling van ideeen en
suggesties waarmee de kwaliteit van ramingen kan worden verbeterd. Hij is zo
een handreiking voor de dienst om in de geest van PRI voort te gaan met de
verdere uitwerking.

De klapper bestaat uit bijdragen verdeeld over drie hoofdstukken:
(1) Coed omgaan met ramen, (2) Rekenen aan projecten en (3) Begrippenkader.
Deze bijdragen kunnen worden gekopieerd en verspreid onder college's. Ook
kunnen ze worden vervangen door verbeterde versies. Aanvullingen kunnen
worden toegevoegd. Verbeteringen en aanvullingen die door de gebruikers
kunnen worden aangedragen. Waartoe ik u dan ook van harte wil uitnodigen.

Voor degenen die zich in grote lijnen van de inhoud van de ramingenklapper op
de hoogte willen stellen, is een samenvatting gemaakt van de hoofdstukken 1
en 2 in dit handige boekje. Ik hoop dat die samenvattingen u zo nieuwsgierig
maken, dat u ook eens de klapper zelf ter hand neemt.

Hein Engel
Voorzitter adviesgroep PRI
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Hoe ramingen een probleem werden

Ga even mee terug in de tijd en verplaats je in de rol van tweede-kamerlid
eind jaren tachtig. Het gaat de verkeerde kant op met de economie en met de
overheidsfinancien is het bedroevend gesteld. Voortdurend moet je afwegingen
maken over bezuinigen hier, afschaffen subsidie daar, investeren in sociale
vernieuwing ten koste van verbeteren infrastructuur of omgekeerd, enzovoort
enzovoort. Toevallig zit Verkeer en Waterstaat ook in je pakket. Nou ja toevallig.
Je hebt wel wat met dijken en bruggen. Die jongens van Rijkswaterstaat weten
daar toch altijd weer ware kunststukjes van te maken. Waar een klein land trots
op kan zijn. Maar wat ze je nu hebben geleverd met het Bereikbaarheidsplan
Randstad. Blijken de kosten voor het hoofdwegennet in tien maanden tijd
zomaar met een miljard te zijn gestegen. Een miljard! En wij politic! maar
puzzelen over een paar miljoen zus of zo om de minima te ontzien. Terwijl
de minister ons nog zo had bezworen dat we deze keer niet voor verrassingen
zouden komen te staan. Wat staat je anders te doen dan vragen te stellen aan
de minister?

En zo komt de machine in beweging. De minister stuurt de vragen door naar de
hoofddirectie van Rijkswaterstaat. En laat de accountantsdienst een onderzoek
doen. Daaruit blijkt dat de kostenstijging voor zo'n 350 miljoen bestond uit
prijsaanpassingen en voor zo'n 550 miljoen uit wijzigingen in de projectplannen.
De rest werd veroorzaakt door nieuwe inzichten en wijzigingen in het beleid.
Maar hoe dat zo gekomen is? Ooit zijn al die deelprojecten bij elkaar opgeteld
tot het Bereikbaarheidsplan. Maar de 'ins and outs' van die deelprojecten?
En waarop de kostenramingen voor die deelprojecten destijds waren gebaseerd?
Daarvoor moet je bij de regionale directies zijn. En daar verwijzen ze weer door
naar de projectleider.

En denk je nu even in in de rol van die projectleider. Sinds een jaar ben je
verantwoordelijk voor dit onderdeel van het Bereikbaarheidsplan. Daarvoor was
een collega van je projectleider, maar die is met de vut. Hij heeft je een stapel
papieren overgedragen. Maar daaruit kon je niet veel wijs, dus daar heb je je
niet al te veel in verdiept. En nu willen ze weten hoe het komt dat jouw trace
duurder uitvalt dan geraamd. Ja, door die extra fietstunneltjes natuurlijk.
13

Maar kon jij dat helpen? De hoofdingenieur-directeur (HID) had die al aan de
provincie toegezegd voordat je er erg in had. En dat de prijzen stijgen, daar heb
jij toch ook geen invloed op? En bovendien, de kostenstijging van jouw trace
is niet meer dan vijftien procent. Dat is toch niet meer dan anders? Waarom
maken ze zich daar nu ineens druk over? Jammer genoeg heb je de wijzigingen
in het project niet vastgelegd. Daardoor is het nu lastig het bewijs van je gelijk
te leveren.

Vijftien procent van zeven miljard is natuurlijk wel wat anders dan vijftien
procent van negentig miljoen. En dat in tien maanden tijd. Zoiets kun je als
kamerlid niet afdoen met je schouders ophalen en doorgaan met de waan
van de dag. En dus draagt de tweede kamer de minister op dat het voor eens
en aitijd uit moet zijn met die afwijkende ramingen. De minister geeft die
boodschap door aan de hoofddirectie. En de hoofddirectie draagt de dienst op
goede ramingen te leveren. Daarvoor wordt een Raamwerk voor Ramingen
opgesteld, waarin negenentwintig aanbevelingen worden gedaan om de ramingenproblematiek uit de wereld te helpen. Het Project Ramingen Infrastructuur (PRO
wordt in het leven geroepen om die aanbevelingen te implementeren.

Waarom PRI heeft gekozen voor de dialoog

PRI heeft ervoor gekozen de implementatie samen met de mensen in de dienst
uit te voeren. Het heeft geen zin voor te schrijven hoe het moet, wanneer de
mensen om wie het gaat daar niet achter staan. De verwachting is dat de
ram i n ge n problem at iek niet alleen kan worden aangepakt door de techniek van
het ramen te verbeteren. Vooral ook de manier waarop mensen in de dienst
en daarbuiten (de politiek, de maatschappij) met ramingen omgaan, verdient
aandacht.

Zoals het gechargeerde voorbeeld uit het begin van deze inleiding illustreert,
is er een wereld van verschil tussen degene die in de uitvoering met de raming
van zijn project omgaat en de politicos die beslissingen neemt op basis van een
getal voor een cluster van projecten. Verschil in de beieving van het project:
voor de dienst van levensbelang, voor de politicos een onderdeel van een
14

belangenafweging. Verschil in de betekenis die aan de kostenraming wordt
gegeven: voor de dienst een momentopname, voor de politicus een concreet
getal. Verschil in de fasering in de tijd: voor de dienst het eerste stadium van
een proces dat een tiental jaren kan beslaan, voor de politicus het eindpunt van
een besluitvormingsproces.

PRI heeft in zijn aanpak de dialoog centraal gesteld. Door een ronde langs de
directies te houden, thematische werkconferenties te organiseren, gesprekken
te voeren met politici en andere betrokkenen binnen en buiten de organisatie,
en ga zo maar door. Deze dialoog heeft een groot aantal bruikbare inzichten
opgeleverd die we door middel van de ramingenklapper met u willen delen.

Ramingen en de wereld er omheen

In de gesprekken en discussies over de ramingenproblematiek heeft een
levendige uitwisseling plaats gehad van anekdotes over 'de' politiek. Dat op een
vrijdagmiddag even naar een regionale directie wordt gebeld met het verzoek
binnen een uur aan te geven hoe duur een project wordt. Want de minister
moet in de kamer optreden. De ongelukkige die de telefoon heeft opgenomen,
doet naar beste eer en geweten een 'best guess'. In de onderhandelingen doet
de minister er nog iets af. De deal wordt gesloten: voor zoveel komt die weg er
en geen cent meer. ledereen blij. Of niet?

Of dat de HID is wezen lunchen met de gedeputeerde van de provincie.
En waarbij op de achterkant van een sigarendoosje vlug een berekening is
gemaakt. Deal gesloten. Projectleider zorg er maar voor dat het voor dat bedrag
gerealiseerd wordt.

Het gekke is, dat iedereen weet dat de dingen soms zo gaan. En toch. De
waterstater die als uitvoerder met de uitkomsten van politieke onderhandelingen
wordt geconfronteerd, baalt van de manier van doen in de politieke arena.
Omgekeerd krijgen politici of de waterstaters die met die politici onderhandelen
de kriebels van de rechtlijnigheid van de technische mensen die ramingen maken.
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Politici weten dat in de onderhandelingsfase de raming van een project niet
altijd overeenkomt met de werkelijke kosten. "Wanneer ramingen altijd
realistisch zouden zijn, zou er nooit iets gebouwd worden", is een politieke
uitspraak. Dat wil niet zeggen dat men maar iets uit de duim zuigt. Een marge
is aanvaardbaar. Bovendien hebben politici behoefte aan voldoende informatie
over de context van de geraamde kosten. Ook willen zij graag beschikken over
enkele varianten om zich te kunnen weren in de politieke arena. In dit geval
heeft de raming vooral de betekenis en de bedoeling van een prognose of
indicatie. "We moeten denken in die orde van grootte en dan kunnen we nog
kiezen tussen die en die variant."

In de werkconferenties en de gesprekken is gebleken dat waterstaters geneigd
zijn al op voorhand te kiezen voor de variant die bet meest waarschijnlijk is en
voor die variant al een gedetailleerde raming te maken. Een detaiilering die de
schijn van exactheid wekt. Maar hoe zeker is zeker, wanneer je een prognose
maakt van iets wat misschien over tien jaar wordt gebouwd. Met welke
onvoorziene kosten hou je rekening? Welke technische en maatschappelijke
ontwikkelingen kun je voorzien en incalculeren? Hoe bereken je marges?
Allemaal vragen die in het verkeer tussen technici en politici uitgewisseld
kunnen worden om betekenis aan een getal te geven.

Deze en andere onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in de papers die in
de ramingenklapper zijn opgenomen. Hierna kunt u een samenvatting van de
papers lezen.
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Er blijken verbeteringen mogelijk in het 'omgaan met ramingen'.
Hoofdstuk 1 biedt een brede waaier van suggesties, beginnend bij een
beschrijving van wat wij verstaan onder een kwalitatief goede raming.
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1.1

Kwaliteit van de raming

De operatic PRI is natuurlijk mede op touw gezet om de kwaliteit van ramingen
te verbeteren. Om daarover een zinnig woord te kunnen zeggen, moet duidelijk
zijn wat je onder kwaliteit wilt verstaan. Paper 1.1 probeert hierin meer helderheid te verschaffen.
De NEN-definitie van kwaliteit verbindt objectieve criteria met subjectieve:
Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een
produkt of dienst, dat van belang is voor het voldoen aan vastgesteide
of vanzelfsprekende behoeften.
Dat komt voor ramingen goed van pas, want voor ramingen gelden bij uitstek
subjectieve criteria.

Voor een raming kunnen weliswaar min of meer objectieve kwaliteitseisen worden
vastgesteld: definitie projectscope, volledigheid, actualiteit, onderbouwing van de
raming, trefzekerheid en risico's. De invulling van de objectieve eisen is een meer
subjectieve aangelegenheid. Of beter gezegd: komt tot stand door overeenstemming tussen gebruiker en leverancier van de raming. Door met elkaar in gesprek
te gaan, behoeften en verwachtingen over een project aan elkaar duidelijk te
maken, kunnen afspraken worden gemaakt over de invulling van de eisen.

En dat niet alleen. De eisen kunnen worden verscherpt, naarmate het project
vordert in de tijd. In dit proces kan een aantal fasen worden onderscheiden,
waarin een raming een bepaalde rol speelt in de besluitvorming. Het is van belang
dat de invulling van de kwaliteitseisen voldoet aan de fase waarin het project
verkeert en het doel waarvoor de raming is opgesteld. Voortdurend overleg
tussen leverancier en gebruiker van de bijbehorende raming is noodzakelijk.

Daarbij is het nuttig te beseffen, dat de rol van leverancier of gebruiker niet aan
een functie is gebonden. lemand kan op het ene moment gebruiker zijn van een
raming en het volgende moment de leverancier ervan.

In de andere papers van de ramingenklapper worden diverse handreikingen
gedaan en instrumenten aangeboden die kunnen bijdragen aan de verbetering
van de 'objectieve' kwaliteit van ramingen. De subjectieve invulling van de
criteria door de dialoog is aan u zelf.
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1.2

Start en levensloop van een project

Hiervoor is terloops de fasering van een project aangestipt, waar het de rol
en het doel van een raming betreft. Tijdens PRI is van verschillende kanten
gevraagd om nu eens inzicht te verschaffen in de levensloop van een project.
Op welk moment start een project nou eigenlijk? En wie bepaalt waar in de
organisatie en op welk moment wat er met een project gebeurt?

Hoewel het een hachelijke zaak is, is getracht een overzicht te geven van de
levensloop van een project. Een hachelijke zaak, omdat het niet mogelijk was
over de gang van zaken in de afgelopen jaren een eenduidig beeld te verkrijgen.
Inzichten daarover bleken te verschillen en waarschijnlijk was de praktijk ook
niet eenduidig. Toch is geprobeerd een 'grootste gemene deler' te beschrijven.

Het is ook een hachelijke zaak, omdat er op het moment van schrijven zoveel in
verandering is in het hele plan- en begrotingsproces van verkeer en waterstaat.
De Tracewet is sinds 1994 van kracht. Het Infrastructuurfonds is begin 1994
ingevoerd, waardoor alle financiele middelen voor infrastructurele projecten nu
in een pot zitten. De relatie tussen de Hoofddirectie en DGV, de beheerder van
het Infrastructuurfonds, is nog in ontwikkeling. En de positie van RWS-nieuwe
stijl in het kader van eventuele vorming van een kerndepartement staat nog ter
discussie.

En de gang van zaken bij het plan- en begrotingsproces bei'nvloedt in belangrijke
mate de levensloop van een project. Immers, in dit proces worden prioriteiten
gesteld. Wordt bepaald of een initiatief-project als studieproject in het MIT
wordt opgenomen. En worden de budgetten verdeeld.

De lezer zij dus gewaarschuwd dat de inhoud van paper 1.2 in diverse gremia
ter discussie staat en inmiddels weer gedeeltelijk achterhaald kan zijn.
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1.3

Taken en verantwoordelijkheden

Wanneer we het toch over start en levensloop van een project hebben, kunnen
we in een adem de verdeling van taken en verantwoordelijkheden aan de orde
stellen.

De vele discussies over de kwaliteit van ramingen hebben laten zien dat afspraken
over taken en verantwoordelijkheden bij het omgaan met projecten een
belangrijk aandeel in de kwaliteit hebben.

In het verleden zijn dergelijke afspraken of nooit gemaakt of wel gemaakt maar
niet vastgelegd. In latere fasen van een project is dan niet meer te achterhalen
wie opdracht heeft gegeven tot veranderingen in de projectscope. Of tot het
bijstellen van de raming. Immers, de levensloop van een project kent vaak
tientallen jaren. Met daarin steeds weer andere projectleiders.

In deze paper zijn uitgangspunten geformuleerd voor de verdeling van taken
en verantwoordelijkheden. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op het principe
van projectmatig werken. Uit een van de directies wordt een voorbeeld gegeven
van de manier waarop afspraken over taken en verantwoordelijkheden kunnen
worden vastgelegd.
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1 .4

Wie is de baas van het project?

De ondertitel van deze paper luidt: beter een lastige dan geen opdrachtgever.
Deze verzuchting van menig projectleider komt voort uit onduidelijkheid over
de vraag voor wie hij nou eigenlijk werkt. Wie neemt de beslissingen over zijn
project? Van wie krijgt hij zijn opdrachten? Aan wie moet hij verantwoording
afleggen? Je kunt wel allerlei afspraken maken over taken en verantwoordelijkheden, maar wanneer je niet weet wie de uiteindelijke opdrachtgever is, schiet
je daarmee niet veel op.

Het lastige is, dat voor infrastmctuurprojecten vaak niet een concrete opdrachtgever is aan te wijzen aan wie een projectleider kan vragen: "Wilt u dit op
deze manier en heeft u daar zoveel geld voor over?" Eerder is er sprake van
opdrachtgevers als 'de' maatschappij of 'de' weggebruikers.

Daarom wordt aanbevolen iemand binnen of buiten de organisatie expliciet
tot opdrachtgever te maken. Iemand met wie de projectleider afspraken kan
maken en aan wie hij verantwoording verschuldigd is. Iemand die ook werkelijk
tijd en aandacht aan het project kan en wil besteden, zodat een wederzijds
commitment van opdrachtgever en projectleider aan een goed projectresultaat
mogelijk is.
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1.5

Sturingsmiddelen

Wanneer taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en een opdrachtgever
is aangewezen, zijn we er nog niet. Het moet ook mogelijk zijn de gemaakte
afspraken in praktijk te brengen. Sturingsmiddelen kunnen de projectleider
hierbij helpen.

PRI heeft geinventariseerd welke sturingsmiddelen door directies en diensten
van Rijkswaterstaat worden gebruikt. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen
het logboek enerzijds en projectbewakingsssystemen anderzijds.

Een logboek is een registratiesysteem, waarmee een projectleider gebeurtenissen
en beslissingen vastlegt. Daarmee kan hij terugblikken, verantwoording afleggen
of zijn project overdragen aan een opvolger.

Een projectbewakingssysteem is een systeem dat wordt gebruikt voor het
beheersen van de aspecten tijd, capaciteit en/of budget van een project. Deze
paper geeft een overzicht van beschikbare projectbewakingssystemen.
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1.6

Kostprijsfunctie

Een van de uitgangspunten bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden
is, dat in het projectteam kostprijsdeskundigheid aanwezig is. Bovendien zou
door het projectteam moeten worden vastgelegd wie kostprijsdeskundigheid
inbrengt. Dit kan per fase van een project verschillen: iemand van kostprijszaken, de projectleider zelf wanneer hij voldoende deskundigheid heeft of een
teamlid met kostprijsdeskundigheid.

Met name voor drie momenten in de levensloop van een project worden de
toepassingsmogelijkheden van kostprijsdeskundigheid uitgewerkt:
- voorcalculatie of raming;
- toetsing van een raming;
- nacalculatie.

Uiteraard kent de kostprijsdeskundigheid in de directies meer toepassingen dan
voor ramingen infrastructuur alleen. Te denken valt met name aan: onderhoudsbestekken, beoordeling van subsidies aan derden, niet-GWW-contracten en
interne bedrijfsvoering. Deze toepassingen kunnen mede van invloed zijn op de
uiteindelijke organisatorische inpassing van de kostprijsdeskundigheid. Deze
paper doet hierover geen uitspraken. Hij sluit aan bij de situatie die mede door
de introductie van de controllerorganisatie is ontstaan.
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1.7

Staf/lijn-problematiek

Er kan nog zoveel formeel worden vastgelegd, over taken en verantwoordelijkheden, de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer of de kostprijsdeskundigheid, toch is het leven vaak sterker dan de leer.

De informele communicatie tussen de lijnorganisatie van de hoofddirectie en
de lijn van de regionale directies is daarvan een voorbeeld. De afspraken die in
dit circuit worden gemaakt, komen vaak niet door in het formele circuit waar
de communicatie plaats heeft tussen HID en DG en hun respectievelijke stafafdelingen. Of omgekeerd. Met als gevolg miscommunicatie en verwarring,
zowel intern als naar buiten toe.

In deze paper worden voorstellen gedaan om die miscommunicatie te
voorkomen.
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1.8

Toetsen van projecten

Als mogelijkheid om het verloop van projecten beter te kunnen sturen is
genoemd het tussentijds toetsen van projecten. In 'Raamwerk voor Ramingen'
is de aanbeveling gedaan een Adviesgroep Projecttoetsing in te stellen. Tijdens
PRI is bij een aantal projecten ervaring opgedaan met een 'hulpteam'. Dit is een
groep ervaren en deskundige RWS-collega's die projectteams op hun verzoek
hebben geholpen de raming van hun project door te lichten of aan te vullen.

Naar aanleiding hiervan zijn discussies gevoerd over de wenselijkheid van
vormen van toetsing. Hierbij zijn de volgende vragen leidraad geweest:
- wie neemt het initiatief tot de toetsing?
- hoe structureel is de toetsing?
- hoe is de toetsing georganiseerd?
- wat is het doel van de toetsing?

Belangrijkste onderscheid dat in deze paper wordt gemaakt is dat tussen
Intercollegiale Toetsing en een Audit. Intercollegiale Toetsing geschiedt op
vrijwillige basis, op verzoek van de projectleider of het projectteam. Een Audit
wordt van bovenaf opgelegd.

Op basis van dit onderscheid kan een achttal varianten van toetsing worden
onderscheiden, varierend van een door de hoofddirectie opgelegde audit tot een
regionale kwaliteitsprocedure waarbij een raming altijd wordt gecontroleerd
door een collega.

Duidelijk zal zijn dat niet een vorm van toetsing kan worden aanbevolen.
De gewenste variant van toetsing hangt onder andere af van het type project
en van de fase waarin het project verkeert. Aan de hand van de beschreven
varianten kunt u zelf een keuze maken die past bij uw project of dienst.
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1.9

Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur

Paper 1.9 bevat een kopie van de inhoudsopgave van de Handleiding
Besluitvorming Hoofdinfrastructuur en een kopie van hoofdstuk 13 uit deze
nota. Dit hoofdstuk gaat voornamelijk over ramingen.

Een belangrijke aanleiding om de oude 'Handleiding Projectnota's' van
Rijkswaterstaat te herzien is de Tracewet die op 1 januari 1994 van kracht is
geworden. Daarnaast bestond behoefte aan een handleiding die beter aansluit
bij de dagelijkse praktijk.

De nieuwe handleiding behandelt alle onderwerpen die relevant zijn voor een
projectleider en biedt hem een basis om projecten op te zetten, te beheersen
en uit te (iaten) voeren.

In de Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur wordt regelmatig
verwezen naar onderdelen uit de ramingenklapper.
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1.10

Financieringsbronnen

Talrijk zijn de anekdotes over de vindingrijkheid bij het aanboren van potjes
voor de financiering van projecten. Sinds 1 januari 1994 kunnen projectleiders
zich die moeite besparen. Alle financieringsbronnen zijn toen samengevloeid in
het Infrastructuurfonds. In principe hoeft een projectleider zich dus niet meer te
bekreunen over de vraag hoe zijn project wordt gefinancierd.

Toch wordt een paper gewijd aan de vraag: hoe worden projecten gefinancierd?
Van projectleiders wordt verlangd dat ze steeds een complete raming maken. Al
komen de meeste uitgaven ten laste van een artikel in het Infrastructuurfonds
(artikel IF01 .-01.01), toch is er een aantal artikelen waaruit bijzonderheden
gefinancierd kunnen worden als saneringen en uitbesteding. Verder zijn in het
Infrastructuurfonds ook bijdragen van derden (externe financiers) verwerkt.

Paper 1.10 gaat met name in op de bijzonderheden van saneringen, uitbesteding
en externe financieringsbronnen.
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1.11

Besturingsproblemen

De vorige papers hebben mogelijk de suggestie gewekt dat door anders om te
gaan met ramingen, met taken en verantwoordelijkheden, met sturingsmiddelen,
met de kostprijsfunctie, de problemen met ramen zijn opgelost.
De paper 'besturingsproblemen' legt uit dat dit een te simplistische benadering
van de zaak is.

Naast de activiteiten van de PRI-werkgroepen die hebben geleid tot voorstellen
op het gebied van administratieve instrumenten, probabilistische modellen en
organisatorische aspecten, is in het kader van PRI een referentie-analyse gemaakt
van de wereld rondom ramen. Dat wil zeggen, in dialoog met betrokkenen
binnen en buiten de organisatie is geprobeerd een beeld te vormen van het
ramen in een bredere context.

Welke patronen kunnen in de wereld rondom ramen worden herkend? En wat
leren die patronen ons over het probleem met ramen zoals dat zich heeft
aangediend? Deze paper geeft een samenvatting van enkele patronen die zijn
gevonden en die te maken hebben met de besturing. Duidelijk wordt dat de
aanleiding voor de ramingenproblematiek moet worden gezocht in problemen
met besturing op meerdere niveaus. De ramingenproblematiek is dus een
symptoom van een dieper liggend probleem dan ramen als techniek.
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Verbetering van de kwaliteit van ramingen is niet alleen te bereiken door
gebruik te maken van de suggesties in hoofdstuk 1. Ook de techniek van
het ramen kan worden verbeterd. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van
instrumenten en technieken die daaraan een bijdrage kunnen leveren.
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2.1

Opbouw van de raming

Een goed begin is het halve werk. Deze volkswijsheid gaat ook op voor de
techniek van het ramen. Een uniforme opbouw van de raming is daarbij
van onschatbare waarde. Daarom geeft deze paper een overzicht van de
hoofdonderdelen van een raming: directe kosten, indirecte kosten, bijkomende
kosten, diversen, onvoorzien en btw. Aan de hand van voorbeelden krijgen deze
begrippen betekenis en inhoud.

Een uniforme opbouw van de raming is niet alleen een onontbeerlijk instrument
voor de ramer. Hij kan ook een hulpmiddel zijn om ramingen onderling met
elkaar te kunnen vergelijken en om ramingen van derden gemakkelijker in te
kunnen passen.

Alle papers die gaan over het rekenen aan projecten zijn mede gebaseerd op
deze opbouw. De opbouw is algemeen bruikbaar en niet afhankelijk van de fase
waarin een project verkeert of van de wijze waarop een project is gedefinieerd
of in deelprojecten is opgesplitst. De ramingsopbouw is ook voor deelprojecten
geschikt.
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2.2

Checklist kostenposten

Nu we het stramien voor de opbouw van een raming kennen, zien we ons
vervolgens voor de vraag gesteld welke kostenposten allemaal moeten worden
opgenomen. Deze paper kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Met een checklist kostenposten kan men een raming compleet maken. Met een
checklist kan men namelijk de belangrijkste kostenelementen van een project
traceren, de (deel)projectscope helder afbakenen en inzicht krijgen in alle
ontbrekende cruciale gegevens.

Aan de hand van de hoofdonderdelen uit de opbouw van een raming geeft deze
paper een schematised overzicht van mogelijke kostenposten. De opbouw is
gelaagd: hoofdstukken, meer gedetailleerde onderwerpen per hoofdstuk en
aandachtspunten per onderwerp. Hierdoor is redelijk snel te achterhalen welke
kostenposten voor een project relevant zijn.

De checklist is geen voorschrift. Evenmin is het een kant-en-klaar produkt dat
klakkeloos voor ieder project kan worden overgenomen. Het is een produkt dat
in de loop der tijd wordt aangevuld en verbeterd.
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2.3

Kengetallen

De volgende stap is dat we de kostenposten moeten gaan voorzien van getallen.
Vooral op het moment dat nog lang niet alles bekend is over een project
kan dat lastig zijn. Een hulpmiddel zijn kengetallen voor de kosten van een
onderdeel van een bepaald type project. Deze kunnen grot zijn of minder grof,
afhankelijk van hoe uitgebreid het onderdeel van het project is gedefinieerd.
Bijvoorbeeld een kengetal voor een wegvak is van een ander abstractieniveau
dan een kengetal voor lantarenpalen van type x.

In het verleden waren nauwelijks onderling vergelijkbare en eenduidige
kengetallen beschikbaar. Daarom is onder de vlag van PRI een methode
ontwikkeld waarmee eenduidige kengetallen kunnen worden opgebouwd en
gegenereerd. Deze methode is dan ook met name geschikt voor de initiatieffase
van een project. Na verdere ontwikkeling van het kengetallensysteem, is de
methode ook bruikbaar voor de studiefase.

Om een keuze uit de beschikbare kengetallen te kunnen maken, is een tiental
vragen voor hoofdelementen opgesteld. Het ontwikkelde kengetallensysteem
geeft niet alleen eenduidige kengetallen. Het maakt ook het kiezen van
kengetallen en het communiceren over kengetallen eenvoudiger.
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2.4

De post onvoorzien

Ramen is en blijft een vorm van omgaan met onzekerheid. Want al hebben we
dan een uniforme opbouw van de raming, een checklist voor kostenposten en een
systeem voor kengetallen, onzekerheid blijft over onvoorziene gebeurtenissen.
Om die ook te kunnen kwantificeren is de post onvoorzien in het leven geroepen.

De post onvoorzien is een toeslag op de basisraming. Deze is bedoeld om kosten
te dekken die in een later stadium van een project zullen worden gemaakt als
gevolg van onvoorziene wijzigingen die binnen het programme van eisen vallen
en van onvoorziene gebeurtenissen tijdens de uitvoering.

Uitgangspunt van deze paper is dat de post onvoorzien realistisch is. Zowel
voor wat betreft de schatting van de grootte als de aard van de onvoorziene
factoren. Dit vergt van een projectleider dat hij vooraf nagaat welke onzekere
factoren zijn project kunnen bei'nvloeden, deze factoren benoemt en nagaat in
hoeverre hij deze factoren kan beheersen en sturen.

De post onvoorzien kan op verschillende manieren worden gekwantificeerd en
ondergebracht in de raming:
- door een percentage te nemen van de basisraming voor het totale
(deel-)project;
- door verschillende percentages te nemen van de verschillende
objecten, onderdelen of kengetallen van een raming;
-door een specificatie van onvoorziene gebeurtenissen en de kosten
hiervan op te nemen in de raming.

De projectleider bepaalt zelf welke systematiek het beste past bij zijn project.
Het is van belang dat in elke fase van een project wordt vastgelegd hoe de post
onvoorzien in de totale raming is ondergebracht en verdisconteerd.
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2.5

Marges

Met de post onvoorzien hebben we ons nog niet tegen alle onzekerheden
ingedekt. We willen ook nog het verschil tussen de raming en de werkelijke
kosten kunnen voorspellen. De onzekerheidsmarge. Door naast het bedrag van
de raming een onzekerheidsmarge aan te geven kan inzicht worden verkregen
in de trefzekerheid en de betrouwbaarheid van de raming.

De marge is een afgeleid begrip. Zij bedraagt een dan wel een aantal malen
de standaardafwijking. Voor het bepalen van marges is kennis en inzicht
noodzakelijk met betrekking tot het begrip standaardafwijking. De standaardafwijking is een maat voor de spreiding in de raming van een project. In het
begin van een project is de spreiding veel groter dan aan het eind van een
project. Dat betekent dat de standaardafwijking en daarmee ook de marge aan
het begin van een project groter is dan aan het eind van een project.

Het aangeven van een standaardafwijking biedt de mogelijkheid om besluitvorming te ondersteunen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid projectonzekerheden te identificeren, te benoemen en te beheersen. Ten derde
geeft de standaardafwijking de 'hardheid' van de raming aan.
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2.6

Actualiseren

In de paper 'kwaliteit van de raming' (1.1) zijn de algemene kwaliteitseisen
aangeven van een goede raming: definitie projectscope, volledigheid,
actualiteit, onderbouwing van de raming, trefzekerheid en risico's. In de
voorgaande papers zijn methoden en technieken aangegeven die een hulpmiddel
zijn om aan deze eisen te kunnen voldoen. Over een eis hebben we het nog niet
gehad: actualiteit. En hoe kan het ook anders, daarover gaat de paper
'actualiseren1. Bij actualiseren hebben we het over twee dingen: het inhoudelijk
en het prijstechnisch weer actueel maken van de raming.

Het inhoudelijk weer actueel maken van een raming heeft tot doel duidelijkheid
te verschaffen in wat inmiddels de visie is op de uitgangspunten en aannames.
Denk hierbij aan het aanpassen van de projectscope en het programma van
eisen, het herbeschouwen van eerder gekozen oplossingen voor deelprojecten
en het technisch uitwerken van een geactualiseerde projectscope en
geactualiseerde deelprojecten.

Het prijstechnisch weer actueel maken van een raming heeft tot doel het
toekennen van de juiste kosten. Dit heeft alleen zin nadat een raming
inhoudelijk weer actueel is gemaakt. Toekennen van de juiste kosten heeft
te maken met de juiste normen en kengetallen en met actuele, eventueel
gemdexeerde prijzen en tarieven.

Actualiseren is nuttig om goed zicht te blijven houden op de kosten van projecten
en financiele consequenties van keuzes te kunnen bepalen. Actualiseren is ook
nuttig om het juiste bedrag in het planproces of het MIT te krijgen.
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2.7

Nacalculatie

We hebben bet hele traject van een project nu bijna doorlopen. Maar er is ook
nog zoiets als nazorg. Leren van wat er is gebeurd. Ervaringen verzamelen
waaraan je zelf als projectleider of waaraan je collega's iets kunnen hebben bij
het opzetten van een raming voor een volgend project. Dat beet in jargon
'nacalculatie'. Letterlijk 'narekenen1, maar uit de desbetreffende paper blijkt dat
het om meer gaat. Bovendien blijkt uit de paper dat nacalculatie niet alleen
zinvol is aan het eind van een project. Ook tussentijds, bij afsluiting van een
projectfase of bij wijzigingen van de project-scope, is nacalculeren nuttig.

Een raming wordt bei'nvloed door een groot aantal factoren die niet volledig
bekend zijn voor een ramer. Daarom doet hij ten aanzien van deze factoren
bepaalde aannamen. Deze aannamen kunnen betrekking hebben op hoeveelheden en prijzen maar ook op afmetingen en randvoorwaarden van een project.
Nacalculatie dient ertoe deze aannamen achteraf op juistheid te toetsen.
Zo kan nacalculatie een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit
van volgende ramingen en aan de kwaliteit van de ramer.
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TEN GELEIDE

Met is mij een groot genoegen u namens alle betrokkenen bij het Project Ramingen Infrastructuur deze
ramingenklapper aan te bieden.

ft
In 1992 is het Project Ramingen Infrastructuur, in de wandeling PRI, in het leven geroepen. Met als
opdracht de aanbevelingen uit het rapport 'Raamwerk voor Ramingen' te implementeren. Deze aanbevelingen waren bedoeld om de kwaliteit van de ramingen van Rijkswaterstaat te verbeteren. De opdracht is
uitgevoerd onder leiding van Frans Hamer en in de laatste fase van Jan de Krijger. Een overzicht van de
leden van de werkgroepen vindt u elders in de klapper.
PRI heeft in zijn aanpak de dialoog centraal gesteld. Door een ronde langs de directies te houden,
thematische werkconferenties te organiseren, gesprekken te voeren met politic! en andere betrokkenen
binnen en buiten de organisatie, en ga zo maar door. Deze dialoog heeft een groot aantal bruikbare
inzichten opgeleverd die door middel van de ramingenklapper met de dienst worden gedeeld.
Kenmerkend voor PRI is dat het een actie van en voor de dienst is geweest. Vandaar dat de ramingenklapper niet het karakter heeft van een boekwerk met geboden en verboden. Nee, de klapper is een
verzameling van ideeen en suggesties waarmee de kwaliteit van ramingen kan worden verbeterd. Deze
is zo een handreiking voor de dienst om in de geest van PRI voort te gaan met de verdere uitwerking.
De klapper bestaat uit bijdragen die zijn verdeeld over drie hoofdstukken: (1) Goed omgaan met ramen,
(2) Rekenen aan projecten en (3) Begrippenkader. Deze bijdragen kunnen worden gekopieerd en verspreid
onder college's. Ook kunnen ze worden vervangen door verbeterde versies. Aanvullingen kunnen worden
toegevoegd. Verbeteringen en aanvullingen die door de gebruikers kunnen worden aangedragen. Waartoe
ik u dan ook van harte wil uitnodigen.
Nu ik dan toch de ruimte heb, wil ik nog enkele gedachten met u delen. Ten eerste een enkel woord over
de opbouw van de raming. In bijgaand schema is de opbouw weergegeven die het uitgangspunt is voor
het rekenen aan projecten. Een uniforme opbouw van de raming is niet alleen een onontbeerlijk instrument
voor de ramer. Hij kan ook een hulpmiddel zijn om ramingen onderling met elkaar te vergelijken en om
ramingen van derden gemakkelijker in te passen. Ik wil er daarom voor pleiten dat deze opbouw in de hele
dienst wordt gebruikt.
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Dan iets over de inhoud van de ramingenklapper. Niet alle bijdragen zijn voor iedereen even interessant
of van belang. Zo behelzen de bijdragen in hoofdstuk 1 vooral onderwerpen die met de organisatie hebben
te maken. Deze zijn daarom vooral interessant voor projectleiders en voor het management. Een uitzondering vormt 'kwaliteit van de raming' (1.1). Hierin wordt een poging gedaan aan te geven hoe we aan het
begrip kwaliteit handen en voeten kunnen geven. En dat is dus voor iedereen van belang.
De bijdragen in hoofdstuk 2 zijn meertechnisch van aard. In 'opbouw van de raming' (2.1) wordt uitgelegd
hoe het schema in elkaar zit waarover ik eerder sprak. Ook deze paper is voor iedereen van belang. De
bijdragen die gaan over de post onvoorzien en marges zijn voor een deel interessant voor iedereen. De
beschrijving van berekeningsmethoden is meer voor de statistisch onderlegden onder ons. De overige
bijdragen zijn handreikingen voor projectleiders, ramers en kostprijsmedewerkers.
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de begrippen waarvan we ons bij het ramen bedienen en vooral van
de betekenis van die begrippen. Het is de bedoeling dat hiermee de basis wordt gelegd voor 6dn taal
binnen de dienst, waardoor de dialoog wordt bevorderd.
Voor degenen die zich in grote lijnen van de inhoud van de klapper op de hoogte willen stellen, zonder
zich in de details te hoeven verdiepen, is een samenvatting van de hoofdstukken 1 en 2 gemaakt in het
boekje 'Werk in uitvoering. In kort bestek'.
Tot slot wil ik het gehele projectteam en het secretariaat mijn complimenten maken met het bereikte
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WEGWIJS IN DE KLAPPER

De klapper bestaat uit vier hoofdstukken:
0

Algemeen

1

Goed omgaan met ramen

2

Rekenen aan projecten

3

Begrippenkader

In het algemene deel vindt u informatie over telefoonnummers en contactpersonen en een overzicht van
de werkgroepen die de papers hebben geschreven. Ook is een bijdrage opgenomen die de achtergronden
van de ramingenproblematiek uit de doeken doet: Waarheen, waarvoor?
De hoofdstukken 1 en 2 bestaan uit papers die zelfstandig kunnen worden gelezen. Elke paper heeft
eenzelfde opbouw:
voorblad met titel en nummer
anekdote
samenvatting en inhoudsopgave (behalve 1.3 en 1.7)
tekst
bijlage(n)
Wanneer in een paper een definitie wordt gegeven, is dit in de kantlijnen aangegeven met 'def'. Wanneer
wordt verwezen naar een andere paper of naar andere achtergrondinformatie, is dit in de kantlijn
aangegeven met 'bron'.
Hoofdstuk 3, begrippenkader, is een overzicht van gehanteerde begrippen en hun omschrijving.
Op de tabbladen die de vier hoofdstukken van elkaar scheiden, is aangegeven wat de inhoud van het
hoofdstuk is.
De papers in een hoofdstuk zijn van elkaar gescheiden door een gekleurde bladzijde.
In het insteekvak op de voorkant van de klapper bevindt zich het boekje 'Werk in uitvoering, in kort
bestek'. Daarin zijn de papers van de hoofdstukken 1 en 2 samengevat.
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INFORMATIE
Het Project Ramingen Infrastructuur is tot en met juni 1995 bereikbaar via bet projectsecretariaat:
telefoon:

070 3744170

fax:

070 3744400

Voor informatie over de ramingenklapper kan contact worden opgenomen met de contactpersonen in de
directies:
RWS Directie Zeeland

RWS Hoofddirectie

ing J.G. Boot

drs. G.P.H. Hagemann

afd CXK

afd IR

01180 - 86206

070-3744114

RWS Bouwdienst Utrecht

RWS Directie Oost-Nederland

ing L.N.G. de Brabander

ir J. Noorlander

afd DIB

afd IXN

030 - 857776

085 - 688831

RWS Directie Noord-Holland

RWS Directie Noord-Brabant

ing. P. Korbee

dhr J. van Noorloos

afd. PCC

afd IVAS

023 - 301584

073 - 817829

RWS Directie Limburg

RWS Directie IJsselmeergebied

ing H.J. de Jong

dhr H. Rozeboom

afd VWX

afd CXPC

043 - 294191

03200 - 97545

RWS Directie Noord-Nederland

Dienst Weg- en Waterbouw

ing J. Kaak

ing R. ter Schiphorst

afd WXT

afd WXA

058 - 344462

015 - 699354

RWS Directie Zuid-Holland

RWS Directie Utrecht

ing A.M.H. Kleijn

ir J.C. Schweig

afd CPC

Hoofd VIT

010 - 4026471

03402 - 79553
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DE WERKGROEPEN VAN PRI

1

ORGANISATORISCHE ASPECTEN (OA)

1.1

Leden

ir J.W.M. Dirks (John), secretaris, extern
dhrT.W.J.M. de Lange (Dik), voorzitter, ZH
ir A.J.B. Lehman (Ton), HW
ir L.C.M. Postma (Leo), 0
ir RJ. Spit (Rob), BD
mw ir M.A. de Wolf (Margo), HW
drs E.R. Woudstra (Ed), U
1.2

Papers

De werkgroep organisatorische aspecten heeft de papers 1.1 tot en met 1.8 en paper 1.10 geschreven.

2

ADMINISTRATIEVE INSTRUMENTEN (Al)

2.1

Leden

ing M. Alberts (Michael), secretaris, BD
drs W.C.J. Bianchi (Wil), HW
mr ir J.W. Daamen (Jan), voorzitter tot medio '94, Z
ing A.M.H. Kleijn (Ton), ZH
ing J de Krijger (Jan), voorzitter, NH
ing J. Wisse (Jaap), BD
2.2

Papers

De werkgroep administratieve instrumenten heeft de papers 2.1 tot en met 2.3 en de papers 2.6 en 2.7
geschreven.

3

PROBABILISTISCHE MODELLEN

3.1

Leden

ing W.M. van der Brink (Wim), BD
ir W. Meermans (Wilmar), extern
ir W.G. de Rijke (Wim), voorzitter, BD
ir J.C. Schweig (Carel), U

3.2

Papers

De werkgroep probabilistische modellen heeft de papers 2.4 en 2.5 geschreven.
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WAARHEEN, WAARVOOR? Over de achtergronden van ramen

Hoe ramingen een probleem werden
Ga even mee terug in de tijd en verplaats je in de rol van tweede-kamerlid eind jaren tachtig. Het gaat
de verkeerde kant op met de economie en met de overheidsfinancien is het bedroevend gesteld. Voortdurend moet je afwegingen maken over bezuinigen hier, afschaffen subsidie daar, investeren in sociale
vernieuwing ten koste van verbeteren infrastructuur of omgekeerd, enzovoort enzovoort. Toevallig zit
Verkeer en Waterstaat ook in je pakket. Nou ja toevallig. Je hebt wel wat met dijken en bruggen. Die
jongens van Rijkswaterstaat weten daar toch altijd weer ware kunststukjes van te maken. Waar een klein
land trots op kan zijn. Maar wat ze je nu hebben geleverd met het Bereikbaarheidsplan Randstad. Blijken
de kosten voor het hoofdwegennet in tien maanden tijd zomaar met een miljard te zijn gestegen. Een
miljard! En wij politici maar puzzelen over een paar miljoen zus of zo om de minima te ontzien. Terwijl de
minister ons nog zo had bezworen dat we deze keer niet voor verrassingen zouden komen te staan. Wat
staat je anders te doen dan vragen te stellen aan de minister?
En zo komt de machine in beweging. De minister stuurt de vragen door naar de hoofddirectie van
Rijkswaterstaat. En laat de accountantsdienst een onderzoek doen. Daaruit blijkt dat de kostenstijging
voor zo'n 350 miljoen bestond uit prijsaanpassingen en voor zo'n 550 miljoen uit wijzigingen in de
projectplannen. De rest werd veroorzaakt door nieuwe inzichten en wijzigingen in het beleid. Maar hoe
dat zo gekomen is? Ooit zijn al die deelprojecten bij elkaar opgeteld tot het Bereikbaarheidsplan. Maar de
'ins and outs' van die deelprojecten? En waarop de kostenramingen voor die deelprojecten destijds waren
gebaseerd? Daarvoor moet je bij de regionale directies zijn. En daar verwijzen ze weer door naar de projectleider.
En denk je nu even in in de rol van die projectleider. Binds een jaar ben je verantwoordelijk voor dit
onderdeel van het Bereikbaarheidsplan. Daarvoor was een collega van je projectleider, maar die is met
de vut. Hij heeft je een stapel papieren overgedragen. Maar daaruit kon je niet veel wijs, dus daar heb
je je niet al te veel in verdiept. En nu willen ze weten hoe het komt dat jouw trac6 duurder uitvalt dan geraamd. Ja, door die extra fietstunneltjes natuurlijk. Maar kon jij dat helpen? De hoofdingenieur-directeur
(HID) had die al aan de provincie toegezegd voordat je er erg in had. En dat de prijzen stijgen, daar heb
jij toch ook geen invloed op? En bovendien, de kostenstijging van jouw trac6 is niet meer dan vijftien
procent. Dat is toch niet meer dan anders? Waarom maken ze zich daar nu ineens druk over? Jammer
genoeg heb je de wijzigingen in het project niet vastgelegd. Daardoor is het nu lastig het bewijs van je
gelijk te leveren.
Vijftien procent van zeven miljard is natuurlijk wel wat anders dan vijftien procent van negentig miljoen.
En dat in tien maanden tijd. Zoiets kun je als kamerlid niet afdoen met je schouders ophalen en doorgaan
met de waan van de dag. En dus draagt de tweede kamer de minister op dat het voor eens en altijd uit
moet zijn met die afwijkende ramingen. De minister geeft die boodschap door aan de hoofddirectie. En
de hoofddirectie draagt de dienst op goede ramingen te leveren. Daarvoor wordt een Raamwerk voor
Ramingen opgesteld, waarin negenentwintig aanbevelingen worden gedaan om de ramingenproblematiek
uit de wereld te helpen. Het Project Ramingen Infrastructuur (PRI) wordt in het leven geroepen om die
aanbevelingen te implementeren.
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Waarom PRI heeft gekozen voor de dialoog
PRI heeft ervoor gekozen de implementatie samen met de mensen in de dienst uit te voeren. Het heeft
geen zin voor te schrijven hoe het moet, wanneer de mensen om wie het gaat daar niet achter staan. De
verwachting is dat de ramingenproblematiek niet alleen kan worden aangepakt door de techniek van het
ramen te verbeteren. Vooral ook de manier waarop mensen in de dienst en daarbuiten (de politiek, de
maatschappij) met ramingen omgaan, verdient aandacht.
Zoals het gechargeerde voorbeeld uit het begin van deze inleiding illustreert, is er een wereld van verschil
tussen degene die in de uitvoering met de raming van zijn project omgaat en de politicus die beslissingen
neemt op basis van een getal voor een cluster van projecten. Verschil in de beleving van het project: voor
de dienst van levensbelang, voor de politicus een onderdeel van een belangenafweging. Verschil in de
betekenis die aan de kostenraming wordt gegeven: voor de dienst een momentopname, voor de politicus
een concreet getal. Verschil in de fasering in de tijd: voor de dienst het eerste stadium van een proces
dat een tiental jaren kan beslaan, voor de politicus het eindpunt van een besluitvormingsproces.
PRI heeft in zijn aanpak de dialoog centraal gesteld. Door een ronde langs de directies te houden,
thematische werkconferenties te organiseren, gesprekken te voeren met politici en andere betrokkenen
binnen en buiten de organisatie, en ga zo maar door. Deze dialoog heeft een groot aantal bruikbare
inzichten opgeleverd die we door middel van de ramingenklapper met u willen delen.

Ramingen en de wereld er omheen
In de gesprekken en discussies over de ramingenproblematiek heeft een levendige uitwisseling plaats
gehad van anekdotes over 'de' politiek. Dat op een vrijdagmiddag even naar een regionale directie wordt
gebeld met het verzoek binnen een uur aan te geven hoe duur een project wordt. Want de minister moet
in de kamer optreden. De ongelukkige die de telefoon heeft opgenomen, doet naar beste eer en geweten
een 'best guess'. In de onderhandelingen doet de minister er nog iets af. De deal wordt gesloten: voor
zoveel komt die weg er en geen cent meer. ledereen blij. Of niet?
Of dat de HID is wezen lunchen met de gedeputeerde van de provincie. En waarbij op de achterkant van
een sigarendoosje vlug een berekening is gemaakt. Deal gesloten. Projectleider zorg er maar voor dat het
voor dat bedrag gerealiseerd wordt.
Het gekke is, dat iedereen weet dat de dingen soms zo gaan. En toch. De waterstater die als uitvoerder
met de uitkomsten van politieke onderhandelingen wordt geconfronteerd, baalt van de manier van doen
in de politieke arena. Omgekeerd krijgen politici of de waterstaters die met die politici onderhandelen de
kriebels van de rechtlijnigheid van de technische mensen die ramingen maken.
Politici weten dat in de onderhandelingsfase de raming van een project niet altijd overeenkomt met de
werkelijke kosten. "Wanneer ramingen altijd realistisch zouden zijn, zou er nooit iets gebouwd worden",
is een politieke uitspraak. Dat wil niet zeggen dat men maar iets uit de duim zuigt. Een marge is aanvaardbaar. Bovendien hebben politici behoefte aan voldoende informatie over de context van de geraamde kosten. Ook willen zij graag beschikken over enkele varianten om zich te kunnen weren in de politieke arena.
In dit geval heeft de raming vooral de betekenis en de bedoeling van een prognose of indicatie. ”We
moeten denken in die orde van grootte en dan kunnen we nog kiezen tussen die en die variant."
In de werkconferenties en de gesprekken is gebleken dat waterstaters geneigd zijn al op voorhand te
kiezen voor de variant die het meest waarschijnlijk is en voor die variant al een gedetailleerde raming te
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maken. Een detaillering die de schijn van exactheid wekt. Maar hoe zeker is zeker, wanneer je een
prognose maakt van iets wat misschien over tien jaar wordt gebouwd. Met welke onvoorziene kosten
houje rekening? Welke technische en maatschappelijke ontwikkelingen kun je voorzien en incalculeren?
Hoe bereken je marges? Allemaal vragen die in het verkeer tussen technici en politici uitgewisseld kunnen
worden om betekenis aan een getal te geven.
Niet overdragen van dergelijke informatie leidt er in de praktijk toe dat een getal een eigen leven gaat
leiden. Een eigen leven van exactheid die wordt versterkt door jaarlijkse indexering van prijzen. In
verschillende onderdelen van deze klapper worden suggesties gedaan hoe hiermee kan worden omgegaan
en hoe bij het rekenen aan projecten hiermee rekening kan worden gehouden. Zie bijvoorbeeld de papers
'start en levensloop van een project' (1.2), 'marges' (2.5) en 'actualiseren' (2.6).
Een ander belangrijk verschil tussen de politieke context en die van de uitvoering is de factor tijd. Wanneer
de politiek besluit dat er meer geld wordt geVnvesteerd in infrastructuur, verwacht men dat bij wijze van
spreken de volgende dag al daadwerkelijk kan worden begonnen met de aanleg of verbetering van werken.
De planningscyclus, vastgelegd in het meerjarenprogramma infrastructuur en transport (MIT) en het structuurschema verkeer en vervoer (SVV), heeft een volstrekt andere tijdhorizon. Wanneer versneld projecten
in produktie moeten worden genomen heeft dit later allerlei nare consequenties in de vorm van kostenoverschrijdingen, wanneer niet tegelijkertijd capaciteit ter beschikking wordt gesteld om die projecten gereed
te maken. Bijvoorbeeld door de berekeningen bij te werken. Het Bereikbaarheidsplan Randstad is daarvan
een voorbeeld. In de klapper worden ook voor dit vraagstuk suggesties gedaan. Zie bijvoorbeeld de
'handleiding projectnota' (1.9) en de papers 'start en levensloop van een project' (1.2) en 'financieringsbronnen' (1.10)
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Problemen met ramingen zijn een symptoom
Niet alleen de communicatie tussen waterstaat en de politiek is van belang bij het ramen. Ook de
communicatie tussen de verschillende lagen in de organisatie. En daaraan blijkt het een en ander te
schorten. De analyse die is gemaakt van de bestuurlijke context van de ramingenproblematiek laat zien
dat deze problematiek een symptoom is van dieper liggende problemen met de besturing van de organisatie. Het voert te ver uitgebreid op die analyse in te gaan. In het kort komt het hierop neer dat in een
jarenlang proces van organisatieveranderingen (decentralisatie), bezuinigingen, krimpoperaties en
investeringen in informatiesystemen die onvoldoende zijn toegesneden op een gedecentraliseerde
organisatie, de kwaliteit van de informatie is gedaald. Informatie waarmee bestuurders moeten sturen.
Dit geldt ook voor de ramingen. Het is niet voor niets dat PRI samen met drie andere projecten moet
bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van Rijkswaterstaat, zoals die wordt beoogd met RWS 200 +.
Suggesties voor verbeteringen op het gebied van besturing staan in afdeling 1. In deze afdeling wordt
ook aangegeven wat in het kader van ramingen wordt verstaan onder het begrip kwaliteit.
Een meer uitgebreide analyse van de processen die van invloed zijn op de besturingsproblemen staat
beschreven in de paper die verslag doet van de referentie-analyse (1.11).
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Jij en je vrouw hebben na lang wikken en wegen, na lang zeuren door de kinderen, eindelijk besloten een
huisdier te nemen. Vele mogelijkheden zijn de revue gepasseerd. Van konijn tot kanariepiet, van bond tot
kat, van cavia tot goudvis. Over een ding waren jullie het snel met elkaar eens. Jullie huisdier had recht
op een goed, degelijk en fraai onderkomen; kwaliteit staat voorop. De rolverdeling was bijna vanzelfsprekend. Jij zou zorgen voor een passend verblijf, je vrouw zou zorgen voor de aanschaf van de levende have.
Het resultaat: een onverwoestbaar hondehok. Kwaliteitje meneer. Maar wat heb je daaraan als je vrouw
vervolgens met een goudvis thuiskomt? Waar hebben jullie het met elkaar nu eigenlijk over gehad?
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SAMENVATTING

Kwaliteit is een veel gebruikt, maar ook veel misbruikt begrip. Het blijkt daar waar het ramingen betreft
nog niet mogelijk om eenduidige objectieve criteria voor kwalitatief goede ramingen vast te leggen. Dat
is overigens ook niet erg, mits de gebruiker en degene die de raming aanlevert van elkaar weten wat het
verwachtingspatroon is. En dat verwachtingspatroon heeft alles te maken met de manier waarop de
raming in de praktijk gebruikt gaat worden. Een hondehok kan perfect zijn, maar niet om er een goudvis
in onder te brengen.
In deze paper wordt achtereenvolgens beschreven:
1.
wat onder een kwalitatief goede raming wordt verstaan
2.
welke aspecten de kwaliteit van een raming bepalen en welke vragen daarbij van belang zijn
3.
welke handreikingen tot dusver zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de raming te verbeteren
4.
welke weg nog is te gaan om de eerder genoemde handreikingen om te smeden tot een "uniforme" methode van ramen die impliciet een goede kwaliteit raming levert.

INHOUDSOPGAVE
1

Een kwalitatief goede raming

2

Wat bepaalt de kwaliteit van de raming?

3

Handreikingen en instrumenten

4

Kanttekeningen en vervolgactiviteiten

BIJLAGE
1

Omschrijving van de projectfasen
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1

EEN KWALITATIEF GOEDE RAWING

Om de vraag 'wat is een kwalitatief goede raming' te kunnen beantwoorden moet eerst het begrip kwaliteit nader worden gedefinieerd.

Wat is kwaliteit?

Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een produkt of dienst, dat van belang is voor
het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften. (volgens NEN-ISO 8402, 9000-9004)
Wat is een kwalitatief goede raming?

De NEN-ISO definitie kan worden gebruikt om het begrip kwaliteit te koppelen aan ramingen. Ook een
raming heeft kenmerken en eigenschappen. Om aan te sluiten bij de behoeften moeten deze kenmerken
en eigenschappen van de raming worden ingevuld. Deze invulling is echter niet vanzelfsprekend. Behoeften
van de gebruiker kunnen alleen in dialoog tussen 'gebruiker'11 en 'leverancier' van de raming worden
vastgesteld. Er kan niet uitsluitend worden teruggegrepen op objectieve criteria.
Een kwalitatief goede raming is daarmee een raming die:
voldoet aan de verwachtingen en behoeften van diegenen die met die raming moeten omgaan
en
afgestemd is op het gebruik van die raming (ook wel "fit for use" genoemd).

WAT BEPAALT DE KWALITEIT VAN DE RAMING?

De kwaliteit van een raming wordt bepaald door:
het produkt zelf, de raming als zodanig en
onderling overeengekomen en expliciet gemaakte behoeften en verwachtingen, met inbegrip van
eventuele wijzigingen daarin.

Het produkt zelf: de raming
Algemene kwaliteitseisen zijn:
definitie projectscope\ is de raming gebaseerd op de bijbehorende duidelijk gedefinieerde en

expliciet gemaakte projectscope?
volledigheid: is de raming compleet, incl. vermelding van het gehanteerde prijspeil?
actua/iteit: is de raming actueel, incl. afgesproken prijspeil?
onderbouwing van de raming-. zijn de juiste bron-gegevens en kengetallen gebruikt?
trefzekerheid-. zijn er marges aangegeven die de onzekerheden in de ramingsbedragen weergeven
en corresponderen die met de gewenste nauwkeurigheid van die raming?
risico's: geeft de raming aan waar risico-volle kostenposten zijn te verwachten? Is het aandeel
van onzekerheden in het project bekend?
De invulling van de algemene kwaliteitseisen is afhankelijk van de fase waarin het project verkeert (zie
bijlage A). Gaandeweg zullen de eisen worden verscherpt en zal de raming 'harder' worden. Kortom, in
de loop van het traject neemt de mate van "hardheid" toe.

D

In deze paper worden de begrippen gebruiker en leverancier van de raming gehanteerd. Deze begrippen zijn niet persoons- of functiegebonden. lemand kan op het ene moment gebruiker zijn en in een volgende fase de functie van leverancier van de raming vervullen.
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2.2

2

Vaststellen behoeften en verwachtingen
De kwaliteit van een raming wordt niet alleen bepaald door degenen die een raming maken (de leveranciers), maar ook door degenen die om een raming vragen en gebruik ervan maken (de gebruikers).
Samen bepalen zij in hoeverre dat produkt voldoet aan uitgesproken behoeften en verwachtingen.

2.2.1

Projectscope
Door met elkaar in gesprek te gaan weten de gebruiker en de leverancier van de raming wat is geraamd
en waarvoor de raming gebruikt gaat worden. Vragen die men zichzelf vervolgens kan stellen zijn:
Is de projectscope duidelijk genoeg omschreven? (het betreft o.a. de vertaling van het programma
van eisen in een duidelijk gedefinieerde project-scope)
Zijn meer varianten berekend en duidelijk omschreven?
Heeft de leverancier van de raming dezelfde project-scope aangehouden als de gebruiker?

2.2.2

Trefzekerheid van de raming
Hebben gebruiker en leverancier met elkaar afgestemd wat de trefzekerheid van het geraamde bedrag
is, in relatie tot de projectfase en daarmee vastgesteld dat de raming "hard" genoeg is voor hette nemen
besluit?
Het maakt immers uit of het te nemen besluit betrekking heeft op:
het goedkeuren van een project-initiatief als studie-project
het project wel of niet opnemen in het MIT
het goedkeuren van de Trajectnota
het goedkeuren van het Ontwerptrac6besluit
het nemen van het Trac6besluit
het goedkeuren van het bestek
de start van de uitvoering

2.2.3

Veranderende behoeften en verwachtingen
Gaandeweg veranderen de behoeften en verwachtingen omtrent de raming. Daarom is regelmatig overleg
wenselijk tussen gebruiker en leverancier van de raming over onder meer:
het doorvoeren van gefaseerde uitvoering
bezuinigingen doorvoeren op het projectbudget
uitbreidingen van de projectscope (bijvoorbeeld door politieke toezeggingen)
uitstellen of juist vervroegd starten met de uitvoering van een project
veranderen van de totale uitvoeringsduur
gevolgen van bovenstaande punten voor andere projecten.

3

HANDREIKINGEN EN INSTRUMENTEN

Om de kwaliteit van de raming te verbeteren zijn een aantal produkten en papers ontwikkeld die ingaan
op het verbeteren van de raming als zodanig en die ingaan op het verbeteren van het omgaan met de
raming.

3.1

Handreikingen en instrumenten op het gebied van het produkt raming
De handreikingen en instrumenten ter verbetering van de kwaliteit van het produkt raming zijn beschreven
in de verschillende papers in de ramingenklapper en in hoofdstuk 13 van de Handleiding Besluitvorming
Hoofdinfrastructuur wegen en vaarwegen deel II. Het betreft met name handreikingen om de algemene
kwaliteit van een raming te verbeteren
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3

bron

Zie de papers van de hoofdstukken 2 en 3 uit de ramingenklapper alsmede Handleiding Besluitvorming
Hoofdinfrastructuur wegen en vaar wegen, deel II, concept d.d. augustus 1994. Hoofdstuk 13 gaat over
a.s. ramingen en is opgenomen in paper 1.9

3.2

Handreikingen en instrumenten op het gebied van het omgaan met ramingen

bron

Handreikingen op het gebied van het juist omgaan met de raming staan in de papers opgenomen onder
hoofdstuk 1 van de klapper en hoofdstuk 13 van de genoemde Handleiding.
Dit heeft te maken met afspraken die gebruikers en leveranciers met elkaar (nog moeten) maken met
betrekking tot:
de momenten waarop de raming een rol speelt in de besluitvorming omtrent een project
de eisen waaraan de raming op dje momenten moet voldoen.
Om dit goed te kunnen omschrijven is het noodzakelijk om eerst de fasering van een project helder voor
ogen te hebben en vervolgens de rol van de raming in die fase te definieren. Daarna kunnen specifieke
eisen voor de onderscheiden typen ramingen worden geformuleerd. Het bijgevoegde schema en hoofdstuk
13 uit de Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur vormen de basis voor deze afspraken.

3.2.1

Fasering van een project

Het schema geeft aan welke projectfasen en activiteiten per fase voorlopig worden onderkend (onder
"fasering"). De fasering en de daarbij behorende activiteiten zijn mede gebaseerd op de Trac6wetprocedure. In bijlage 1 bij deze paper wordt de fasering nader omschreven.
De volgende fasen worden onderscheiden:
de initiatief-fase2’
de studiefase, welke wordt onderverdeeld in
*
de voorstudie-fase en
*
de trajectstudie-fase
de realisatiefase, welke wordt onderverdeeld in
*
de planuitwerkingsfase
*
de besteksfase en
*
de uitvoeringsfase
de beheerfase.
3.2.2

Rol en doel van de raming in verschillende fasen van het project

In het schema is te zien dat in verschillende fasen van een project de raming een belangrijke rol speelt
in de besluitvorming, en wel op de hieronder omschreven momenten31:
het vaststellen van nieuwe studieprojecten (de zogenaamde Kostenschatting),
het vaststellen van de Traject Nota (de zogenaamde Trajectraming),
het nemen van het (Ontwerp-)Trac6 Besluit (de zogenaamde Trac^raming)
het vaststellen van het bestek (de zogenaamde Besteksraming).
De beslissing met betrekking tot het honoreren van een studieproject (opname in het MIT) stelt andere
kwaliteitseisen aan een raming dan de beslissing omtrent het vaststellen van bijvoorbeeld het OntwerpTrac6 Besluit. Het doel van de raming op die momenten is ook verschillend. Hierna wordt kort het doel
van elk type raming aangegeven.
De Kostenschatting heeft tot doel het prioriteren van projecten en het afwegen met betrekking tot het
opnemen van projecten in de MIT-planning.
De Trajectraming heeft tot doel een globaal beeld te geven van de verwachte realisatiekosten van de
verschillende bestudeerde varianten van een project en deze varianten met elkaar te kunnen vergelijken.

Wordt bij het definitief maken van de Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur "Verkenningsfase" genoemd.
3)

Tussen haakjes achter iedere omschrijving is de benaming van het bijbehorende type raming weeigegeven.
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Trajecten worden onderling vergeleken en afgewogen op onderandere milieu-aspecten, verkeerskundige
aspecten, sociale aspecten en ook economische aspecten (ramingen).
De Tracdraming (behorend bij het Ontwerp Tracd Besluit en het Trac6 Besluit) heeft tot doel het zichtbaar
maken van kostenconsequenties van het realiseren van het voorgestelde, respectievelijk goedgekeurde
of aangepaste trac6. De naming heeft hier het karakter van een geschat bedrag waarvoor het voorgestelde
trac6 in principe gerealiseerd zou moeten kunnen worden. Bij vaststelling van het Trac6 Besluit krijgt de
naming dan ook een taakstellend karakter voor het project dat de realisatiefase ingaat.
De Besteksraming heeft tot doel:
te kunnen beslissen of het (deel van het) project in de beschreven en opgetekende vorm wordt
aanbesteed gezien de verwachte realisatiekosten (Het gaat om controle van de kosten ten
opzichte van beschikbaar deelprojectbudget)
inschrijfcijfers van aannemers te kunnen vergelijken en te toetsen/te beoordelen en of aan de hand
daarvan gericht te onderhandelen en te komen tot een gunstige prijsstelling.
3.2.3

Specifieke kwaliteitseisen voor de onderscheiden typen ramingen

Nu het doel van elk type naming duidelijker is omschreven, kunnen naast algemene kwaliteitseisen (zie
zes punten onder 2.1) ook meer specifieke afspraken beschreven worden met betrekking tot de kwaliteit
van de afzonderlijke typen ramingen.
Gebruikers en leveranciers "moeten” met elkaar hierover bijvoorbeeld het volgende afspreken: Hoe "hard"
kan en moet de berekening zijn? Welke gegevens kunnen en moeten bekend zijn voor dit type besluit?
Er moet sprake zijn van afspraken waarbij in voldoende mate invulling wordt gegeven aan algemene
kwaliteitseisen, alsmede van afspraken die behoeften en verwachtingen invullen. Hieronder worden
voorbeelden gegeven van ideeen met betrekking tot de bovengenoemde typen ramingen.
Kostenschatting ten behoeve van het MIT

De afgegeven kostenschattingen zijn niet taakstellend en zijn uftsluitend bedoeld om projecten
te kunnen prioriteren, en mogelijk "onzinnige" of voor de omvang van het project "extreem dure"
varianten uit te sluiten van studie. Uitgangspunt is dat deze kostenschattingen een "hardheid" 41
hebben van bijvoorbeeld 50%. Diegene die deze bedragen inschat geeft per "hoofdvariant" (per
globale scope van het project) een geschat bedrag. Dit bedrag mag, indien het project gerealiseerd
zou worden binnen de aangenomen scope, dan maximaal 50 % afwijken van de uiteindelijke
realisatiekosten.
Trajectraming

In de Trac6wet is voorgeschreven dat er per variant een globale raming wordt opgesteld die:
de verwachte realisatie-kosten aangeeft die met bijvoorbeeld 40% het afgegeven getal mogen
onder- of overschrijden. (Scopewijzigingen, bijvoorbeeld door inspraak, zijn dan nog NIET in de
raming verdisconteerd)
taakstellend zou kunnen worden verklaard indien de voorgestelde variant zou worden gekozen
voor verdere uitwerking en indien de (dan nog onbekende) scopewijzigingen vervolgens mogen
worden verwerkt in de raming van de betreffende variant.
TracGraming (behorend bij het Ontwerp Trac£-Besluit en Tracd-Besluit)

De kwaliteit van deze raming moet zodanig zijn dat deze bij het Trac6-Besluit als taakstellend 61 kan
worden gezien voor het project in de realisatiefase. De realisatiekosten van het voorgestelde tracd mogen
het afgegeven bedrag (de raming) niet met meer dan 20% over- of onderschrijden.
Besteksraming

Dit is een gedetailleerde raming. De realisatiekosten mogen het geraamde bedrag met maximaal 10 %
over- of onderschrijden.

Mogelijk moet deze term nog door een ander meer treffend begrip worden vervangen. (bijvoorbeeld door Trefeekerheid")

Bij de vergelijking van de taakstellende raming met de realisatie-kosten dient voor beide bedragen hetzelfde prijspeil te worden gehanteerd.
Kostenstijgingen t.g.v. een vethoogd prijspeil worden niet als overschrijding van het budget bestempeld.
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Informatie voor het planproces
Fasering in relatie tot "kwaliteit" van de taming/ De plaats van ramingen in de fasering
Fasering

Beschikbaar gegevens niveau

Type naming

Voorstcl voor
MIT- project

Lijn op stafkaart (meer lijnen?)
1:50.000

Indicatie

Dod:

Aangeven van:
- Bandbreedte waar
blnnen project
gerealiseerd zou
kunnen tvorden en
- Een gewogen gemlddelde

- MIT-planning
- Brioritelterlng
a Is studieproject

1. Kostenschatting

• FVioritering projecten
• Opname in het MIT

Technleken voor
geneneren koetengegevwne:

- k^engetallen methodiek op
deze fase afgestemd
- Gewogen naming t.b.v.
66n getal in het MIT

Handheld:

- Maxlmaal ± 507.
(40-50%)

r

MIT
(met daarln
opgenomen het
projectvoorstel)
• Formele start
studleproject
• Verkenning welke
"ne^le" varianten
te onderzoeken/
definlgren functioned
P.v.E.
Start notitie

Lijnen op stafkaart
1:50.000
achtengrond
informatie
• Inspraak en rlchtlijnen
Goedqckeurde
startnotltie en
(studie) projectplan

2. Trajectraming

• MEK/Traject studie
Trajectnota incl.
va nan ten met
ramingen

- Functioned P.v.E. vertaald in ontwerp-varianten
-1:10.000
- Achtengrond informatie
[1 - Milieu, verkeerskundlge aspecten, sociale aspecten
yj planning/realiseringstermljn
Globale technische informatie
(lijstje iverkconferentle pri)

• Inspraak
• aanpassingenop
scope en naming

Globale naming

Dod:

- Per variant
geschatte
reallsatie kosten

- Afweging t.o.v.
andere varianten
- "kosten baten"
- Niettaakstellend

Handheld:

- Maxlmaal 40 %
(30-40%)

Technleken voor
genereren van koeten-

- K.engetallen
■ Beperkt vooronderzoek
om voldoende zekerheld
te hebben dat het
geraamde bed rag de
gewenste "handheld"
heeft. Penk bv. aan
• beperkte grondboringen
1
afwatering
' zetting e.d.
F’robabllistisch ramen
om "hardheid’Van het
bedrag te bepalen
Checklist kostenposten

3. Trace-raming
■ 1:2500
Ontwerp variant is technisch ver uitgewerkt (bestemmingsplan-niveau)

Ontwerp Trac^
besluit (OTB)
• Inpassing in
bestemmingsplan
• Evt. marginale
tvljzigIngen in scope
Trac^ besluit
(TB)

U 1:2500
Goed gekeunde ontiverp variant
technisch ver ultgewerlct (bestemmingsplan niveau)

Raming

Dod:

"Best guess" van
reallsatie kosten
van voorgesteld
resp. vastgesteld
Trac^

- Zichtbaar maken van
de kostenconsec^uenties van
voorgesteld resp.
vastte stellen Trac^
- Taakstellend maken
van de raming voorde
verdere uitvoering
(na TB)

Handheld:

- Maximaal ± 20 7.
(10-20%)

Technleken voor
genereren koetengeg evens:

- FVobabilistisch ramen
- Gedetallleerde checklist
kostenposten
- Vooronderzoek van
de handheld van de
raming te staven.
- Pe raming wordt in
het TB immers
taakstellend
- Isengetalien

• Formele start
uitvoeringsproject, opdracht
aan projectleider
• Plan ultwerking
• Uitwerken ontwerp
• Vaststellen werkvolgorde
en deelplannen
• Aanpassen bestemmingsplannen
Goedgekeurd
ontwerp
• Uitwerken bestektekeningen en
bestek opstellen

V
4

1

. .

Bestek
goedgekeurd

4. Besteksramirg
Raming
- Gedetailleerd
gecalculeerde raming

• Aanbesteding
• Gunning
• Start reallsatie,
uitvoering, overdracht/
overname
Oplevering/
proces verbaal
van overdracht
en overname
• Ingebruikname
• Nazorg

• Beheer en onderhoud

Handheld

- Maximaal ± 107.
(5-107.)

Pool:

- Controle t.o.v.
beschikbaar budget
- Controle van
inschrijfcijfers

Technleken voor
genereren kostengegevene:

- Gedetallleerde kosten
calculates
- RAW-systematiek

5
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KANTTEKENINGEN EN VERVOLGACTIVITEITEN

Kanttekeningen
Er zijn enkele kanttekeningen te plaatsen bij het schema:
In het schema worden "hardheden" genoemd. (Hoe hard moet een berekening zijn?)
In de praktijk moet nog bekeken worden of met de inmiddels ontwikkelde technieken en normaliter
in een bepaalde fase beschikbare gegevens deze "hardheden" haalbaar zijn.
In het schema is per type raming een aanzet gegeven voor:
*
mogelijk bruikbare ramingstechnieken
*
een omschrijving van het niveau van de beschikbare gegevens.
Dit moet worden uitgewerkt per type raming en beproefd worden in de praktijk.
Erzijn verschillendesoortenprojecten (uniek/routinematig, nat/droog, groot/klein). Verwachtmag
worden dat, op grand van haalbaarheid voor deze verschillende soorten projecten in de toekomst,
verschillende "hardheids-eisen" worden afgesproken.
Aan de hand van verschillende soorten voorbeeld-projecten moet bekeken worden of de genoemde "hardheden" haalbaar en onafhankelijk van het type project zijn.

Vervolgactiviteiten
Gewerkt zal moeten worden aan het ontwikkelen van een methode waarbij evenwicht wordt gevonden
tussen:
beschikbare gegevens op een bepaald tijdstip,
het toepassen van de verschillende ontwikkelde technieken,
beschikbare tijd en
de gewenste kwaliteit van de raming.
Analyse van verschillende voorbeeldprojecten zal moeten leiden tot:
het bepalen van de benodigde diepgang van de informatie op een bepaald tijdstip,
bruikbaarheid en toepasbaarheid van ontwikkelde instrumenten voor elk type project,
meer definitieve kwaliteitsafspraken (o.a. "hardheden"),
indicatie van tijdsbesteding voor dit soort berekeningen incl. het vergaren van relevante informatie.
Verderzal aandacht gegeven moeten worden aan het MIT: de "hardheid" van de cijfers in het MIT varieert
al naar gelang de projectfase. Zonder daar rekening mee te houden worden appels met peren vergeleken.
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Bijlage 1

Omschrijving van de projectfasen bij projecten van RWS
Initiatieffase6’
Deze fase begint bij "iemand heeft een idee voor een op te lessen (mogelijktoekomstig) verkeersprobleem en maakt dat kenbaar aan anderen". De fase eindigt met een goedgekeurd projectvoorstel en opname van het project in bet MIT als studieproject.
Studie-fase
De studiefase wordt onderverdeeld in voorstudie- en trajectstudiefase. De voorstudiefase start
na de initiatieffase en behelst het verkennen welke reele varianten onderzocht moeten worden
en het definieren van een functioneel Programma van eisen. De voorstudie-fase eindigt met een
goedgekeurd (studie)-projectplan en een goedgekeurde startnotitie waarin de resultaten van deze
verkenning worden beschreven. In de daaropvolgende trajectstudie-fase wordt de MER/trajectstudie uitgevoerd, vervolgens een Traject Nota gemaakt en daarna, op basis van inspraak op de
Traject Nota, een Ontwerp Trac6 Besluit en uiteindelijk een Tracd Besluit genomen. Deze fase
eindigt met een Trac6 Besluit.
Realisatiefase
De realisatiefase bestaat uit een planuitwerkingsfase, besteksfase en uitvoeringsfase7'. De
planuitwerkingsfase start met de formele opdracht aan een projectleider het Trac6 Besluit uit te
werken tot een definitief ontwerp, uitgewerkte gefaseerde uitvoering en deelplannen. Bestemmingsplannen worden aangepast door gemeenten. De planuitwerkingsfase eindigt met een
goedgekeurd ontwerp. Dit is de start van de besteksfase. De besteksfase81 eindigt met een
goedgekeurd bestek, "een vertaling” van het ontwerp in bestekken en uitvoeringstekeningen, op
basis waarvan prijzen in de markt kunnen worden aangevraagd voor het uitvoeren van het project.
De daarop volgende uitvoeringsfase bestaat uit het houden van de aanbesteding, de gunning en
de fysieke realisatie. Deze fase eindigt met de oplevering, proces verbaal van overdracht en
overname.
Beheerfase
Het gerealiseerde project wordt in gebruik genomen, nazorg, beheer en onderhoud zijn hier de
belangrijkste activiteiten.

In Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur zal deze naam vervangen worden door "Verkenningsfase"

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat tijdens de realisatiefase een project gelijktijdig in meet sub-fasen verkeert. Dit heeft te maken
met de volgorde van de uitvoering van het werk. (Sommige bestekken dienen eerder te worden aanbesteed dan andere). Het bewaken van
de totale projeetkosten vergt hier extra aandacht. (Denk bijvoorbeeld aan reeds gedane uitgaven, nog aan te besteden werk van een ander
bestek e.d.)
8)

van een deelproject
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Fasering & beslispunten voor infrastructuurprojecten

Fase

Werkzaamheden in defase

Initiatieffase

- lemand stelt voor om een project
opte nemen in het MIT
- Er warden prioriteiten gesteld
en het project wordt als studieprojectopgenomen in het MIT

H—

Beslispunt/beslisdocument

Studieproject opgenomen in MIT

Hiertuesen kan wel eniqe tijd veretrijken
- Verkennen naar behoefte en
omvang van het project, en
mogelijkte bestuderen
Voorstudiefase
alternatieven
- Opstellen startnotitie
- Organiseren inspraakronde
- Opstellen richtlijnen
- Opstellen projectplan
- Studie naar aiternatieve trajecten
met hun effecten
Traject studiefase
- Opstellen trajectnota
- Organiseren inspraakronde
- Opstellen ontwerptrace besluit
- Organiseren inspraakronde
- Kiezen definitiertrace
Hiertussen kan ook enige tijd veretrijken,
maar wetteiijk niet meerdan 66n jaar,
dovendien wordt bet project vaak (?) overgedragen
aan een andere afdeiinQ en/of projectleider
- Aanpassen bestemmingsplannen
- Orondverwerven
Uitwerken (detail-) eisen
Flan uitwerkingsfase
- Uitwerken ontwerpen
- Voorstellen werkvolgorde
verdelen in deelplannen
^

Besteksfase
Uitvoeringsfase
Beheerfase

- Uitwerken bestekstekeningen
- Opstellen bestekken
• Aanbesteden/gunnen
• Uitvoeren
■ Overdraqen
■ In gebruik nemen
Beheren
Evaluatie
Projectnacalculatie

Opdrachtaan projectleider
studiete starten

Definitieve richtlijnen en
projectplan

Trace besluit

Opdrachtaan projectleider

(Soedgekeurd ontwerp
Goedgekeurd bestek
-

:

Proces verbaal van overdracht
RWDH291«
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Als trotse vader van een wolk van een baby wil je vanaf het eerste levensteken de ontwikkeling van jouw
kind vastleggen. In het begin heb je misschien zelfs wel de illusie dat jij en je vrouw de ontwikkeling van
dat kleine onmondige wezentje tot een gelukkig mens voornamelijk zelf kunnen bepalen. Tot het moment
dat je die kleine moet overlaten aan de zorg van anderen. Het aantal snapshots in je fotoalbum daalt
aanzienlijk. Konje in het begin die kleine van bladzijdetotbladzijde bijna zien groeien, opeenszijn erhiaten.
En dat niet alleen. Onder invloed van de omgeving, vriendjes, onderwijzers, de voetbaltrainer, krijgt jouw
kind een eigen wil. Doet dingen die je niet verwacht had. Kiest zijn eigen tijdsbesteding.
Zo gaat het met een project ook. In het begin ben je er dag en nacht mee bezig, weet je precies wat er
aan de hand is. Tot de omgeving zich er mee gaat bemoeien. En je het naar de hoofddirectie moet sturen.
En elke keer komt het in weer een andere gedaante bij je terug. Je kind blijft tenminste altijd je kind. Maar
een project...
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SAMENVATTING
Een beeld schetsen van de start en levensloop van een project is een hachelijke zaak, nu zoveel processen
met betrekking tot infrastructuurprojecten nieuw of in verandering zijn. Denk aan de nieuwe Trac6wet,
het Infrastructuurfonds, maar ook aan eventuele invoering van een kerndepartement met alle gevolgen
van dien voor RWS.
Waarom dan toch een poging gewaagd? De behoefte aan meer zicht op de handel en wandel van projecten leefde zo sterk bij PRI en in de regio, dat een schets meer dan gerechtvaardigd is. Vandaar deze schets
van de wijze waarop projecten worden geselecteerd, hoe prioriteiten worden gesteld en door wie en hoe
projecten worden ingepast in de tijd en door wie. Ook al is het dan een momentopname, die binnen korte
tijd weer moet worden overgedaan.

INHOUDSOPGAVE
Inleiding
1

Het beleidskader

2

Het plan- en begrotingsproces

3

Start en levensloop van een individueel project
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INLEIDING
Onder andere tijdens werkconferenties van PRI bleek dat in de regio sterk de vraag leeft hoe een project
wordt ingepast in de planning van verkeer en waterstaat. Wat gebeurt er met een project, zodra het de
regionale directie 'verlaat' in het kader van het plan- en begrotingsproces?
Getracht is in deze paper een beeld te schetsen van de gang van zaken. Een moeilijkheid daarbij is, dat
een groot aantal zaken nog in ontwikkeling is of sterk aan verandering onderhevig. De Trac6wet is nog
maar net van kracht (1994), het Infrastructuurfonds is per 1 januari 1994 ingevoerd en de zogenoemde
IVV-eenheden zijn door RWS overgenomen. Daarnaast is de relatie tussen de hoofddirectie en DGV, de
beheerder van het Infrastructuurfonds, nog in ontwikkeling. Ook maken de discussies over de positie van
RWS-nieuwe stijl in het kader van eventuele vorming van een kerndepartement dat het geschetste beeld
in de nabije toekomst drastisch kan wijzigen.
Het gevolg hiervan is dat het beeld van het plan- en begrotingsproces en afgeleid daarvan de start en
levensloop van een project een momentopname is, die al spoedig na publikatie kan zijn gewijzigd. De lezer
zij hierop verdacht.
Het geschetste beeld is niet alleen een momentopname, maar hier en daar ook nog niet helemaal 'scherp'.
Er zijn nog witte vlekken, vage contouren, grijze gebieden. Die zijn aan het eind van de hoofdstukken twee
en drie opgesomd.
De argeloze lezer zal nu verwachten dat hij op de volgende bladzijde meteen kan beginnen aan het
levensverhaal van een project. Niets is minder waar. Om de procesgang van een individueel project goed
te kunnen beschrijven, is eerst uitleg nodig over het kader waarbinnen die procesgang zich afspeelt.
Daarom begint deze paper met het beleidskader waarbinnen beslissingen worden genomen over natte
en droge infrastructuurprojecten: SVV, MIT en Infrastructuurfonds (hoofdstuk een). Overige 'natte'
projecten worden ingepland via hoofdstuk 12 van de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het proces
voor deze projecten is in grote lijnen hetzelfde als voor infrastructuur projecten, behalve dat zij niets van
doen hebben met MIT, Trac6wet en DGV.
Dan wordt in hoofdstuk twee het plan- en begrotingsproces geschetst voor projecten. Wat doen de
hoofddirectie, DGV en het ministerie nadat de regionale directies hun ramingen en projecten hebben
ingediend?
Met beleidskader en plan- en beleidsproces als achtergrond, wordt vervolgens in hoofdstuk drie gekeken
naar de levensloop van een individueel project: van initiatief tot uitvoering. En welke discussiepunten er
binnen de organisatie bestaan tijdens de verschillende stadia.

1

HET BELEIDSKADER

Vier begrippen staan centraal in de beleidsmatige en financiele planning van infrastructurele projecten:
1
Structuurschema Verkeer en Vervoer
2
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport
3
Infrastructuurfonds
4
Interne planning HW-I
Voor een goed begrip van het plan- en begrotingsproces en de levensloop van infrastructuur projecten,
worden deze begrippen eerst kort behandeld.

1.1

Structuurschema Verkeer en Vervoer

def

Het Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV) is een beleidsstuk dat voor de termijn van ongeveer 20
jaar omschrijft welke soort verbindingen nodig zijn tussen de veertig belangrijkste administratieve en
economische centra. Deze verbindingen zijn op een kaart aangegeven. Daarnaast is beleid geformuleerd
met betrekking tot het verkeer als gebruiker van de infrastructuur.
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Het SVV geeft het kader aan waarbinnen initiatieven voor nieuwe projecten kunnen worden genomen.
Dit beleidsstuk is indicatief en limitatief. Alle initiatieven voor nieuwe projecten dienen door de Regionale
Directie te worden getoetst aan dit beleidskader.
Het komt soms voor dat projecten niet binnen dit kader passen. Dit kan leiden tot tussentijdse aanpassingen van het SVV. Deze aanpassingen moeten door middel van een PKB worden geaccordeerd door de
minister en het parlement. Met name de Noordtak van de Betuwelijn is een voorbeeld van zo'n project.
Het SVV wordt in principe 66n keer in de vijf jaar herzien onder leiding van de directie Strategic en
Programmering van DGV (SP). In overleg met RWS, NS, streek- en stadsvervoerbedrijven en andere
belanghebbenden vertaalt DGV gesignaleerde knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer naar
beleidslijnen voor het SVV. Deze beleidslijnen moeten passen binnen het beleid van de minister.
DGV wordt daarbij bijgestaan door de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV). Dit is een technischwetenschappelijke adviesdienst van V&W voor beleidsvraagstukken. Deze dienst levert onder andere input
voor het SVV op basis van landelijke en regionale verkeersmodellen en geeft in overleg met regionale
directies adviezen over prioritering van projecten op basis van berekeningsmodellen.
AVV maakt prognoses van de intensiteit van het verkeer op het hoofdwegennet en gaat tevens na wat
de bereikbaarheid tussen de belangrijkste economische en administratieve centra zou moeten zijn. Daarbij
geldt dat de economische voordelen van een goede bereikbaarheid van een stad zwaar wegen in de bepaling van de benodigde capaciteit van de verbindingen naar die stad.
De verwachte verkeersintensiteit en benodigde capaciteit zijn in relatie tot de reeds aanwezige infrastructuur om te rekenen naar te verwachten kwaliteit van de verkeersafwikkeling. Afhankelijk van de grootte
van de te verwachten congestie en gehanteerde normen, resulteren deze berekeningen in aan te pakken
knelpunten en dus voorstellen voor projectkaders in het SVV.

1.2

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport

def

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) is zowel de financiele als de beleidsmatige
planning van Verkeer & Waterstaat voor infrastructuurprojecten voor de komende tien d twintig jaar. Het
bestaat uit twee delen:
a
de uitvoeringstabel;
b
de lijst met studieprojecten.
De uitvoeringstabel bevat projecten die in uitvoering zijn of de komende vijf jaar in uitvoering komen,
alsmede projecten die tussen de vijf en tien jaar starten. Van deze projecten is de raming vermeld.
De lijst van studieprojecten bevat projecten die mogelijk starten op een termijn van vijf & vijftien jaar. Van
deze projecten wordt alleen het totaal van alle ramingen vermeld.
Projecten die een keer in het MIT zijn opgenomen, blijven in de praktijk op de lijst staan. Het MIT is een
bijlage bij de begroting van V&W.
In principe wordt ieder jaar door de hoofddirectie van RWS (HW-I) bezien welke nieuwe studieprojecten
aan de MIT-lijst moeten worden toegevoegd. De Directie Collectief Personenvervoer van DGV (CP) kent
op zijn beurt prioriteiten toe aan de projecten van NS en stads- en streekvervoer.
De beheerder van het infrastructuurfonds, de Directie Strategic en Programmering van DGV (SP), kan
voorstellen doen over een verschuiving over de sectoren of inzake majeure projecten. Tussen de sectoren
kan een afweging plaatsvinden met betrekking tot de te verdelen financiele middelen, wanneer er
geschoven moet worden tussen de gelden voor (vaar)wegen en collectief vervoer. Dit gebeurt in het kader
van het Infrastructuurfonds.
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1.3

Infrastructuurfonds

def

Het Infrastructuurfonds is de jaarlijkse meerjarenbegroting voor de totals infrastructuurvoorzieningen. Dit
fonds is per 1 januari 1994 in werking getreden. Het doel van de instelling van 66n infrastructuurfonds
is:
het bevorderen van een integrate afweging van infrastructuurprioriteiten;
het bevorderen van continui'teit van middelen voor de infrastructuur.
In tegenstelling tot het vroegere Rijkswegenfonds (RWF) bevat het infrastructuurfonds dus naast
budgetten voor wegen ook budgetten voor NS-projecten, vaarwegen en projecten voor stads- en
streekvervoer.

1.4

Interne planning HW-I
Alle initiatieven van de regionale directies worden, vanuit de bijdragen en functieplan, opgenomen in de
interne planning van HW-I. Deze planning bevat dus veel meer projecten dan het MIT. Het vormt de basis
waaruit de studieprojecten kunnen worden geselecteerd. In de interne planning staat voor deze initiatieven
maar 66n bedrag in de planning vermeld, al kan er sprake zijn van meerdere varianten.

2

HET PLAN- & BEGROTINGSPROCES

Het plan- & begrotingsproces, het jaarlijks reserveren van financiele middelen voor projecten, wordt
beschreven aan de hand van de actoren die daarin achtereenvolgens een rol spelen:
1
de regionale directies (RD)
2
de hoofddirectie RWS (HW-I en HW-A)
3
de beheerder van het Infrastructuurfonds (DGV-SP)
4
Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ)
5
Minister/SG
Bij de beschrijving staan drie onderwerpen centraal:
ramingen voor projecten;
selectie van varianten en nieuwe projecten;
het geven van prioriteiten aan bestaande projecten.
In schema 1 is het verloop van het planproces geschetst.
Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van onduidelijkheden en discussiepunten.

2.1

Regionale directie, RD

2.1.1

Ramingen
RD actualiseert ieder jaar ramingen (en kas-ritmes) van projecten die reeds in de interne financiele planning
van HW-I zijn opgenomen en stelt nieuwe ramingen op voor project-initiatieven. De gegevens voor wegen
en vaarwegen levert RD onder de noemer Bijdrage Functieplan in het kader van de plannings- en begrotingscyclus aan HW-I. De gegevens voor natte, niet-infrastructurele, projecten worden geleverd aan HW-A.

Hierna wordt de gang van zaken voor wegen en vaarwegen beschreven. Het proces van natte, niet-infrastructurele, projecten is in grote lijnen hetzelfde, met uitzondering van MIT, Trac6wet en de rol van DGV.
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schema 1: Planproces MIT-programma
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Selectie
Indien een RD een duidelijke voorkeur heeft voor een bepaalde variant van een project, neemt HW-I deze
variant inclusief de raming over voor de interne planning. Overigens geschiedt dit in afwachting van de
uitkomst van de Tracd-MER studie. De voorkeur van de RD kan zijn gestoeld op:
het feit dat het inhoudelijk de beste variant is;
bet feit dat het de goedkoopste variant is; of
de inschatting dat het de politick meest haalbare variant is.
Het komt voor dat een HID in een vroeg stadium al overleg heeft met HW-I of DGV om een project politiek
haalbaar te maken. Dit kan betekenen dat van dat project de scope en/of het budget later moet worden
aangepast, afhankelijk van de aard van het project
Meestal zijn HW-I en DGV niet op de hoogte van de varianten in de vroegste fase, waaruit RD een keuze
heeft gemaakt. Meer varianten per project komen zelden door op dit niveau. Daar is meestal 66n variant
overgebleven van het project met 66n prijs. Dit komt, doordat het MIT tot nu toe maar 6§n ramingsbedrag
voor een project toelaat.
In het kader van het project Beheersing Infrastructuur Programma's (BIPS) wordt gekeken naar de
beheersing van zowel de kosten als de planning in relatie tot de projectscope. Dit zal waarschijnlijk leiden
tot een andere opzet van het MIT.

2.1.3

Prioritering
RD geeft voor opname in de interne financiele planning ieder project en project-initiatief) een eigen prioriteit
op basis van (in willekeurige volgorde):
de lokale politieke druk;
het inschatten van de eigen regionale knelpunten;
de door AVV op verzoek van RD doorgerekende projecten op prioriteitsstelling aan de hand van
het systeem SPW;
de prioriteitsstelling van HW-I en de randvoorwaarden van het SVV.
De lijst met geprioriteerde projecten inclusief ramingen wordt aan HW-I voorgelegd ten behoeve van
opname in het MIT.
Het systeem dat AVV hanteert voor het wegen van de verschillende criteria in relatie tot de kosten is het
Systeem Prioriteitsstelling Wegen (SPW). Deze multicriteria-analyse gaat in op de effecten van voorgestelde projecten op economie, transitofunctie, verkeersveiligheid, woon- en leefmilieu en natuur en landschap.

2.2

Hoofd Directie, HW-I

2.2.1

Ramingen
Uitgangspunt is dat HW-I de ramingen met betrekking tot alle projectfasen van RD zonder eiqenhandiqe
mutaties in het totaalbedrag overneemt, zowel in de interne financiele planning als in het SVV-programma
en voor de voorstellen voor het MIT. De raming die het eerst door RD is afgegeven, in de meeste gevallen
het bedrag dat is afgegeven bij de aanvraag om een project te mogen bestuderen, leidt in de praktijk het
langste leven.
Wijzigingen in de projectscope kunnen op dit niveau wel aangebracht worden. Indien dit kostenconsequenties met zich mee brengt inzake een project in de uitvoeringstabel voIgt een verantwoording in het
MIT.

2.2.2

Selectie
HW-I selecteert project-initiatieven voor het MIT op grond van:
het SVV;
een inschatting van het beleid voor traces of projecten die binnen 10 jaar zullen worden uitgevoerd;
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eigen interne financiele planning (beschikbare financiele ruimte) in relatie tot de kosten van het
mogelijke studieproject;
de prioriteitsstelling, zie ook punt 2.2.3.
Deze selectie geldt dus voor de studieprojecten. Deze resulteert in een bijdrage concept-MIT dat door DGV
in het kader van een totaalbeoordeiing van het MIT wordt meegenomen.
2.2.3

Prioritering
HW-I kentten behoeve van het MIT prioriteiten toe aan projecten. In het programma worden eerst lopende
projecten afgemaakt en bestuurlijke toezeggingen ingepland. De ruimte die binnen het budget overblijft
wordt eerst ingezet op:
achterlandverbindingen;
hoofdtransportassen;
overige hoofdwegen.
Prioritering betreft hier alleen projecten op de uitvoeringslijst, omdat deze reeds geselecteerd zijn.
Verder hanteert HW-I het uitgangspunt dat projecten die reeds in het MIT voorkomen, in het volgende
MIT gehandhaafd blijven, met uitzondering van sommige studieprojecten waarvan de voorbereiding nog
niet is gestart. Dit heeft te maken met de continuTteit in het bestuderen en voorbereiden van het betreffende studieproject. Als een RD uitdrukkelijk zegt dat bestudering niet meer nodig is, wordt het project uit
het MIT geschrapt. Of als HW-I de noodzaak tot een project niet meer onderkent.
Met uitzondering van de projecten die binnen 5 jaar starten met de uitvoering, worden de binnen de
overige "prioriteit-"categorieen geplaatste projecten onderling gerangschikt op basis van het SPW en de
door de RD aangedragen argumenten.
Deze prioriteitsstelling kan gevolgen hebben voor de start van de uitvoering van projecten. Het Infrastructuurfonds kent randvoorwaarden per jaar waarbinnen projecten moeten worden uitgevoerd. Wanneer deze
randvoorwaarden niet worden verhoogd door bijvoorbeeld een investeringsimpuls, ontstaat alleen ruimte
voor nieuwe (studie)projecten of voor het versnellen van bestaande projecten door bestaande projecten
achteruit te schuiven in de tijd (temporiseren) of te spreiden in de tijd (verschuiving kasritmes). Voor het
opvoeren van een nieuw project moet duidelijk zijn hoe het past in de structuur. Voor het versnellen van
een project moet duidelijk zijn of de geraamde bedragen qua kasritme logisch passen bij de uitvoeringswerkzaamheden.
Hierbij maakt het uit of een project nog in de studiefase verkeert of dat al een trac6besluit is genomen.
Tot op heden speelt de raming een minder belangrijke rol in de prioritering van studieprojecten. In het MIT
wordt deze raming nog niet per project vermeld. Dit geldt uiteraard ook voor de eventuele marges.
Wanneer het trac6besluit is genomen, speelt de raming wel een belangrijke rol. Dit bedrag wordt per
project in het MIT vermeld.

Schema 2 geeft een gestileerd beeld van beide soorten projecten in relatie tot het budget van het
Infrastructuurfonds. Dit geldt zowel voor het artikel van wegen als voor het artikel van vaarwegen.
In het donkere vlak staan de projecten met een trac6besluit, zoals die op HW door de afdeling IR
(Infrastructuur Realisatie) worden ingepland. De projecten worden middels het programma ORTEC in de
tijd als kasritme gepland. Naarmate de tijd verder weg ligt, zijn er minder uit te voeren projecten.
In het lichte deel is ruimte gelaten voor de projecten in de studiefase (veelal Trac6wetprocedure). De
prioritering van deze projecten geschiedt op HW bij de afdeling 10 (Infrastructuur Ontwikkeling). Deze
prioritering berust meer op politieke en/of verkeerstechnische criteria. Hiervoor wordt niet een bepaald
systeem gehanteerd. In deze fase kunnen er vele met name politiek-bestuurlijke krachten werkzaam zijn
die zo'n project beinvloeden. Soms kan een studieproject voorrang krijgen en wordt de procedure voor
realisatie versneld. In dat geval wordt het project alsnog in het uitvoeringsdeel ingebracht en zal in het
donkere deel een herprioritering plaats moeten hebben.
In het bovenste deel van het schema zijn projecten met sterren aangegeven. Dit zijn studieprojecten die
door de directies worden opgevoerd, maar die nog niet in het MIT als studieproject zijn opgenomen.
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Schema 2
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Het kan voorkomen dat het budget van het Infrastructuurfonds wordt verruimd door bijvoorbeeld een
investeringsimpuls. Daardoor ontstaat meer ruimte voor naar voren halen van uitvoeringsprojecten of het
versnellen van studieprojecten. Het omgekeerde kan zich ook voordoen, in geval van bezuinigingen. Ook
kunnen studieprojecten pas veel later tot uitvoering komen dan gepland. In de tussentijd leiden ze een
slapend bestaan. Wanneer ze uit die slaap worden gewekt, bestaat het risico dat de kostenramingen niet
meer actueel zijn.
Zie hiervoor ook paper 2.7: Actualiseren van ramingen.

2.3

Beheerder Infrastructuurfonds, DGV-SP

2.3.1

Ramingen
De beheerder van het infrastructuurfonds, de directie Strategie en Programmering van DGV (SP), neemt
de door HW-I en de directie Collectief Personenvervoer van DGV (CP) afgegeven ramingen zondermutaties
over.

2.3.2

Prioritering
DGV-SP kan opnieuw prioriteiten voorstellen aan de (geprioriteerde) projecten op de lijst van HW-I. Dit
gebeurt wanneer ten opzichte van de andere sectoren een af weging moet worden gemaakt met betrekking
tot de te verdelen financiele middelen (het infrastructuurfonds). Hiertoe voert DGV-SP overleg met HW-I,
CP, IP, RD, NS, en stads- en streekvervoersbedrijven. De prioriteitsstelling is onder meer gebaseerd op
projecten die zijn opgenomen in het voorgaande MIT (deze blijven gehandhaafd) en politieke toezeggingen,
wensen en bestuurlijke overeenkomsten. Verder streeft DGV-SP naar een zo evenwichtig mogelijke investering over de diverse sectoren.
Deze heroverweging van prioriteiten kan voor een sector leiden tot:
versnelling of vertraging van de start van de uitvoering van bepaalde projecten;
temporiseren van bepaalde projecten;
het gefaseerd uitvoeren van projecten;
het korten op budgetten voor bepaalde projectbundels. Dan is er minder geld aan de desbetreffende sector toebedeeld dan benodigd is.
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DGV-SP speelt overigens regulier geen rol in de programmering van de projecten.
Een en ander resulteert in een concept MIT dat ter goedkeuring aan de minister wordt voorgelegd.

2.4

Directie Financieel-Economische Zaken, FEZ
FEZ bereidt de V&W-begroting jaarlijks voor. Hierbij wordt getoetst op doelmatigheid en kwaliteit van de
voorstellen. De begroting voor het infrastructuurfonds is een onderdeel daarvan. Het MIT is als bijlage
bij de begroting opgenomen.

2.5

Begrotingsbehandeling
De kamer stelt de begroting van V&W en het MIT (al of niet gewijzigd) vast. Afhankelijk van die begroting
zijn uitbreidingen op het infrastructuurfonds mogelijk of juist bezuinigingen hierop noodzakelijk.
Met het goedkeuren van de begroting krijgen alle nieuw ingebrachte projecten "groen licht" voor de
uitvoering op korte of middellange termijn en al of niet met gewijzigde begroting. Bij wijzigingen gaat het
altijd om uitspraken inzake concrete projecten.

2.6

Onduidelijkheden en discussiepunten
Het planproces zoals dat hiervoor in grote lijnen is geschetst, kent nog enkele onduidelijkheden en
discussiepunten. Een samenvatting:
1

Het feit dat in zowel de Interne Planning als in het MIT thans maar met 66n bedrag/variant
gewerkt kan worden, lijkt strijdig met de Trac6wet waarin is opgenomen dat meerdere varianten
op tafel kunnen komen.
Ook de RD kan in de initiatief-fase meerdere varianten onderkennen. De voorkeursvariant van de
HID heeft geen officiele status en kan slechts een voorstel zijn binnen de randvoorwaarde dat
er maar 66n variant mogelijk is. Wellicht dat naast de voorstellen om een bandbreedte in het MIT
op te nemen dit ook wenselijk is voor de Interne Planning van HW-I.

2

In hoeverre de bij de plannen behorende kostenschattingen van RD door HW-I, DGV en eventueel
het ministerie worden gebruikt in de afweging om een projectinitiatief te honoreren als studieproject is niet duidelijk geworden. Sommigen beweren met name te sturen op aanwezige studiecapaciteit binnen de afzonderlijke Regionale Directies. De politick bepaalt uiteindelijk of een
projectinitiatief wordt gehonoreerd. Anderen zeggen de raming nodig te hebben om de bovengenoemde afweging te kunnen maken en zelf een keuze voor te bereiden uit de aangedragen
projectinitiatieven. Bij HW-I lijken verschillende afdelingen de rol van "beslisser over nieuwe
projectvoorstellen" te claimen.

3

Het is ook onduidelijk hoe wordt omgegaan met aan elkaar gerelateerde projecten, afzonderlijke
trac6-besluiten en prioriteiten. Te denken valt aan projecten die binnen 66n artikel een logische
samenhang met elkaar hebben, bijvoorbeeld een corridor. Of aan projecten die op meerdere
niveaus samenhangen, zoals wegen, vaarwegen en NS-projecten.
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START EN LEVENSLOOP VAN EEN INDIVIDUEEL PROJECT
Nu voor een belangrijk deel duidelijk is binnen welke kaders en door wie de prioriteiten worden gesteld,
kan de lezer met deze informatie in zijn achterhoofd in dit hoofdstuk meelezen wat zich zoal voordoet in
de levensloop van een individueel project.
Dit hoofdstuk is als voIgt opgebouwd. Begonnen wordt met het initiatief voor een project, aan de hand
van de volgende actoren:
de regionale directie;
de regionale politiek (gemeenten en provincies);
de NS, stads- en streekvervoerbedrijven;
de landelijke politiek.
Dan worden de volgende stappen beschreven:
van initiatief tot studieproject;
van studieproject tot tracdbesluit.
De verschillende stappen zijn weergegeven in schema 3.
Ook dit hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van onduidelijkheden en discussiepunten.

3.1

Initiatief

3.1.1

Regionale directie, RD
RD kan het initiatief nemen voor een nieuw project, omdat knelpunten in de regio worden gesignaleerd.
Uitgangspunt voor wegen en vaarwegen blijft in principe het SVV, uitgewerkt naar de schaal van de regio.
Dit soort initiatieven komt veelvuldig voor.

3.1.2

Regionale politiek
Gemeenten en provincies oefenen veelal via de HID en soms via de minister of de kamer politieke druk
uit op de regionale directie, opdat deze een gewenst project-initiatief inbrengt. Een dergelijk initiatief
doorloopt dezelfde weg als ieder ander project, maar krijgt door de politieke druk mogelijk een hogere
prioriteit.
Daarnaast komt het ook voor dat gemeenten en provincies het initiatief nemen door zelf een beleidsvoornemen voor een nieuw project te schrijven en te richten aan het Ministerie van V&W. Dit soort initiatieven
scoort politiek gezien hoog, maar komt niet structureel voor. Een gemeente als Rotterdam doet dit
regelmatig (bijvoorbeeld de Callandtunnel en het Giessenplein). Een ander sprekend voorbeeld is de A-30
bij Ede. In dit geval waren de provincie en het Rijk het niet tijdig eens over de vraag wie het trac6 betaalt.
Daarom schreef de gemeente Ede zelf een beleidsvoornemen.
Dit soort projecten hoeft niet per se een relatie te hebben met de geformuleerde beleidslijnen van het SVV.
V&W toetst deze initiatieven wel op het SVV.

3.1.3

NS en stads- en streekvervoerbedrijven
Niet-V&W-partijen kunnen het initiatief nemen voor een project. De NS bijvoorbeeld in het kader van rail
21. De stads- en streekvervoerbedrijven op basis van de door hen gesignaleerde knelpunten.
Stads- en streekvervoersbedrijven richten hun voorstellen aan de Regionale Directies. De NS bespreken
hun initiatieven met DGV-CP. Verder overleggen deze partijen in het kader van de vervoersregio's over
het Infrastructuurfonds.
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Landelijke politick
Vanuit de politick kunnen initiatieven ontstaan omdat:
een toezegging is gedaan door de minister. Veelal komen deze toezeggingen voort uit een
onderhandelingssituatie.lndewandelgangen worden ditsoortprojecten"Achterban-verbindingen”
genoemd;
beleid van en afspraken met andere ministeries (VROM, EZ) die consequenties hebben voor de
te realiseren strategische projecten;
acties als investeringsimpuls die leiden tot financiele ruimte voor nieuwe projecten.
Dit kan resulteren in projecten die vanaf de toezegging binnen tien jaar moeten starten met de uitvoering.
Deze project-initiatieven hoeven niet volledig overeen te komen met het SVV of bestaande initiatieven.
In zeer bijzondere gevallen kan dit leiden tot aanpassing van het SVV.

3.2

Van initiatief tot studieproject
Alle initiatieven, met uitzondering van die van de NS, komen binnen bij de HID. Daarna werkt RD een
initiatief uit. Het resultaat van deze' voorstudie' is een globale projectomschrijving en een eerste schatting
van de kosten.
Na de voorbereidende werkzaamheden dient RD een voorstel in bij HW-I of HW-A om het initiatief te
mogen bestuderen of uit te werken. Dit gebeurt in het kader van het plan- en begrotingsproces (zie
hoofdstuk 2). Hierna wordt het proces bij HW-I weer als voorbeeld genomen.
Indien na phoritering blijkt dat het initiatief binnen 5 3 10 jaar zou moeten starten met de uitvoering, dan
draagt HW-I het initiatief voor als studieproject in het MIT. Pas nadat het in het MIT is opgenomen, mag
RD officieel aan het project studeren. Indien het project binnen redelijke termijn start, voIgt het de
voorgeschreven procedure in de nieuwe trac^wet. In overig gevallen leidt het een slapend bestaan (zie
2.2.3).

bron

Voor meer informatie over de trac§wet en de te volgen stappen in deze procedure, zie de herziene
Handleiding Project Nota ("Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur wegen en vaarwegen deel I
en 11") en "De TracSwet", brochure over de Trac6wet dd. September 1993.
Voordat het project formeel is gestart heeft RD al veel activiteiten verricht voor het project. Alles wat RD
aan een project bestudeert en bewerkstelligt vddrdat het initiatief is opgenomen in het MIT, is "voor risico
van RD".
Wanneer een project-initiatief eenmaal de status van studieproject heeft, wil dat niet zeggen dat het
project direct zal worden uitgevoerd. Gegeven de beperkte financiele en personele middelen zullen naar
mate meer studie-projecten worden voorgedragen ten gevolge van acties als investeringsimpuls of BPR,
andere projecten minder worden voorbereid op uitvoering. Vaak leidt dit dus tot vertraging van de
projecten die al "in studie" zijn. Pas na het tracSbesluit staat een termijn vast waarbinnen het project moet
starten met de realisatie binnen dertien jaar.

3.3

Van studieproject tot trac6besluit

3.3.1

Startnotitie
Nadat het project-initiatief de status van "studieproject" heeft gekregen, en de Trac6wet moet worden
gevolgd, stelt de RD onder verantwoordelijkheid van de HID een startnotitie op en brengt deze ter kennis
voor de inspraak.

def

De startnotitie beschrijft het voornemen om een bepaald probleem op het gebied van verkeer en vervoer
op te lossen. De notitie geeft aan welke varianten zullen worden bestudeerd en op welke wijze.
Na (publieke) inspraak en advisering worden door de minister van VROM en V&W richtlijnen voor de
inhoud van de trajectnota vastgesteld.
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De trajectnota en de MER
Als de richtlijnen zijn vastgesteld, studeert de RD verder aan het project, onder andere ten gevolge van
de inspraak van burgers, provincies, gemeenten en waterschappen.
RD stelt daarna een trajectnota1’ op met bijbehorende ramingen. Deze trajectnota komt tot stand na de
zogenaamde MER (Milieu Effect Rapportage) en trac6wet-procedure. Dit wordt ook wel de trac6-MERstudie genoemd.
De trajectnota omschrijft:
de probleemstelling gebaseerd op de doelstelling van het SVV, vertaald in doelstellingen voor het
onderhavige projectvoorstel;
de resultaten van de MER, d.w.z. de effecten van de alternatieve oplossingen op bereikbaarheid
en leefbaarheid;
planologische aspecten (moeten bijvoorbeeld bestemmingsplannen worden gewijzigd, welke
landbouwkundige en landschappelijke belangen worden met dit project belnvloed e.d.);
een globale kosten/baten-analyse;
concept projectscope (trac6) van de alternatieven inclusief varianten, inclusief per variant een
raming. (Er verschijnt in de huidige situatie slechts 66n ramingsbedrag in het MIT; zie 2.1.2 en
2.6);

bron

Voor meer informatie zie de Handleiding Besluitvorming Hoofdinfrastructuur.
Zo wordt een onderbouwd projectvoorstel gedaan, waarvan de RD inschat dat het een redelijke kans op
uitvoering heeft (mede gezien de inspraak).
HW-I en VROM hebben een formele toetsende rol t.a.v. de inhoudelijke kwaliteit van de trajectnota en
zet de inspraak-, ad vies- en overlegprocedure in gang.
Een rol is hierbij weggelegd voor het OVI (Overlegorgaan Verkeerslnfrastructuur) waarin verschillende
belangengroeperingen vertegenwoordigd zijn. De uitkomst hiervan wordt neergelegd in een rapport van
bevindingen.
De voorkeur, waartoe de beide ministers komen, is de resultante van:
de trajectnota en
inspraak en reaches van burgers, gemeenten, provincies en waterschappen

3.3.3

Het Ontwerp-Trac6besluit
Nadat de voorkeur is vastgesteld, kan het Ontwerp-Trachbesluit worden voorbereid. Dit houdt in dat het
voorkeurstrach wordt uitgewerkt op een gedetailleerde tekening (schaal 1:2500) met bijbehorende
omschrijving. Er zijn dus 66n trac6variant en 66n raming overgebleven.

3.3.4

Het Trac6besluit
De tijd tussen het Ontwerp-Trac^besluit en het Trachbesluit wordt met name gebruikt voor inspraak.
De minister van V&W neemt, gezamenlijk met de minister van VROM, een zogenaamd trachbesluit21:
duiteindelijke goedkeuring van het project. In dit besluit komen zaken aan de orde als:
definitieve keuze van het trac6;
definitieve projectscope;

Naast het begrip "trajectnota’ wordt binnen V&W ook het begrip "projectnota" gebruikt. Trajectnota is een term uit de nieuwe trace-wet.
Deze term geldt niet voor natte projecten.

De begrippen ’projectbesluit’ en ’tracebesluit’ worden binnen V&W door elkaar gebruikt sinds de invoering van de tracewet. In deze wet
is het begrip tracebesluit gemtroduceerd voor wegen. Natte projecten kennen dit begrip niet.
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Het Trac6besluit gaat ter kennisgeving naar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en betrokken
gemeente(n), provincie(s) en Waterschap(pen). HW-I en de RD verwerken het trac6besluit in de eigen
interne financiele planning.
In principe wordt pas na het Trac6besluit het project met naam, toenaam, omschrijving en raming in het
"uitvoeringsdeel" van het MIT opgenomen. Dat wil zeggen dat het project binnen 13 jaar moet starten
met de uitvoering.
Het voor dit project gereserveerde budget in de interne planning moet worden aangepast voor zover het
niet correspondeert met de raming van het Trac6besluit. Dit kan consequenties hebben voor het tijdstip
waarop de uitvoering van het project start.
3.3.5

De planuitwerkings-, besteks- en uitvoeringsfase
Op basis van het Trac^besluit kan RD starten met de planuitwerking, het voorbereiden van de bestekken,
de aanpassing van de betreffende bestemmingsplannen en de uitvoering. De afgegeven raming bij het
Trac6besluit is in principe taakstellend geworden.

3.4

Onduidelijkheden en discussiepunten
1
2

Er zijn geen afspraken over de definitie van een studieproject.
Er bestaat onduidelijkheid over het taakstellende karakter van ramingen bij het Trac6besluit.
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Vrijdagmiddag, het is 2 uur. In Den Haag is het 23 graden Celsius en de telefoon staat doorgeschakeld.
Je hoort het haar nog zeggen: "Nee, die is er niet maar ik kan u doorverbinden met een collega".
Jouw telefoon gaat. Of je even een prijs wil doorgeven en wat specifieke informatie over dat project. Er
zijn kamervragen gesteld. Of je over anderhalf uur wilt terugbellen.
Wie hield zich bezig met dat project? Of hadden we nou op de afdeling afspraken daarover gemaakt? Je
belt een paar collega's. Zij vertellen je alleen dat ze jaren geleden iets voor dat project hebben gedaan.
Hoe het er nu voor staat weet niemand.
Je komt na een uurtje bellen tot de ontdekking dat er nooit sluitende afspraken zijn gemaakt over dat
project, blijkbaar heeft de afdeling kostprijszaken dit project ook nog nooit onder ogen gekregen. Waarom
niet?
Weer een uurtje later wordt er gebeld. Je hoort het haar nog zeggen: "ik verbind u even door."
Je wou dat je ook een ATV-dag had genomen.
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TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN, UITGANGSPUNTEN

Hoe de taken en verantwoordelijkheden kunnen worden verdeeld om goede ramingen te krijgen, is niet
eenduidig aan te geven. Wei zijn uitgangspunten hiervoor te formuleren die zijn gebaseerd op het principe
van projectmatig werken.
Uitgangspunten:
1
De lijn is integraal verantwoordelijk voor de produkten van een dienst. Dus zorgt de lijn er voor
dat er goede ramingen uitgaan en draagt zorg voor de randvoorwaarden om dit te realiseren. Een
belangrijke randvoorwaarde is het maken van afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures die zijn afgestemd op de eigen dienst.

def

2

Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en procedures worden vastgelegd. Let daarbij vooral op
de initiatief- en studiefase van een project.

3

In de initiatief- en studiefase, als er nog geen projectteam is, verzamelt de projectverantwoordelijke de deskundigen om zich been die nodig zijn voor het maken van een projectplan.

4

Bij de start van een projectteam (project start-up) maakt de projectleider aan alle leden van het
projectteam duidelijk welke bijdrage van ieder wordt verwacht. Dit is des te meer van belang als
in het projectteam leden zitten uit andere organisaties. Er nemen steeds vaker mensen van
bijvoorbeeld provincie of openbaar vervoer in een projectteam van RWS deel - al dan niettijdelijk.

5

In het projectteam wordt vastgelegd wie kostendeskundigheid inbrengt, hetgeen per fase kan
verschillen:
- het kan iemand zijn van kostprijszaken die lid is van het projectteam;
- het kan een projectleider zijn met kostendeskundigheid;
- het kan een teamlid zijn met kostendeskundigheid.

6

Voor de overdracht van een project van de ene projectleider naar een andere projectleider is er
een overdrachtsprocedure, waarbij aan de hand van een overdrachtsdocument de "ins en outs"
van het project worden besproken
Zie ook Begrippenkader en paper 1.5: Sturingsmiddelen.

7

Ook bij "slapende projecten" zijn de verantwoordelijkheden duidelijk en liggen vast.

bron

2

bron

VOORBEELDEN
Er zijn verschillende manieren om afspraken over taken en verantwoordelijkheden in projecten vast te
leggen. Het bijgaande voorbeeld van de Directie Zuid-Holland is er een van. Delen ervan zijn wellicht
bruikbaar. Bekijk steeds of aanpassingen nodig zijn.
Zie Bijlage. Ton Kleijn vertelt graag meet over het hoe en waarom van het Zuidhollandse voorbeeld,
(010-4026471).

RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZUID HOLLAND WERKGROER RAMINGEN INFRASTRUCTUUR DATUM: 18 MAART 1994
PROCESGANG INFRASTRUCTURELE WERKEN/RAMINGEN
PROJECT
FASE

OMSCHRIJVING FASE

HOOFDAFDELING VX

HOOFDAFDELING TX

BOUWD.

DERDEN
PROV.
GEM.

NS

VIS

VB/DKR

VXA

TXM

TXE

Opdracht
Orientatie
Definitie

Project
verantw.
Document

Levert
beheer en
onderhoud
aspecten

Toets:
Document

Levert
TX-info

Levert
Ontwerp
Kostensch.

Levert
Kentallen

Levert
info
grondzaken

Leveren
gegevens
(adhoc PT)

Leveren
gegevens

Leveren
gegevens

VOORSTUDIE
(S)

Nadere definitie
Verkenning
Startnotitie Trace/
MER

Proj. 1.
Coord.
Planning

Proj.t.
beheer en
onderhoud
aspecten

Toets:
Project
document
voor inz.
naar HW

Proj. t.
TX-info

Proj. t.
T rac6ontwerp
Hoeveelh.
Schatting

Levert
kentallen
en
elementpr.

Levert
schatting
grondaankoop

Schets en
schatting
kosten
(adhoc PT)

Leveren
gegevens

Leveren
gegevens

STUDIEFASE
TRACE/
MER

Trac6-nota/MER
Benuttingsstudie

Proj. 1.
Coord.
Planning
Overdr.
project

Proj. t.
beheer en
onderhoud
aspecten

Toets:
Project
document
voor inz.
naar HW

Proj. t.
Coord.
TX-BDNS-Derd.

Proj. t.
Uitwerk.
varianten
Hoeveelh.
Raming

Eenh.pr.
t.b.v
raming

Raming
grondaankoop

Proj. t.

Leveren
gegevens

Leveren
gegevens

PLANUITW.

Uitwerking van de geko-

FASE
(voorbereiding reaiisatie)

zen variant met
- Bestemmingsplannen
- Grond verwerving
- Vergunningen/proced.
- Overeenkomsten
- Kabels en leidingen

Proj.t.
(ad hoc)

Proj. t.
beheer en
onderhoud
aspecten

Proj. 1.
Coord.
Planning
Financien

Proj. t.
Uitwerk.
ontwerp
Hoeveelh.
Raming

Proj. t.
Advies
uitvoer.
Advies
uitg. punt
raming

Eenh.pr.
t.b.v.
raming

Toets:
Overeenk./
contract

Toets:
Project
document

Toets:
Financien

INITIATIE
(S)

<R)

(R)

TXU

TXA/K/C

TXA/U/F/

TXG

Voorontw.
met raming
van kosten

Grond
verwerv.
Raming
grondaankoop

Proj. t.
Def. ontw.
+ raming

Overeenk.
Leveren
gegevens

Overeenk.
Leveren
gegevens

BESTEKSFASE
(C)

Bestekfasering:
- Schrijven bestek
- Bestekstekeningen
- Werk-faseringen
- Sloopplan e.d.

Proj. t.
beheer en
onderhoud
aspecten

Proj. 1.
coord.
Planning
Financien

Proj. t.
Bestekstekening.
Hoeveelh.

Proj. t.
Schrijven
bestekken
Kosten
calc.

Eenh.pr.
t.b.v.
calculatie
Toets:
Kost.calc.

Toets:
Bestek/
Contract
Financien

Grond
verwerv.
Begrot.
grondaankoop

Proj. t.
Bestek en
kosten
calc.

Overeenk.
Bestekken
Leveren
gegevens

Overeenk.
Bestekken
Leveren
gegevens

UITV. FASE
(A)

Uitvoeren bestek:
- Aanbesteding
- Realisatie
- Bewaking kosten
- Opleveren bestek
- Overdracht (dkr./derd.)

Proj. t.
Overdr.
project

Proj. 1.
coord.
Overdr.
project

Proj. t
werk- en
recisietekening.

Proj. t.
Uitv.
Oplev.
Nacalc.

Adv./ond.
Nacalc.

Aanbestedingsproc.

Grondaankoop

Proj. t.
Uitvoer.
bestek
Overdr.
kunstw.

Uitvoer.
bestek
Leveren
gegevens
Overdr.

Uitvoer.
bestek
Leveren
gegevens
Overdr.

Beheer en onderhoud
van de weg tijdens de
gebruiksfase

B. en O.
Bestek
Calcul.

BEHEER EN
ONDERHOUD

Toets:
Bestek/
contract

Toets:
Proj. doc.

Toets':
Kost.calc.

RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE ZUID HOLLAND
WERKGROEP RAMINGEN INFRASTRUCTUUR
DATUM: 18 MAART 1994
VERKLARING TEKENS BIJ PROCESGANG INFRASTRUCTURELE WERKEN/RAMINGEN
In de matrix "Procesgang infrastructurele werken/ramingen" staat in de kolom projectfase tussen (..) aangegeven of de projectkosten zijn opgebouwd uit:
(S)
Een schatting op basis van kentallen (gebaseerd op evaluatie / nacalculatie "oude projecten")
(R)
Een bedrijfseconomische raming op basis van geschatte hoeveelheden en prijzen per eenheid (evaluatie "voorgaande fase" / nacalculatie "oude projecten.")
(C)
Een bedrijfseconomische calculate op basis van berekende hoeveelheden en prijzen per eenheid.
Vanaf deze fase wordt in de meerjarenreekd financien de markt valvulatie opgenomen.
(A)
Een aannemingssom op basis van bestekken en aanbesteding.
VX
VIS
VB
VXA
TX
TXM
TXE
TXU
TXA
TXG

Hoofdafdeling Verkeer en Infrastructuur.
Integrate Studies.
Beheer Infrastructuur.
Bedrijfsbureau.
Hoofdafdeling Realisatie Werken.
Projectmanagement.
Engeneering.
Uitvoering.
Bedrijfsbureau (K = Kostprijszaken, C = Control, U = Bestekzaken en F = Financien)
Grondzaken.

Bij het opstellen van de matrix zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd:
aanleg nieuwbouw- c.q. reconstructie werken (projecten);
projecten zijn doorgemandateerd aan de hoofdafdelingen..
NB
Er vanuitgaande dat alle projecten zijn gemandateerd van HID aan HID-1 is er voor CX in dit schema geen rol weggelegd.
In alle projectfasen wordt uitgegeaan van een gelijke deelplanstructuur.
D.w.z. dat vanaf de 1e fase van het project (initiatie) moet worden gestart met een indeling in 6 deelplannen.
Alle bij het project betrokken afdelingen kunnen op verzoek gegevens aanleveren of in het projectteam zitting hebben.

Aan deze matrix, met omschrijvng per fase, is als bijlage een begrippenlijst (definities) toegevoegd.
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Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Zuid Holland

Werkgroep Ramingen van Projecten

Bijlaqe 3 (matrix procesgang infrastructurele werken)
Documentnaam
: BIJMAT03
Datum
: 5 januari 1994
STUDIE FASE TRACE/MER
Omschriivinq fase

Trace-nota: Het opstellen van de Trace-nota/Milieu Effect Rapportage.
In deze fase wordt de werkelijke studie uitgevoerd en afgerond met de Trace nota/MER en is echter pas afgerond nadat besluitvorming door de Ministers van
VW en VROM heeft plaats gevonden (er kunnen immers nog diverse aanvullende
studies worden verlangd voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt). Benuttingsstudies vallen ook onder deze fase. Voor grote benuttingsstudies worden
schattingen opgenomen in het "basisdocument resultaat".
HOOFDAFDELINGEN

Hoofdafdelinq VX
* Projectleider VIS:

- is verantwoordelijk voor de tot standkoming van de
Trace-nota/MER;
- is verantwoordelijk voor de planning en voortgang van
het project;
- coordineert het projectteam;
- is verantwoordelijk voor informatie vertstrekking project;
- bepaalt (in overleg met hoofd VX en HW) van welk
alternatief de kostenschatting in de reeks (en in basis
document resultaat) wordt opgenomen.
- is verantwoordelijk voor de in het projectdocument
opgenomen financiele reeksen;
- stelt het projectdocument op voor overdracht naar de
hoofdafdeling TX.

* Controller VXA:

- toets projectdocument op volledigheid (doorlopen
proces), voor inzending naar HW.

* Dienstkring/VB:

- lid projectteam;
- is verantwoordelijk voor de inbreng van alle beheersen onderhoudsaspecten.
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HoofdafdelinqTX
* Proj.man. TXR/M:

- lid projectteam;
- is verantwoordelijk voor het opnemen van alle voor TX
relevante produkten;
- draagt zorg voor contacten met Bouwdienst, NS,
Waterschappen e.d. en coordineert gegevens.

#

- lid projectteam;
- is verantwoordelijk voor de ontwerp aspecten;
- levert hoeveelheden (schatting op basis ban grove
berekening);
- maakt raming van kosten op basis ban de door TXA/K
geleverde eenheidsprijzen.

Ontwerpleider TXO:

* Kostprijsz. TXA/K:

- levert eenheidsprijzen t.b.v. de kostenraming.

* Grondzaken TXG:

- levert basis gegevens voor grondverwrving;
- maakt kostenraming van de verwervingskosten.

Bouwdinest RWS
* Projectleider:

- lid projectteam;
- is verantwoordelijk voor inbreng Bouwdienst produkten (voorontwerp);
- maakt kostenraming van de Bouwdienst produkten.

Derden
* Provincie:

- inbreng gegevens secundaire-, tertiaire- en quartairewgen.

* Gemeenten:

- inbreng gegevens overige wgen e.d.

* Waterschappen:

- inbreng gegevens t.b.v. polderhuishouding, afwatering
e.d.

* NS

- zie hiervoor de standaard overeenkomst met de NS.
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K0STENRAM1NG
Een raming van kosten wordt gemaakt op basis van geschatte hoeceelheden en
prijzen per eenheid (gebaseerd op evaluatie / nacalculatie "oude projecten").
In de kostenraming dient een bed rag voor onvoorzien te worden opgenomen. (b.v.
d.m.v. een percentage). Daarnaast dient bij de kostenraming een marge te worden
opgenomen.
Onvoorzien: is een onderdeeel van een kostprijs ter dekking van kosten, die in een
later stadium van het project zullen worden gemaakt als gevolg van b.v.:
Onvoorziene wijzigingen, die binnen het programma van eisen vallen (bv.
ontwerpwijzigingen).
Onzoorziene complexiteit tijdens de uitvoering.
Onvoorzien is niet bedoeld voor dekking van kosten, voortvloeidend uit externe
invloeden op het project, die een scope-wijziging van het project veroorzaken.
Marge: is een maat voor de mogelijke afwijking van de totale kosten, in zowel
positiece als negetieve zin. De marge is derhalve een "plus/min bedrag". Ten einde
inzicht te verschaffen in de trefzekerheid van de raming dient voor het eindbedrag
een (onzekerheids) marge te worden gegeven. De marge hangt samen met de
(statistische) onzekerheden rondom de raming. De gewenste kans dat de bovengrens of de ondergrens resp. wordt overschreden of onderschreden bepaalt de
grootte van de marge. Veelal wordt gekozen voor een over- en onderschrijdingskans van 15%, omdat bij een "normale” verdeling de marge dan ongeveer gelijk
is aan de bekende "standaardafwijking". De kans dat de totale projectkosten vallen
tussen de onder- en bovengrens van de raming is in dat geval 70%.
De oeacceoteerde marges (maximum) dienen (landeliik) voor de diverse oroiectfasen nog vastoesteld te worden.
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lene miene mutte, tien pond grutten, tien pond kaas, lene miene mutte is de baas. Ja, als dan toch
niemand de baas van een project wil zijn, dan maar volgens bet oude aftelversje iemand aangewezen.
En als hij niet wil, dan zorgen we er toch met vereende krachten voor dat hij op zijn stoel komt te zitten?
En daar ook blijft zitten? Er moet nou eenmaal iemand de baas zijn.
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SAMENVATTING
In de diverse discussies over de storing van projecten, is gebleken dat het onduidelijk is voor wie de projectleider nu eigenlijk werkt en wie de belangrijke beslissingen over een project nu eigenlijk neemt. Van
wie krijgt de projectleider zijn opdrachten? Aan wie moet hij verantwoording afleggen?
In het kader van de ramingenproblematiek is het van belang op deze vragen een antwoord te krijgen.
Immers, tussentijdse scope-uitbreidingen zijn vaak belangrijke oorzaken van kostenoverschrijdingen. Maar
wie heeft nu eigenlijk een besluit genomen over die scope-uitbreiding?
Deze paper gaat in op verschillende aspecten van de opdrachtgever van infrastructuurprojecten. De
conclusie is dat een 'echte' opdrachtgever bij dergelijke projecten veelal niet voorkomt. De aanbeveling
is in die gevallen iemand binnen of buiten de organisatie opdrachtgever te maken. Een tweede aanbeveling
is iemand tot opdrachtgever te maken die ook werkelijk tijd en aandacht aan het project kan en wil
besteden.

INHOUDSOPGAVE
1

De rol van de opdrachtgever

2

Wie is de opdrachtgever?

3

Maak iemand opdrachtgever

4

Commitment
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DE ROL VAN DE OPDRACHTGEVER

Projectmatig werken draait in belangrijke mate om goede afspraken tussen projectleider en opdrachtgever,
die zijn vastgelegd in beslisdocumenten. Beslissingen over de scope, wijzigingen van de scope en de
bijbehorende consequenties (onder andere kosten) worden dan expliciet door de opdrachtgever genomen.
Wanneer deze lijn wordt gevolgd, zullen verrassingen in de vorm van kostenoverschrijdingen minder vaak
voorkomen.

2

WIE IS DE OPDRACHTGEVER?

Een echte opdrachtgever of Want, aan wie een projectleider kan vragen: "Wilt u dit op deze manier hebben
en heeft u daar zoveel geld voor over?", komt bij infrastructuurprojecten niet zo duidelijk voor. Je zou "de
maatschappij" de Want van RWS kunnen noemen, of "de weggebruiker", maar datzijn toch lastige klanten
om een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie mee aan te gaan.
De Bouwdienst heeft het dan relatief eenvoudig. Nu de Bouwdienst de Regionale Directies op de stoel
van de Want heeft gezet (hij noemt deze opdrachtgever: "principaal") kan hij het spel van projectmatig
werken goed spelen. En de principalen kunnen goede afspraken met de Bouwdienst-projectleider maken
over dat deel van het project. Naast deze principaal is er voor de Bouwdienst-projectleider ook nog een
interne opdrachtgever binnen de dienst: deze wordt "het Bevoegd Gezag" genoemd.

3

MAAKIEMANDOPDRACHTGEVER

In ieder geval kan voor elk project worden afgesproken dat, net als bij de Bouwdienst, ook in elke
Regionale Directie een interne opdrachtgever wordt aangewezen. Een hoofd van de hoofdafdeling, of voor
belangrijke kritische projecten soms zelfs de HID, kan expliciet in de rol van opdrachtgever worden
geplaatst.
Deze interne opdrachtgever is verantwoordelijk 6n bevoegd voor:
a
het verstrekken van een opdracht aan de projectleider;
b
capaciteitstoewijziging (eigen capaciteit en/of uitbesteding);
c
het autoriseren van fasedocumenten;
d
het autoriseren van tussentijdse projectscope-wijzigingen;
e
het autoriseren van het eindresultaat;
f
het dechargeren van een projectleider.
De projectleider rapporteert regelmatig (bijvoorbeeld66nkeer per twee a drie maanden) overde voortgang
van het project aan deze opdrachtgever. Daarnaast uiteraard bij tussentijdse wijzigingen en op de beslismomenten tussen de fasen, wanneer fasedocumenten moeten worden geautoriseerd.
Wanneer er een duidelijke externe opdrachtgever of Want op de stoel van opdrachtgever kan worden
gezet, dan zullen met name de punten c, d en e onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Daarbij gaat het
immers over het projectresultaat. Dat wil niet zeggen dat de conceptstukken dan niet ook nog eerst langs
de interne opdrachtgever gaan. Maar dat is een kwestie van onderlinge afspraak tussen de projectleider
en de interne opdrachtgever.
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2

COMMITMENT

Het intern opdrachtgeverschap is niet alleen een formaliteit. Het vergt een duidelijke betrokkenheid,
commitment, bij het project. Dat kost tijd en aandacht. Vandaar dat het niet handig is om de HID voor
alle projecten deze rol te laten vervullen.
Bij enkele directies gaat men ertoe over om het hoofdafdelingshoofd de rol van opdrachtgever te laten
vervullen. Ook voor hem geldt natuurlijk dat hij niet te veel projecten tegelijk aan kan.
Het is kortom van belang deze serieuze taak over een aantal capabele mensen te spreiden. De opdrachtgever en de projectleider moeten elkaar af en toe even goed in de ogen kunnen kijken als ze met elkaar
afspraken maken, zodat ook de projectleider zich gecommitteerd voelt en "ervoor gaat". Zonder het
commitment van opdrachtgever 6n projectleider wordt het niets met onze projecten.
Dus: maak een goed project, zet een opdrachtgever op die stoel!
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Je lang gekoesterde droom is dan toch werkelijkheid geworden. Je hebt promotie gemaakt. De eerste
stap op weg naar een leidinggevende carrtere is gezet. Je bent benoemd tot projectleider van de uitbreiding
van de A100. Nu kun je eindelijk eens je ideeen over projectmanagement in praktijk brengen.
Vandaag is de grote dag. De vorige projectleider komt zijn werk aan jou overdragen. Je hebt je kasten
opnieuw geordend en ruimte gemaakt voor de komst van de projectdossiers. Toch een tikje gespannen
wacht je tot er wordt geklopt.
Wanneer de deur opengaat, denk je eerst nog even dat het een practical joke is van je college's. Slechts
langzaam dringt het tot je door dat dit geen grap is, maar de bittere werkelijkheid. Verbijsterd stel je vast
dat deze ongeordende berg papier jouw project moet voorstellen. Hieruit moet jij maar de informatie zien
te vissen waarmee je aan de slag moet. Niks logboek, niks projectbewakingssysteem.
Ja, projectleider is een uitdagende baan.
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SAMENVATTING

PRI heeft ge'i'nventariseerd welke sturingsmiddelen door directies en diensten van rijkswaterstaat worden
gebruikt. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen bet logboek enerzijds en projectbewakingssystemen
anderzijds.
Een logboek is een registratiesysteem, waarmee een projectleider gebeurtenissen en beslissingen vastlegt.
Daarmee kan hij terugblikken, verantwoording afleggen of zijn project overdragen aan een opvolger.
Een projectbewakingssysteem is een systeem dat wordt gebruikt voor bet beheersen van de aspecten
tijd, capaciteit en/of budget van een project. Deze paper geeft een overzicht van beschikbare projectbewakingssystemen.

INHOUDSOPGAVE
1

Wat zijn sturingsmiddelen?

2

Logboek

3

Projectbewakingssystemen

BIJLAGEN
A

Logboek Project Wijvels

B

Projectbewakingssystemen
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1

WAT ZIJN STURINGSMIDDELEN?

Een projectleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn project. Hij legt hierover verantwoording
af aan zijn opdrachtgever. Het is dus van belang dat bij de start van een project duidelijke afspraken
gemaakt worden over wat de projectleider en de opdrachtgever van elkaar verwachten. Sturingsmiddelen
kunnen een hulpmiddel zijn om de gevraagde kwaliteit van het project te bereiken.
def

Sturingsmiddelen zijn alle hulpmiddelen die ervoor zorgen dat een project verloopt volgens plan. Zij zijn
primair bedoeld voor de projectleider, de opdrachtgever en/of het management.
Deze paper geeft een overzicht van een aantal sturingsmiddelen die door diensten van Rijkswaterstaat
worden gebruikt. Het overzicht is beperkt tot een voorbeeld van een logboek en een inventarisatie van
de beschikbare projectbewakingssystemen. Er wordt g66n voorkeur uitgesproken voor het gebruik van
bepaalde sturingsmiddelen.

2

LOGBOEK

2.1

Algemeen

def

Een logboek is een registratiesysteem, waarmee een projectmanager gebeurtenissen en beslissingen
vastlegt. Deze gegevens worden geregistreerd om terug te kunnen blikken, verantwoording af te kunnen
leggen of een project over te kunnen dragen aan een opvolger. Een logboek is dus een soort dagboek van
een werk.
Soms worden kwartaalrapportages, projectplanningssystemen(PPS) en urenverantwoordingsstaten ook
als voorbeelden van een logboek beschouwd. Dit zijn echter geen logboeken, maar (onderdelen van) projectbewakingssystemen (zie hoofdstuk 3).
In verband met de praktische bruikbaarheid van een logboek is het van belang dat dit eenvoudig van opzet
is en gemakkelijk is bij te houden. De mate van gedetailleerdheid van het logboek is afhankelijk van de
specifieke wensen van de gebruikers.

2.2

Inhoud
De inhoud van een logboek kan uit de volgende onderdelen bestaan:
algemene projectgegevens;
registratie en/of aantekeningen van uitgevoerde activiteiten;
datum waarop de activiteiten zijn uitgevoerd;
verwijzing naar relevante documentnummers;
naam van de verantwoordelijke persoon voor een bepaalde activiteit;
eventuele consequenties van de uitgevoerde activiteiten;
eventuele bijlagen.
De hier gepresenteerde inhoud van een logboek moet gezien worden als een aandachtspuntenlijst, die
gebruikt kan worden bij het opstellen van een logboek. Elke directie of gebruiker heeft de vrijheid om het
logboek naar eigen inzicht vorm te geven.
In bijlage A is een voorbeeld opgenomen van een pagina uit een logboek, zoals dit gebruikt wordt door
de Regionale Directie Noord-Holland bij het project WIJVELS. Dit logboek heeft bijlagen met uitgavenprognoses en budgetmutatieformulieren.
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3

PROJECTBEWAKINGSSYSTEMEN

3.1

Algemeen

def

Een projectbewakingssysteem is een systeem dat gebruikt wordt voor het beheersen van een of meerdere
van de aspecten tijd, capaciteit en budget van een project.
In november 1993 is aan de regie's gevraagd aan te geven welke projeetbewakingssystemen zij gebruiken.
Dit heeft tot een veelheid van reacties geleid. Bij het verwerken van de resultaten is getracht zo compleet
mogeiijk te zijn.

3.2

Resultaten inventarisatie
Tabel 1 geeft een overzicht van de binnen Rijkswaterstaat beschikbare projeetbewakingssystemen. De
systemen zijn te koop als software-pakket.
Enkele directies hebben zelf systemen ontwikkeld op basis van spreadsheet- en dBaseprogrammatuur
(Multiplan, Lotus, Excel, Planperfect en Rapidfile). Vaakzijn deze systemen persoons- of projectgebonden
en daardoor niet bruikbaar voor andere directies. Alleen de systemen die bruikbaar lijken voor ander directies zijn in het overzicht opgenomen.
Systemen die bij alle directies aanwezig zijn, zoals FAIS, Memphis e.d. zijn niet in het overzicht opgenomen.
In tabel 1 is onder het kopje 'bijlage' aangegeven van welke systemen in bijlage B de volgende informatie
is opgenomen:
a
de belangrijkste algemene gegevens;
b
de referenties binnen Rijkswaterstaat;
c
een voorbeeld.
De informatie is bijgewerkt tot en met juni 1994. Wie meer informatie wil hebben over de systemen, kan
contact opnemen met de beheerders die in Bijlage B zijn genoemd.
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Tabel 1: Overzicht beschikbare projectbewakingssystemen binnen RWS.
Naam systeem

Directie11

Bijlage

ALGEMEEN

2

PBMS+
MIS

1
2

3
4
5

PMS
BPS
PPS

3
4
5

6
7

MS project
Reflex

6
7

1

Bouwdienst
Dienst Weg- en waterbouwkunde
Bouwdienst (Waterbouw)
Noord
Noord (Drenthe)
Noord-Brabant
(Gelderland)
Gelderland
Gelderland

B-1

PLANNING
1

Planpro

2

CA Super project
(Expert)

3

MIK
Infra-planner
Power project

4
5
6

C.

FINANCIEEL

1
2

Moneyteb
BOFVER (bewaking
van verplichtingen)
DPP

3

i)

Time Line

Noord (Drenthe)
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg
Bouwdienst
Dienst Weg- en waterbouwkunde
Noord (Friesland)
Overijssel
Zuid-Holland
Utrecht
(Flevoland)
Zuid-Holland
Utrecht (RVI, Diemen)
Bouwdienst (Tilburg)

Zuid-Holland
Zuid-Holland
Limburg

De hoofddirectie (A & I) heeft aangegeven niet over projectbewakingssystemen te beschikken.

B-2

B-3

B-4

3
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BIJLAGE A

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Noord Holland
Project Wgvels LOGBOEK

Project
WUVELS
Realisatie centrale bediening en bewaking
van
weggebonden objecten
Wijkertunnel
Velsertunnel
Schipholtunnel
en
Wegsignalering
op rijksweg A9 en A22

LOGBOEK

Voomaamste feiten, conclusies en besluiten
m.b.t. de realisatie van bet project en de consequenties voor het project WijfWels.
Opgesteld door het projectmanagement.

4
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BIJLAGE A

Ministerie van Vericeer en Waterstaat
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Direcite Noord-Holland
Project WUVELS

datum

decnr.

1-10-1990

2-10-1990

betr.
deelproj.

omschrijving

PM

ing. Mijaard krijgt opdracht van hfd. TZ voor
de fiinktie van projectmanager van het project.
Voorlopig in deeltijd naast de werkzaamh. als
projectcoordinator TZD2 voor RW 10 noord.
Voorts een projectorganisatie instellen en een
projectopdracht opstellen. ing. Feddema wordt
ass. proj.manager.

hfd. TZ

Voorstel van TZ aan hoofd VI voor het instellen
van en een proj.org. Wijvels binnen dir. N.Holland

hfd. TZ

AWT-PM90-032

consequenties

verantwoordelijk

15-2-1991

PM

le concept projectplan WYV-PM-91-010. De
fin. prognose is afkomstig van het project Wijkertunnel (werkgroep vericeersbeheersing)
De fin. raming is kf. XX.XXX nominaal, excl.
dkr. kantoor. De raming is zeer globaal van 1412-1988 (WYV-88-001).

Meijaard

17-4-1991

FT

Eerste Proj.teamvergaderin.
ing. Martijn wordt ass. proj. manager als opvolger van Feddema.

PM

PM

15-3-1991

WYV-PM91-010

PM

2e concept proj .plan met fin. aanpassing (incl
brug C en Schiphol-oost) Raming kf XX.XXX

16-5-1991

PWV-PM91-021

PM

Voorstel tot administratieve ondersteuning proj.
amn. form, voorstel uitbreiding TZ. accoord
staf TZ.

tijd/geld

PM

22-5-1991

PWV-PT-910031

PT

Notitie voor projectarchiefopzet wordt vastgesteld door het PT.
Ebben wordt als voorzitter WCB opgevolg door
Klein.
Mulder wordt voorzitter WSG.

informatie

PM

13-6-1991

PWV-PM91-026

SG

Uitnodiging voor le vergadering stuurgroep.
Voorstel tot bespreking van de concept projectopdracht.

SG

Vergadering Stuurgroep. De projectopdracht
moet strakker gedefinieerd. Er moet 1 o.g.
komen in plaals van 2. Er zijn geen andere
startdocumenten dan die genoemd. Er is geen
document waaruit blijkt dat een keuze gemaakt
is voor 1 of 2 bedieningsgebouwen voor Oostzaan voor A10 c.a.
Er is nog geen beslisssing genomen over de
private financiering. Er mag geen geld worden
uitgegeven voor Wijvels. Dit wordt knelpunt.

25-6-1991
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BIJLAGE B-1
PPS
ALGEMENE GEGEVENS:
a
b

c

Type:
Algemeen projectbewakingssysteem (tijd/ capaciteit/ budget)
Moaeliikheden pakket:
Diverse everzichten van 66n of meerdere projecten (grafisch of in rapportvorm): financien, capaciteit, tijd
Registratie van gegevens (logboek)
Makers/ Leveranciers (voor zover bekend):
???

REFERENTIES BINNEN RUKSWATERSTAAT

DIRECTIE

BEHEERDER

Noord-Brabant

R. Waardenburg (Afd. IVX), tel: 073-817624

Gelderland (PPS in ontwikkeling)
VOORBEELD PPS
rdUMIKMUUU

Ciraeri*

D3-PU>
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W iMora-traMnt
:v
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Eo »o'
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tr:
)WOMO«'

aoB'-»cT'tf*v*r

Statu*
►'•or’ta-t
••ia<aa«**aet
. *.artvo»
tnaiBtf'teaoa

J+'—c
0v*-<**
oc "ootOT-*n»oo':a*
aaaa’- *ar :« jrv*r
HT* xoe'ofa^oorta*

It 1«

; —a
Inaicatiaf , K
Contract

1

Originaat

j t

arof r«oa*

K

Inoicatitf

*

Contract
Originool

05-06-108^

05-00-1000

6.40
0.00

05-08-1«r : 05-00-1*1

6.40

iiaaron wan oon oaiatdinf aij

01-11-1*** 6afrotinpa>aoraaroidtnf •*0- a.v.
If* oa wor.go raaint MS fsan raaomng f*n«
totals raanna oat IK.000 aard lortiaaga10-05-1**0 1# voortoant 1**0:
Hot projoct itooft 3 M. wortraolna «
0* ♦inaneian an capacltait oaotan *

i praotoalsn. Dots *ijn alanof «

* alt *aMl« wan Oat alactits •
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»-«-l**1 V»r ant word! no 19*0:
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Bijgewerkt tot: 20 juni 1994
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BIJLAGE B-2
TIMELINE
ALGEMENE GEGEVENS:

a
b

c.

Type:
Planningspakket
Moaeliikheden pakket:
Balkenplanning
Netwerkplanning
Histpgrammen met inzet middelen
Bopmdiagrammen
Diverse rapperten (taken, middelen e.d.)
Makers/ Leveranciers (voer zpver bekend):
ACES project Management, Rotterdam
PRC software, Bodegraven
Kern Software, Leiden

REFERENTIES BINNEN RUKSWATERS!AAT

BEHEERDER

DIRECTIE

Noord (Drenthe)
Gelderland
Noord-Brabant
Zeeland

Ing. H.J. Geernaart, tel: 01130-86343

Limburg

Dhr. J.H.W. Wolfs (Afd. NWI), tel: 043-294218

Bouwdienst

Hoofdafdeling Waterbouw

Dienst Weg en Waterbouwkunde

Drs. P.M.C.B.M. Cools (afd. MAO),tel: 015-699207

VOORBEELD TIMELINE

♦

*
L

m
411

l

Bijgewerkt tot: 20 juni 1994
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BIJLAGE B-3
CA SUPER PROJECT
ALGEMENE GEGEVENS:
a.
b.

c.

Type:
Planningspakket
Moaeliikheden pakket:
Balkenplanning
Netwerkplanning
Histogrammen met inzet middelen
Diverse rapporten (taken, middelen e.d.)
Makers/ Leveranciers (voor zover bekend):
Computer Associates, Nieuwegein

REFERENTIES BINNEN RUKSWATERSTAAT

DIRECTIE

BEHEERDER

Flevoland (onderzoek naar
bruikbaarheid pakket)

N.v.t.

Utrecht
Zuid-Holland

Afdeling ZX

8
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BIJLAGE B-4
MONEYTEB
ALGEMENE GEGEVENS:
a.
b.

c.

Type:
Financieel planningsinstrument
Moqeliikheden pakket:
Kpstenoverzichten per (deel)plan:
*
uitgaven;
*
verplichtingen;
*
budgetruimte en randvoorwaarden
Kpppeling met FAIS
Kpppeling met Super Project (planning)
Makers/ Leveranciers (voor zover bekend):
Directie Zuid-Holland

REFERENTIES BINNEN RUKSWATERSTAAT

DIRECTIE

BEHEERDER

Zuid-Holland

E. Verhagen (afd. TXR)
tel: 010-4026543

VOORBEELD MONEYTEB

~zr _ *a
I

I

I

C

i

i

C.

i i: :x

i

i ••r~~n
i

i

i:

XZE

i

i-ir
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Bijgewerkt tot: 20 juni 1994
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De spanning stijgtten top. Nog 66n rondete gaan en je maatje enjij hebben de hoofdprijs van 'prijzenslag'.
Je had jullie opgegeven als team. Volgens jullie beiden een onverslaanbaar koppel. Hij beschikt over veel
algemene kennis. Jij bent een expert op het gebied van kosten. Tot nu toe hoefde je je maatje nog niet
echt te ondersteunen. Hij kon de vragen van de quizmaster 'blind' beantwoorden.
Maar nu op het moment supr§me... Je ziet hem verstarren. Als dit maar goed gaat. Je houdt je bordje
met de juiste getallen op. Maar hij kijkt niet meer op of om. Lijkt wel totaal vergeten dat jullie met z'n
tweeen zijn. Dit moet wel fout gaan. En ja hoor, zijn antwoord zit er mijlenver naast.
En opeens schiet het door je been dat hij op het werk toch ook wel vaak vergeet aan jou te vragen hoeveel
een kuub zand of een kilometer asfalt kost...
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SAMENVATTING
Deze paper heeft de bedoeling een kader te scheppen voor de aanwending van kostprijsdeskundigheid
bij de ramingen van projecten in de natte en droge infrastructuur.
Tijdens de levensloop van een project is kostprijsdeskundigheid voor diverse doelen aanwendbaar. In deze
paper komt de kostprijsfunctie aan de orde voor:
voorcalculatie of raming;
toetsing van een raming (inhoudelijk en procedureel);
nacalculatie.
Verder wordt ingegaan op de rol die kostprijsdeskundigheid kan bieden bij het verzamelen en beheren van
kengetallen.
Uiteraard kent de kostprijsdeskundigheid in de directies meer toepassingen dan voor de ramingen infrastructuur alleen. Te denken valt met name aan: onderhoudsbestekken, beoordeling van subsidies aan
derden, niet-GWW contracten en interne bedrijfsvoering. Deze toepassingen kunnen mede van invloed
zijn op de uiteindelijke organisatorische inpassing van de kostprijsdeskundigheid. Deze paper doet geen
uitspraken over de organisatorische inbedding van de kostprijsdeskundigheid. De paper sluit aan bij de
situatie die door de introductie van de controllerorganisatie is ontstaan, waarbij de uitvoerende kostprijsdeskundigheid in de lijn is geplaatst en de (procedurele) toetsfunctie op de ramingen bij de controller
ligt.

INHOUDSOPGAVE
1

Uitgangspunten

2

Uitwerking
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1

1

UITGANGSPUNTEN

bron

Conform de uitgangspunten in de paper Taken en verantwoordelijkheden' (1.3) kunnen voor de rol en
functie van kostprijsdeskundigheid de volgende uitgangspunten worden aangehouden:
de HID is verantwoordelijk voor het feit dat er ramingen komen bij de projecten;
de projectleider is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de raming, inclusief het actualiseren van
de raming;
om te kunnen voldoen aan de kwalitatieve eisen die aan een raming worden gesteld, is het van
groot belang dat in het projectteam kostprijsdeskundigheid aanwezig is;
in het projectteam wordt vastgelegd wie kostprijsdeskundigheid inbrengt. Dit kan per fase
verschillen:
het kan iemand zijn van kostprijszaken die lid is van het projectteam,
het kan een projectleider zijn met kostprijsdeskundigheid,
het kan een teamlid zijn met kostprijsdeskundigheid.

2

UITWERKING

Kostprijsdeskundigheid kan in iedere fase van het project worden toegepast bij:
voorcalculatie of raming;
toetsing van een raming (inhoudelijk en procedureel);
nacalculatie;
bantering van kengetallen en beheer van een bestand van kengetallen.

2.1

Voorcalculatie
In alle fasen van een project, inclusief eventuele varianten, is een (globale) schatting van de kosten noodzakelijk. Dit staat los van de vraag in welk verband deze schatting wordt gebruikt.
Om de kostprijsdeskundigheid adequaat toe te passen, verdient het aanbeveling dat deze 6f direct in de
lijn aanwezig is 6f daarvoor rechtstreeks beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van eigen kennis
van de projectleider dan wel in de vorm van een afzonderlijke kostprijsdeskundige.

2.2

Toetsing
Het is een goede zaak om de ramingen, onafhankelijk van degene die raamt, te toetsen. Dit kan geschieden naar inhoud en naar procedure.
Inhoudelijke toetsing kan analoog geschieden aan de check van tekeningen en berekeningen, bijvoorbeeld
door het bedrijfsbureau van de lijn.
Een procedures toets op volledigheid en actualiteit geschiedt door de controller.

bron

2.3

Deze toets staat los van de eventuele intercollegiale toetsing. Deze toetsing kan verder gaan dan de raming
alleen, en/of betrekking hebben op andere aspecten.
Zie paper 1.8: Toetsen van projecten.

Nacalculatie
Nacalculatie van projecten heeft als voordeel dat inzicht ontstaat of de ramingen inclusief marges goed
zijn geweest. Daarnaast is het mogelijk om op basis van nacalculatie kengetallen of normen te ontwikkelen
en bij te stellen, die weer voor de voorcalculatie kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld produktgerichte
bestekken.
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Nacalculatie van projecten moet breed worden opgevat. Het kan zowel om de financiele evaluatie van
het project als geheel gaan als om elementen binnen het project.
bron

Ook nacalculatie kan plaatsvinden in alle fasen van het project. Zie paper 2.7: Nacalculatie.
De kostprijsdeskundige speelt een belangrijke rol bij de nacalculatie.

2.4

Kengetallen
Ter ondersteuning van de diverse calculates is in de praktijk gebleken dat het voordelen biedt om gebruik
te maken van kengetallen. In de eerste fasen van het project kunnen dit globale kengetallen zijn. In latere
fasen, bijvoorbeeld bestekken, kunnen dat meer gedetailleerde gegevens zijn.
Aangezien alle regionale directies met vergelijkbare projecten bezig zijn, heeft het voordelen deze kengetallen en calculatiegegevens centraal te verzamelen, te beheren en uit te wisselen. Dit kan worden gedaan
door het huidige LBK (Landelijk Bureau Kostprijszaken)
Uiteraard dient er naast de centrale kengetallen ruimte te zijn voor "eigen" specifieke gegevens en
toepassingen in de eigen directie.
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Je hebt een vergadering belegd met een collega. Je zit met hem aan tafel. Hij is controller en je loopt met
hem al je projecten door. Na anderhalf uur praten blijkt dat een aantal dingen hem nog niet duidelijk is.
Hij mist de onderbouwing van een paar ton op het totale budget van je projecten. Volgende week moet
je deze onderbouwing aan hem kunnen voorleggen. Dat wordt nog wel even spitten.
Tijdens de lunch leg je het probleem voor aan je baas, want je hebt het razend druk. Oh, een paar ton
maar op een totaal van 80 miljoen. Je hebt het toch netjes gedaan? Je krijgt van je baas te horen dat je
daar geen zorgen over hoeft te maken, dat budget wordt heus wel aangevuld tot die 80 miljoen gulden.
Hij belt wel even met de hoofddirectie. Je kunt je spaarzame tijd veel beter aan andere dingen besteden,
die veel belangrijker zijn op dit moment.
Aldus wordt het een week later...
En je hebt een vergadering belegd met een collega. Je zit met hem aan tafel. Hij is controller.
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1

STAF LIJN PROBLEMATIEK

Deze paper gaat in op het probleem dat speelt op het gebied van communicatie over ramingen en
budgetverantwoordingen. Er bestaan een formeel en een informed communicatie-circuit die elkaar
regelmatig tegenspreken. Bijvoorbeeld door dubbele afspraken over zowel financien als personeel.
De D2-controller is betrokken bij het formele circuit, de D2-lijnorganisatie bij het informele circuit. D3 en
D1 ontvangen via beide kanalen signalen of opdrachten welke niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Grote
verwarring alom. In figuur 1 is een aantal van deze communicatielijnen weergegeven.

Informele en formele communicatie

'X
Afdellngen In
de lljn van de
HW-organisatie

StafHW
o.a. controller

1
i

Star Keg'io
o.a. controller

1

A
i

Afd Jnigen In
de lljn van de
regionaledirectie

HID

*

= formele communicatie

— — -► = Informele communicatie
• ■ ■ • ► = noodzakelljk overleg, jebeurtnlet altijd
KW>H10«4

Dit probleem reikt verder dan ramingen. Je kunt hierbij denken aan lopende discussies over:
verhouding en scheiding beleid en uitvoering,
reorganisatie van de Hoofddirectie Rijkswaterstaat.
verhouding staf-lijn.

2

SUGGESTIES VOOR VERBETERINGEN

1

Door alert te zijn op verschillende informatie (bijvoorbeeld bedragen/ ramingen) met betrekking
tot het zelfde project kunnen D2 en D3 samen overleggen over te nemen maatregelen die
verhinderen dat" ruis" ontstaat in de informatiestroom naar anderen. Onderlinge coordinate tussen
D2 en D3 kan bijvoorbeeld worden verbeterd door gemaakte afspraken voor zover dat nog niet
gebeurt vast te leggen 6n door te geven aan Site betrokkenen. Dus ook de betrokkenen van het
"andere" informatiecircuit.

2

Door bij sector-overleggen (en vergaderingen naar aanleiding daarvan) D2/D3-controllers te
betrekken, zal de informatie die in het "formele" en het "informele" circuit gaat circuleren gelijk
zijn.

3

Mogelijke communicatie-hulpmiddelen zijn zogenaamde dynamische plan-systemen. Deze
systemen moeten continu worden bijgehouden en geven actuele informatie over de stand van
zaken met betrekking tot diverse D3-projecten. D2 (lijn en controller) kan aan de hand van deze
actuele gegevens mutaties beter verwerken. Een voorbeeld hiervan is het (multi-)Projecten Plan
Systeem (ook wel aangeduid als PPS), dat bij een aantal regionale directies is ingevoerd.
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'Zo, collega, kom binnen."
'Dank je.”
'Je wilde graag eens met mij praten over je project?'
'Ja, ik hoorde laatst van mijn HID dat er deskundigen zijn aangesteld met wie je als projectleider over je
project kunt praten. En het leek hem wel een goed idee, wanneer ik 'ns met zo iemand zou gaan praten.
Vandaar.'
'Hoezo, heb je problemen met je project?'
'Volgens mij niet. Maar die HID van mij is een wat tobberig type. En hij is altijd bang dat ik veel te
optimistisch ben over allerlei risico's.'
'Nou, jij ziet er anders zelf ook niet al te ontspannen uit. Volgens mij is die HID van jou niet de enige die
zich zorgen maakt. Ben je soms bang om je aan mij bloot te geven?'
'Nee, natuurlijk niet. Jij bent toch een collega?'
'Ga dan meer eens ontspannen liggen op die divan daar. Dan zullen we eens een diepgaande analyse
maken.'
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SAMENVATTING
In het rapport Een raamwerk voor ramingen is de aanbeveling gedaan om een Adviesgroep Projecttoetsing
(APT) in te stellen. Binnen PRI zijn bij een aantal projecten ervaringen opgedaan met het "Hulpteam": een
groep ervaren en deskundige RWS-collega's die het desbetreffende projectteam hielpen om de raming
van hun project door te lichten of aan te vullen.
Naar aanleiding hiervan zijn discussies gevoerd over de wenselijkheid van een Intercollegiaal ToetsingsTeam (ITT). Deze paper geeft eerst een analyse van de mogelijke varianten van toetsing of hulp aan de
hand van de volgende vragen:
wie neemt het initiatief tot de toetsing?
hoe structureel is de toetsing?
hoe is de toetsing georganiseerd?
wat is het doel van de toetsing?
De resultaten van de analyse worden overzichtelijk gepresenteerd in een matrix met acht varianten. Deze
varianten worden verder toegelicht. E6n punt verdient speciale aandacht: per project kan Intercollegiale
Toetsing verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het belang van het project of de fase waarin
het verkeert.
Daarna wordt ingegaan op de samenstelling van een toetsingsteam. De paper sluit af met suggesties voor
de betrokkenen bij toetsing en enkele opmerkingen uit de discussies.
Op het gebied van toetsing zijn nog geen centrale acties ondernomen. Dat neemt niet weg dat in de regio
al wel met de daar passende varianten kan worden geexperimenteerd.

INHOUDSOPGAVE
1

Analyse van de varianten

2

Overzicht van de varianten

3

Samenstelling van het team

4

Wat te doen in de overgangssituatie?

5

Enkele opmerkingen uit de discussies
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1

ANALYSE VAN DE VARIANTEN

Er bestaan diverse varianten voor toetsing van projecten. De varianten worden hierna onderscheiden op
vier aspecten.

1.1

Wie neemt het initiatief?
Het initiatief voor een toetsing kan komen vanuit het projectteam zelf (meestal de projectleider) of hoger
uit de organisatie (bijvoorbeeld HID, Hoofddirectie of controller). Vanuit de projectleider gezien wordt het
onderscheid dus bepaald door de vraag: is de toetsing "vrijwillig" of "opgelegd"?

def

In deze paper wordt het begrip "Intercoliegiale Toetsing" (IT) voor de vrijwillige variant gebruikt en "Audit"
voor de opgelegde variant.

1.2

Hoe structureel?
Projecten kunnen ad hoc worden getoetst, dat wil zeggen wanneer de initiatiefnemer er behoefte aan
heeft.
Toetsingen kunnen ooksf/'tycfuree/plaatsvinden. Bijvoorbeeld: alle projecten boven een bepaalde investeringssom worden elk jaar of op bepaalde beslismomenten in het project getoetst.

1.3

Hoe georganiseerd?
Voor toetsingen zijn de volgende organisatievormen denkbaar:
een vast team centraal;
een vaste kern met ad hoc aanvulling;
een soort secretariaat met een kaartenbak van collega's die voor toetsingen op geschiktheid zijn
geselecteerd;
de initiatiefnemer zoekt zelf ad hoc collega's.

1.4

Wat is de doelstelling?
Het doel van een toetsing kan zijn het verkrijgen van een extern "keurmerk". Het doel kan ook beperkt
blijven tot het verstevigen van het zekerheidsgevoel van de projectleider of opdrachtgever.
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OVERZICHT VAN DE VARIANTEN

Op grond van bovenstaande aspecten kan een achttal varianten worden onderscheiden. Deze zijn
weergegeven in de matrix.

Variant

Audit
Centraal

Intercollegiale toetsing
Regionaal

Centraal

Regionaal

Initiatief
vast
HW of
controller

vast

vast

ad hoc

31

32

33

vast

vast

Cl

C2

ad hoc collega

A

Opdrachtgever
Projectleider

D

Kwaliteitsprocedure

Toelichting bij de matrix:
A
B1
B2
B3
Cl
C2
D
E

Audit vanuit H W of controller ingesteld, met een vast team professionele auditeurs die regelmatig
de grote projecten doorlichten.
Audit vanuit de opdrachtgever (hoofd van de hoofdafdeling of HID) ingesteld, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een centraal auditteam.
Audit vanuit de opdrachtgever (hoofd van de hoofdafdeling of HID) ingesteld, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een vast regionaal auditteam.
Audit vanuit de opdrachtgever (hoofd van de hoofdafdeling of HID) ingesteld, waarbij gebruik
wordt gemaakt van een regionaal, ad hoc samengesteld auditteam.
IT vanuit de projectleider ingesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een centraal toetsingsteam.
IT vanuit de projectleider ingesteld, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast regionaal toetsingsteam.
IT vanuit de projectleider ingesteld, waarbij ad hoc een team van collega's wordt geformeerd.
IT middels een vaste kwaliteitsprocedure waarbij een raming altijd wordt gecontroleerd door een
collega die formeel in dit project de functie van "toetsingscollega" heeft.

Overigens kunnen de verschillende varianten naast elkaar bestaan: als projectleider kun je het initiatief
nemen voor een IT, terwijl even later HW vanuit haar verantwoordelijkheid het nodig kan vinden om een
audit te laten uitvoeren. Het hangt ook van het type project af en de fase waarin het project verkeert,
voor welke variant wordt gekozen.
Het lijkt w6l logisch dat binnen een Regionale Directie een keus wordt gemaakt of er een gestructureerd
toetsingsteam wordt ingesteld.
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3

SAMENSTELLING VAN HET TEAM

Een auditteam moet uit deskundigen bestaan. Dit kunnen collega's of externen zijn.
De samenstelling van een min of meer vast IT-Team (centraal of regionaal) vergt wat meer aandacht. De
volgende ideeen zijn hierover geformuleerd:
samenstellen vanuit medewerkers van D3 (diensten);
deelnemers in team op parttime basis;
tijdelijk participeren in ITT (bijvoorbeeld maximaal 2 jaar);
deelnemen in ITT is te zien als investeren in en opleiding voor deelnemers;
teamleden moeten kwalitatief hetzelfde niveau hebben als de projectleider;
teamleden moeten zich opstellen als collega/adviseur en niet bet "beste jongetje van de klas"
willen zijn.

4

WAT TE DOEN IN DE 0VERGANGSSITUATIE?

Op centraal niveau zijn nog geen acties ondernomen op het gebied van toetsing. Dat neemt niet weg dat
op regionaal niveau al wel experimenten kunnen worden gedaan. Hierna volgen enkele suggesties voor
de mogelijke initiatiefnemers.

4.1

Projectleider
Zolang er nog geen toetsingsteams bestaan die kunnen worden ingeschakeld, kan de projectleider zelf
ad hoc variant D toepassen. Waarom zou hij het ontwerp en de constructieberekening wel laten controleren en de raming niet?

4.2

Opdrachtgever
De opdrachtgever kan de projectleider stimuleren om een IT te doen op een kritiek moment. Bijvoorbeeld
bij een nieuwe raming die in het functieplan moet worden opgenomen.

4.3

Lijnmanager
In het directieteam zou eens nagedacht kunnen worden over de structurering van toetsing in de eigen
dienst. Indien behoefte bestaat aan een landelijk team, zou dat aangekaart kunnen worden met een aantal
collega's van andere diensten.

5

OPMERKINGEN UIT DE DISCUSSIES

Als een project overgaat naar een nieuwe projectleider, doet zich een "natuurlijk" moment voor
een soort toets of acceptatie-actie voor.
Probeer niet alles te toetsen en vooral ook niet te gedetailleerd.
Toetsen door een ITT moet niet leiden tot afschuiven van verantwoordelijkheden. Zelfs als er is
getoetst, blijft de projectleider verantwoordelijk voor de raming, etc. van dat project.

paper

1.9
HANDLEIDING

BESLUITVORMING

PROJECT

R A Ml N G E N

HOOFDINFRASTRUCTUUR

INFRASTRUCTUUR

m aa rt

19 9 5

PRI maart 1995 (1.9)

Bette

Dit papier is een kopie van de inhoudsopgave en een hoofdstuk uit de Handleiding besluitvorming
Hoofdinfrastructuur zoals deze (in concept) ter commentaar is verstuurd. De definitieve versie van de
Handleiding wordt aanstaande oktober verwacht. Mogelijk zijn dan diverse aanpassingen weer doorgevoerd naar aanleiding van ontwikkelingen binnen PRI.
De Handleiding behandelt alle relevante onderwerpen voor een projectleider en is de basis om projecten
op te zetten, te beheersen, en te (laten) uitvoeren. Er wordt regelmatig verwezen naar onderdelen in deze
klapper. Enkele bijlagen bij dit hoofdstuk zijn (elders) opgenomen in de klapper. Daar wordt volstaan met
verwijzing naar het nummer en titel van de paper.
Op je vrije zaterdag kan je dit stuk altijd nog eens rustig lezen

Twijnstra Gudde
Management Consultants

Concept

Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Projectgroep Handleiding Projectnota's
Handleiding
Besluitvorming Hoofdinfrastructuur deel II

2 augustus 1994

Twijnstra Gudde

Inleiding

Een belangrijke aanleiding voor de herziening van de Handleiding
Projectnota’s van Rijkswaterstaat is de Tracewet, die op 1 januari
1994 van kracht is geworden. Naast deze concrete aanleiding bestond er binnen Rijkswaterstaat behoefte aan een herziening van de
bestaande handleiding die beter aansloot op de dagelijkse praktijk.
In deze concept-handleiding is getracht, rekening houdend met de
procedurele veranderingen als gevolg van de Tracewet, aan te geven
welke werkzaamheden verricht moeten worden om te komen tot
"finale" besluitvorming over infrastructuur.
Deze concept-handleiding richt zich op hoofdinfrastructuurprojecten,
zoals opgenomen in het Stiuctuuischema Veikeei en Vervoei II (SW
II). Dit betekent dat alle infrastructuurprojecten die vallen onder de
verantwoordelijkheid van lagere overheden (provincie, gemeente of
waterschap) buiten beschouwing worden gelaten.
De handleiding bestaat uit twee delen. Deel I van de handleiding is
opgebouwd aan de hand van de stappen die doorlopen moeten vanaf
de "vroegst mogelijke" start van een hoofdinfrastructuurproject tot
en met de definitieve besluitvorming. In deel II wordt een nadere
verdieping c.q. toelichting gegeven van onderwerpen die in deel I aan
de orde komen.
In hoofdstuk 1 van deel I wordt aandacht besteed aan de typen
hoofdinfrastructuurprojecten die kunnen worden onderscheiden.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in drie type hoofdinfrastructuurprojecten, te weten:
- hoofdinfrastructuurprojecten die vallen onder de algemene procedure van de Tracewet
- hoofdinfrastructuurprojecten die vallen onder de bijzondere procedure jPlanologische KemBeslissing) van de Tracewet
- hoofdinfrastructuurprojecten die niet vallen onder de Tracewet.
Deze type hoofdinfrastructuurprojecten zullen achtereenvolgens in
de hoofdstukken 2, 3 en 4 aan de orde komen. Bij de beschrijving van
deze type hoofdinfrastructuurprojecten zullen wij eerst de te nemen
hoofdstappen schematisch weergeven. Vervolgens worden deze
hoofdschema's per fase gedetailleerd.

1
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Daarbij onderscheiden wij de volgende fasen:
- initiatieffase
- voorstudiefase
- studiefase
- planuitwerkingsfase
- besteksfase
- uitvoeringsfase
- beheersfase.
Zoals hierboven gesteld, heeft deze handleiding betrekking op de
werkzaamheden tot en met de finale besluitvorming. Dit betreft de
voorstudie- en studiefase. Het einde van de studiefase wordt gevormd door de finale besluitvorming. Dit betreft het definitieve
Tracebesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat (V&W) in
overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) bi) toepassing van de Tracewet.
Indien de Tracewet niet van toepassing is wordt de studiefase afgesloten met de standpuntbepaling, waarin de overeenstemming wordt
vastgelegd voor de planologische inpassing van het trace.
Aan de overige fasen wordt in deze handleiding geen aandacht
besteed.
In deel I worden de per fase onderscheiden stappen nader beschreven.
Daarbij maken wij een onderscheid tussen document- en activiteitenbeschrijvingen.
In deel II worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:
- Projectmatig werken
- Communicatie
- Beleidsanalytisch kader
- Beleidskader
- Probleemstelling
- Verkenning
- Tracewet
- Trajectnota
- Altematieven
- Verkeer en vervoer
- Milieu en leefbaarheid
- Ruimtegbruik
- Economic
- Wettelijke regelingen voor een hoofdinfrastructuurproject
- De presentatie van de trajectnota.
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13

Economic

Een projectleider krijgt te maken met economische aspecten van
projecten.
Economische aspecten van een project worden zichtbaar in ramingen
en in kosten-baten-analyses.

In bet eerste deel van dit hoofdstuk (Deel I: Ramingen, paragraaf
13.1.1
t
- op welke momenten projectleiders met ramingen te maken krijgen
- welke rol de raming op die momenten speelt
- aan welke voorwaarden/kwaliteitseisen de raming moet voldoen
- welke technieken ter beschikking staan om goede ramingen te
kunnen maken
- hoe om te gaan met de jaarlijks aan te leveren en opgenomen
gegevens van bet MIT.
N.B.

Informatie en technieken betreffende de ramingen zijn grotendeels ontleend aan bet Project Ramingen Infrastructuur (PRI),
waarnaar regelmatig wordt verwezen. De meest recente produkten en informatie zijn via PRI verkrijgbaar (070 - 3744170).

In bet tweede deel van dit hoofdstuk gaan we dieper in op de economische effecten van infrastructuurprojecten.
13.1
13.1.1

Ramingen
Wanneei moeten piojectleiders ramingen maken/afgeveni
Ramingen bij projecten (-varianten) zijn nodig om de besluitvorming
in de Tracewet-procedure te ondersteunen.
In de periode tussen de "formele start van bet bestuderen van projecten" en bet Trace-Besluit spelen ramingen op twee momenten een
essentiele rol in de besluitvorming. Zie figuur 1 op de volgende
bladzijde.

Informatie voor het planproces
Fasering in relatie tot "kwaliteit" van de ranting/ De plaats van ramingen in de fasering
Fasering

Beschikbaar gegevens niveau

Type raming
1. Kostenachattinq

Voorstd voor
MIT- project

U LIJnop5taftaflrt(meerlljnen7)
1:50.000

• PMorttering projecien
• Opruime in het MIT

Indicate
Aan^even van:
- Bandbreedtewaar
binnen project
^enealideerd zou
kunnen worden en
- Een gewogen ^emlddelde

Doei:
- MIT-planning
- Prioriteltering
a Is studieproject

Technieken voor
§enereran koetenfe^evene:
- kengetallen methodlek op
deze fase afgestemd
- Gewogen raming t.b.v.
6Sr getal in het MIT

Pod:
- Afweglng t.o.v.
andere varianten
- "kosten baten"
- Niettaakstellend

Technieken voor
genereren van koatengegevene:
- I'Lengetallen
- Beperktvooronderzoek
om voldoende zekerheid
te hebben dat het
geraamde bedrag de
gewenste "hardheld”
heeft. Denk bv. aan
• beperkte gnondboringen
• afwatering
• zetting e.d.
- Probabilistisch ramen
om "hardheid'Van het
bedrag te bepalen
- Checklist kostenposten

Poel:
- Zichtbaar maken van
de kostenconsequentiesvan
voorgesteld resp.
vast te stdlen Trac^
- Taakstellend maken
van de raming voorde
verdene uitvoering
(na TB)

Technieken voor
genereren kootengegeven*:
- Phobabillstisch ramen
- Gedetailleerde checklist
kostenposten
- Vboronderzoek van
de handheld van de
raming testa ver.
- Pe raming wordt in
het.TB Immers
taakstellend
- Rengetallen

Poel:
- Controle t.o.v.
beschikbaar budget
- Controle van
Inschrijfcljfers

Technieken voor
genereren kosteng eg evens:
- Gedetailleerde kosten
calculates
- RAW-systematiek

Handheld:
- Maximaal ± 507.
(40-50%)

MIT
(metd«arin
opgenomen het
project voors tel)

I

• Formele start
studieproject
• Verkennlng tvelke
"reiile" varianten
te onderzoeken/
deflnieren functioned
P.v.E.
Start notltle
Inspraak en richtlljnen

Lijnen op staflcaart
1:50.000
achtergrond informatie

Ooedgekeurde
startnotitie en
(studle) project-

2. Trajectraming

plan

• MER/Traject studie
Trajectnota incl.
varianten met
ramingen

- Functioned Rv.E. vertaald in ontwerp-varianten
-1:10.000
, - Achtergrond informatie
[1 - Milieu, verkeerskundige aspecten, soefale aspecten
ill planning/realiseringstermijn
- Globale technische informatie
(lijstje xverkconferentie pri)

• Inspraak
•aanpassingen op
scope en raming

Globale raming
- Per variant
geschatte
real I satie kosten

Handheld:

- Maximaal40%
(30-40%)

3. Trace-raming
Ontwerp Trac^
beslult (OTB)

Ontwerp variant Is technlsch ver ultgewerkt (bestemmingsplan-niveau)

Raming
"Best guess" van
nealisatie kosten
van voorgesteld
resp. vastgesteld
Tracii

Goed gekeurde ontwerp variant
technisch ver uitgewerict (bestemmingsplan niveau)

Handheld:
- Maximaal ±20%
(10-20%)

• Inpassing in
bestemmingsplan
• Evt. manginale
tvljzlgingen in scope
Trac^ besluit
(TB)

• Formele start
uitvoeringsproject, opdracht
aan projectleider
• Plan ultwerklng
• Ultwerken ontwerp
• Vaststellen werkvolgorde
en deelplannen
• Aanpassen bestemmingsplannen
Goedgekeurd
ontwerp
• Uitwerken bestektekeningen en
bestek opstellen

V

Bestek
goedgekeurd

4. Besteksraming
Raming
- Gedetailleerd
gecalculeerde raming

• Aanbesteding
• Gunning
• Start realisatie,
uitvoering, overdracht/
ovemame
Oplevering/
procee verba a I
van overdracht
en ovemame

Handheld
- Maximaal ±10%
(5-10%)

• Ingebruikname
• Nazorg
• Beheer en onderhoud

Z7v»i we*
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Ramingen ondersteunen de besluitvorming met name:
- bij bet opstellen van de Traject-Nota en
- bij bet vaststellen van bet Ontwerp Trace-Besluit.

Welke rol spelen die ramingen op die momentenl
Bij bet opstellen van de Traject Nota heeft de raming (per voorgesteld
traject) de functie om de verschillende bestudeerde trajecten met
elkaar te kunnen vergelijken en een globaal beeld te geven van de
realisatie-kosten per voorgesteld traject.
Trajecten worden met elkaar vergeleken op milieu-aspecten, verkeerskundige aspecten, sociale aspecten en ook economische aspecten (ramingen).
Bij bet vaststellen van bet Ontwerp Trace-Besluit heeft de raming bet
karakter van "een raming waarvoor bet voorgestelde trace in principe
gerealiseerd zou moeten kunnen worden". (Het gaat bier veelal om
een van de voorgestelde trajecten uit de Traject Nota, na inspraak
aangepast en uitgewerkt in een ontwerp Trace op bestemmingsplan
niveau).
Bij de vaststelling van het Trace-Besluit krijgt de raming een taakstellend karakter.

13.1.2

Aan welke voorwaarden moeten deze ramingen voldoenl
Zoals eerder genoemd dienen de ramingen ter ondersteuning van de
besluitvorming in de Trace-wet-procedure.
Besluiten kunnen pas worden genomen indien de onderliggende
ramingen van de voorgestelde traces een bepaalde "hardheid hebben"/een bepaalde kwaliteit bezitten.
De raming is goed bruikbaar als deze:
- is gebaseerd op de bijbehorende (en duidelijk gedefinieerde) projectscope, indien nodig aangevuld met aannames in de uitgangspunten)en
- volledig/compleet is en
- actueel is, minimaal voorzien van een peildatum en
- op de juiste bron-gegevens en kentallen is gebaseerd en
- aangeeft hoe "betrouwbaar'Ytrefzeker het berekende is op basis van
de beschikbare gegevens en aannames en
- aangeeft waar risico-volle kostenposten zijn te verwachten (onzekerheid en grootte van opgevoerde kostenposten) en

Twijnstra Gudde

- (op bovenstaande punten) correspondeert met de gewenste gegevens om de besluitvorming te kunnen ondersteunen. Dit laatste
punt wordt hierna uitgewerkt voor de taming behorende bij de
Traject Nota ("de trajectraming") en die ten behoeve van bet Ontwerp Trace-Besluit (de "traceraming").
Kwaliteitseisen specifiek vooi de tiajectraming
Bij bet opstellen van de Traject Nota zijn gegevens beschikbaar zoals:
- bet functioneel programma van eisen (uitgangspunten startnotitie)
vertaald in een aantal ontwerpvarianten schaal 1:10.000
- globale technische informatie (soorten gebieden, mogelijk soort
ondergrond e.d.)
- milieu-technische, verkeerskundige en sociale aspecten
- gewenste en realistische periode waarin bet traject gerealiseerd zou
moeten worden.
Per variant bestaat bij bet bevoegd gezag de behoefte aan een globale
raming die:
- verwachte realisatie kosten aangeven die maximaal 40% bet
afgegeven getal mogen onder- of overschrijden. (Te verwachten
scopewijzigingen door inspraak behoeven NIET in de raming te
zijn verdisconteerd)
- taakstellend zou kunnen worden verklaard indien de voorgestelde
variant zou worden gekozen voor verdere uitwerking en indien de
(nu nog onbekende) scopewijzigingen aanvullend mogen worden
verwerkt in de raming van de betreffende variant.
Kwaliteitseisen specifiek voor de traceraming
Bij de voorbereidingen van bet Ontwerp Trace-Besluit ligt voor de
raming de nadruk op de kostenconsequenties van een bepaalde maatschappelijke/politieke keuze. Scopewijzigingen door inspraak zijn
inmiddels bekend en moeten worden verwerkt in de raming.
De ontwerpvariant is technisch ver uitgewerkt (schaal 1:2500,
bestemmingsplan-niveau).
De kwaliteit en "hardheid" van deze raming moet zodanig zijn dat
deze bij bet Trace besluit als taakstellend kan worden gezien voor
bet project in de realisatiefase.
De raming is de "best guess" van de realisatiekosten van bet voorgestelde trace en mag bet afgegeven bedrag niet met 20% overschrijden.
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13.1.3

Hoe maak je goede zamingenl
Projectscope
Een raming kan niet meer trefzeker/ nauwkeuriger zijn dan de
projectscope waarop de raming is gebaseerd.
De projectscope is de definitie van bet project. In deze definitie is
duidelijk aangegeven wat nog wel en wat niet meer tot bet te realiseren project behoort. De projectscope/project-definitie is te vergelijken
met een landkaart waaruit bet project met de schaar is "uitgeknipt"
(en waarbij rekening gehouden wordt met bet feit dat dit "puzzelstukje" straks weer in de landkaart moet passen).
Indien een projectscope niet duidelijk is omschreven, zal met aannames gewerkt moeten worden. (Deze aannames komen tot stand naar
aanleiding van diverse dialogen tussen ramer en projectleider en of
projectleider en de opdrachtgever.) Deze aannames moeten worden
vastgelegd zodat bij projectscope-wijziging bet altijd duidelijk is wat
er is gewijzigd.

Volledigheid van de taming
Een raming bestaat uit een aantal kostenposten. In bijlagen 1 en 2 is
een voorbeeld gegeven hoe een raming zou kunnen worden opgezet
en welke kostenposten voor (kunnen) komen (PRI-produkten-concept
d.d. maart 1994). Deze opzet en checklist is een handig hulpmiddel
om te bezien of er nog mogelijke kostenposten zijn vergeten.
In deze opzet worden de posten: directe kosten, indirecte kosten,
bijkomende kosten, diversen, onvoorzien, BTW, algemene kosten
(versleuteld) als hoofd-items aangehouden. Elk item is onderverdeeld
in een aantal gedefinieerde kleinere kostenposten, voorzien van
voorbeelden.
Dit produkt is bruikbaar om meer complete ramingen te maken en
een meer uniform begrippenkader te hanteren zodat ramingen onderling meer vergelijkbaar worden.

Actuele tamingen
Ramingen dienen actueel te zijn om besluitvorming op basis van
verouderde gegevens te vermijden.
Daartoe dienen ramingen inhoudelijk (actuele projectscope?) en
prijstechnisch actueel te zijn.
Het inhoudelijk actueel maken betekent het opnieuw nagaan van de
projectscope en aan de hand daarvan de checklist/opzet van de
raming opnieuw door te lopen.
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Een veranderende projectscope heeft immers verstrekkende gevolgen
voor de op te voeren kostenposten en hoeveelheden van die kostenposten.
Het prijstechnisch actueel maken betekent bet hanteren van actuele
prijs-gegevens/kentallen en heeft slechts zin als het project inhoudelijk is geactualiseerd.
(Slapende projecten kunnen worden voorkomen door projecten na een
paar jaar af te voeren of ze jaarlijks consequent bij te houden.)
Om te komen tot actuele prijs-gegevens kan men de meest recente
prijs-gegevens en kentallen opvragen en/of indexeren. (Voor meer
gegevens omtrent actualiseren van projecten zie PRI-produkt-concept.)

Biongegevens en kentallen
Een goede raming is gebaseerd op goede brongegevens, kentallen en
indien aanwezig prijzen.
Deze brongegevens en kentallen moeten qua omschrijving en "abstractie-niveau" aansluiten op de projectscope en fase waarin het
project verkeert.
Binnen PRI is een methodiek ontwikkeld om op basis van gedetailleerde kentallen en prijzen (besteksposten) grovere kentallen samen
te stellen zodat ook kentallen aanwezig zijn/gegenereerd kunnen
worden voor de vroege fasen in een project.
Tevens worden op basis van nacalculatie van projecten kentallen
gegenereerd.
Bij het kiezen van kentallen is het noodzakelijk te realiseren op basis
van welke onderliggende gegevens en aannames deze kentallen zijn
samengesteld. Keuze van verkeerde kentallen kan leiden tot minder
betrouwbare (maar schijnbaar trefzekere en nauwkeurige) eindresultaten.

Betrouwbaaiheid van de gegevens
Diegene die de raming maken en diegene die aan de hand van de
raming een beslissing moeten nemen zijn gebaat bij inzicht in
de betrouwbaarheid/trefzekerheid van het berekende bedrag.
Dit heeft (naast de bovenstaande punten ook) te maken met de vraag:
"Hoe hard is deze berekening?" of "Welke "rek" en "krimp" zit er in?"
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Om deze "hardheid" aan te geven zijn binnen PRI een aantal technieken ontwikkeld/toepasbaar gemaakt en produkten ontwikkeld
(concept) die op deze materie ingaan.
Deze technieken en produkten kunnen worden gebruikt in bet
staven van en onderzoeken van de "hardheid" van de berekende
getallen.
Het betreft:
- alternatieve berekeningswijzen van de raming
- technieken voor het zichtbaar maken van risicovolle kostenposten
- de post "Onvoorzien".
Alternatieve berekeningswijzen
De "traditionele raming" gaat uit van kostenposten die zijn opgebouwd uit hoeveelheid X prijs ("2 x 2 = 4").
Door middel van de checklist van PRI kunnen ramingen vervolledigd
worden en een beter beeld geven van de realisatiekosten.
Daarnaast bestaat een methodiek waarbij (naast hoeveelheid X prijs)
een schatting wordt gegeven van een kans dat een bepaalde kostenpost voorkomt.
Deze zogenaamde "gewogen raming" gaat uit van het toekennen van
een kans (op uitvoering van) de mogelijke varianten voor de zelfde
kostenpost. Er wordt als het ware een gewogen gemiddelde van die
kostenpost berekend en slechts een bedrag gepresenteerd.
De "probabilistische raming" berekent een "spreiding" in de kosten.
(Een opgevoerde hoeveelheid/prijs is in werkelijkheid nooit exact
gelijk aan de gerealiseerde hoeveelheid/prijs). Door deze berekeningswijze toe te passen verkrijgt men per berekende variant/trace een
eindbedrag (de verwachte kosten) met een marge. Het resultaat van
deze berekening is een uitspraak als: "We verwachten dat het benodigde budget voor dit project ligt tussen / x,- en / y,-; de kans dat
deze uiterste waarden worden over- of onderschreden is z%".
Verder kunnen de probabilistische en de gewogen raming rekentechnisch worden gecombineerd in de zogenaamde "risico-raming".
Deze berekeningswijzen zijn binnen PRI verder uitgewerkt onder
andere in de vorm van diverse papers en de cursus "Over het ramen
van kosten en risico-analyse".
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Wanneer welk type berekening wordt geadviseerd is afhankelijk van
het type project (uniek/niet uniek, groot/ klein, eenvoudig/ complex
e.d.), beschikbare tijd en doel van de raming.

Risicovolle kostenposten
Met behulp van de gekozen kentallen en bovengenoemde "risicoraming" kan men een aantal kostenposten in de raming markeren
die:
- bij kleine variaties in de opgegeven hoeveelheden of
- bij kleine variaties in de kans dat een variant voorkomt toch al
grote fluctuaties te zien geven in het te berekenen eindbedrag.
Deze informatie is belangrijk om in te schatten van welke ''kostenposten" en "kansen" meer informatie bekend moet zijn om de gevraagde kwaliteit/ "hardheid" van de raming te kunnen garanderen.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat:
- er extra informatie nodig is (denk bijvoorbeeld aan het op beperkte
schaal uitvoeren van grondboringen, opnemen van waterstanden
e.d.)
- uitspraken worden gevraagd met betrekking tot gewenste ontwerpoplossingen (kans van optreden beter inschatten).

De kostenpost "Onvooizien"
Binnen PRI is onderzoek gedaan naar de kostenpost "Onvoorzien".
Aan de hand van enquetes binnen RWS zijn gegevens gegenereerd
met betrekking tot in de praktijk voor deze post waarden, uitgedrukt
in een percentage van de basisraming (zie ook schema met betrekking tot de ramingsopbouw in bijlage 1). De opgegeven percentages
zijn ervaringscijfers en opgesteld afhankelijk van de fase waarin het
project verkeert en het soort project (droog/nat, routinematig/uniek,
droog/nat).
Via Pri zijn tabellen verkrijgbaar van in de praktijk gehanteerde
gemiddelde percentages van de kostenpost "Onvoorzien" en een
richtlijn hoe deze getallen gebruikt zouden kunnen worden.
Deze tabellen zijn als hulpmiddel te gebruiken bij het bepalen van de
kostenpost "Onvoorzien" bij een eigen individueel project. De eigen
inschatting (met behulp van collega's e.d.) mag echter niet genegeerd
worden. (De tabel verkondigt geen absolute waarheid en zap aan de
hand van nacalculaties in de loop van de tijd kunnen worden verfijnd).
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Aantonen van de kwaliteit van de laming
De projectleider is verantwoordelijk voor het (laten) aantonen van de
kwaliteit van de taming.
Hij kan dit doen door de hiervoor beschreven technieken te gebruiken en toe te passen. (In deze technieken zijn kwaliteitsaspecten van
de taming verwerkt zoals toets op volledigheid, actualiteit, "hardheid" van het berekende e.d.)
Indien de projectleider deze technieken niet gebruikt zal hij op een
andere manier moeten aantonen dat het berekende binnen de grenzen
van de afgesproken "hardheid" valt door middel van bijvoorbeeld
risico-analyse-achtige of gevoeligheidsanalyse-achtige technieken.

13.1.4

Hoe ga je om met xamingen voor het jaarlijk.se planproces
Het bedrag in het MIT
Bij de start van het studieproject is het project in principe reeds
opgenomen in de meerjaren planning. Daarvoor is een kostenschatting gemaakt met een bijbehorende onderbouwing in de vorm van
een projectscope, uitgangspunten en aannames. Het is voor de projectleider in het kader van de verkenning interessant om hiervan
kennis te nemen, maar het dient niet als taakstellend uitgangspunt.
In principe moet er in de studiefase geen beperking bestaan bij de
keuze van de te onderzoeken alternatieven ten gevolge van een
budgettaire grens, tenzij dit expliciet door het bevoegd gezag wordt
meegegeven.

Het jaarlijks planproces
Tijdens de studiefase komt jaarlijks de planningsronde langs waarin
het betreffende project opnieuw wordt opgenomen met de verwachte
financiele consequenties. In het kader van het planproces zal de
projectleider voor zijn project gevraagd worden om het bedrag jaarlijks te actualiseren.
Tot aan het moment van het verschijnen van de trajectnota, waarin
de techniek van de trajectraming nauwkeuriger bedragen oplevert, zal
hij gebruik moeten maken van de techniek van de kostenschatting
zoals deze ook in de initiatieffase reeds gehanteerd is. Een groeiend
inzicht kan leiden tot aanpassing van de scope van het project en de
aannames die daarbij te maken zijn.
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Vanaf het moment dat de trajectnota verschenen is kunnen de daarin
opgenomen ramingen als basis dienen voor het planproces. Discussiepunt is dan nog welk bedrag c.q. welke variant wordt opgenomen in
het planproces. Daarvoor zijn er drie mogelijkheden:
- de meest waarschijnlijke variant
- een gewogen gemiddelde waarbij de kansen worden ingeschat
welke variant gekozen gaat worden (zie ook bijlage 3)
- het hoogste en het laagste bedrag worden doorgegeven.
In overleg met het bevoegd gezag zal hier een keuze nit moeten
worden gemaakt.
Op het moment dat het tracebesluit genomen is kan de daarbij
behorende traceraming worden gehanteerd in het planproces. Deze
wordt vanaf dat moment ook taakstellend voor de verdere realisatiefase.
13.2

13.2.1

Economische effecten van infrastnictuurprojecten

11

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop economische effecten van infrastmctuurprojecten kunnen worden gekwantificeerd. Het begrip economische effecten wordt hier in enge zin
gehanteerd. Hieronder worden alleen die effecten begrepen die een
(aantoonbare) invloed hebben op de economic of de economische
structuur. Deze beperking is aangebracht om te voorkomen dat
andere dan strikt economische effecten monetair worden gewaardeerd. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld het in geld vertalen
van een wijziging in de mate van geluidshinder voor omwonenden,
het verlies van natuurwaarden of de reistijdwinst van recreatief
verkeer. Monetaire waardering van dit soort effecten heeft als voordeel dat allerlei effecten in een grootheid worden uitgedrukt. Hierdoor wordt de afweging van effecten eenvoudiger. Een bezwaar is
echter dat bi] monetaire waardering de toekoming van gewichten aan
de verschillende effecten ten alle tijde veel vragen oproept en voor
een buitenstaander op weinig inzichtelijke wijze plaatsvindt.

11

De tekst van dit hoofdstuk is in sterke mate gebaseerd op: Deelrapport 8, Projectnota, NORAH (opsteller NEA Transportonderzoek en -opleiding).
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13.2.2

Oldening van de effecten
Investeringen vormen de basis van de economische groei. In alle
macro-economische modellen spelen ze een belangrijke rol, met
name waar bet gaat om bet doorrekenen van de positieve effecten
van overheidsinvesteringen op de produktie en de werkgelegenheid.
Dit is bet multiplier-effect: een bestedingsimpuls in een bepaalde
sector veroorzaakt niet alleen een toename van de activiteiten en
werkgelegenheid in de sector zelf, maar heeft via de intermediare en
finale vraag eveneens een positieve uitwerking op de produktie en
werkgelegenheid in ander sectoren.
Infrastructuurinvesteringen vormen hierop geen uitzondering, al is
het karakter van infrastructuurinvesteringen anders. Infrastructuur
kan worden gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor het functioneren van de economic. Daarom is het initieren van investeringen
in infrastructuur van oudsher een overheidstaak.
Dit betekent dat de investeringen onderwerp zijn van het politieke
besluitvormingsproces, waarbij meestal meerdere beleidsaltematieven tegen elkaar afgewogen dienen te worden.
In de politieke besluitvorming speelt de effectiviteit van het beleidsinstrument voor het stimuleren van de (regionaal-)economische
ontwikkeling een grote rol. In label 1 is aangegeven welk economische effecten van belang zijn bij het aanbrengen van verbeteringen in
het vervoerssysteem.
Tabel 1. Effecten van de aanleg van infrastructurele projecten

direct

indirect

tijdelijk

produktie/werkgelegenheid
uitvoerende bedrijven

produktie/werkgelegenheid
toeleverende bedrijven

permanent

transportkosten van
gebruikers

economische structuur

Zoals uit tabel 1 blijkt, levert een investering in de infrastructuur in
de eerste plaats inkomen en werkgelegenheid op in de sectoren die
direct betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Deze sectoren
genereren vervolgens via de intermediare en consumptieve vraag
produktie en werkgelegenheid in andere sectoren van de economic
(indirecte effecten). Deze inkomenseffecten zijn echter tijdelijk en
verdwijnen na de realisatie van het project.
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Als ervan wordt uitgegaan dat het bedrag dat beschikbaar is voor de
aanleg van infrastructuur een gegeven is (ca. f 800 min), dan liggen de
tijdelijke inkomenseffecten in wezen vast, onafhankelijk van de
vraag of bij een project een dure of goedkope variant wordt gekozen.
Om deze reden wordt geadviseerd deze effecten niet mee te nemen in
de studie. Bovendien zijn deze effecten nauwelijks aan een bepaalde
regio toe te rekenen omdat aannemers uit heel Nederland en van
buiten Nederland kunnen inschrijven.
Indien er voor een project extra middelen beschikbaar komen (zoals
vaak voor grote projecten het geval is) dan is er sprake van additionele inkomenseffecten. In dat geval wordt geadviseerd de inkomenseffecten te laten berekenen door een organisatie in staat is die met
behulp van macro-economische modellen de multiplier-effecten te
berekenen.
Op de tweede plaats oefent een infrastructuurproject een invloed uit
van permanente aard. Deze effecten zijn als volgt weergegeven.

permanente
effecten

indirect

direct

tijdafhanke1ijk/
kilometerafhankelijk

functioneren
bedrijven

aantrekken
bedrijven

Figuur 1. Permanente effecten
Er zijn dus niet alleen effecten te verwachten op de transportkosten
van de gebruikers van de infrastructurele voorziening (permanent
direct effect), maar ook op de economische structuur (permanent
indirect effect).
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Eerst wordt in paragraaf 3 een algemene inleiding gegeven van de
directe invloed van investeringen in de infrastructuur op de transportactiviteiten zelf (permanent direct effect), in paragraaf 4 wordt
ingegaan op de blijvende indirecte effecten.
13.2.3

Directe effecten van de aanleg van infrastructuur
Analyse
De effecten van het beschikbaar komen van nieuwe verkeersinfrastructuur kunnen worden onderverdeeld naar:
1. tijdsafhankelijke effecten (verandering van reis- en transportti)den)
2. kilometerafhankelijke effecten (verandering reis- en transportafstand).
Een verandering van de reis- en transporttijd heeft economische
consequenties. Een zakenman die een bepaalde ti)dseenheid langer in
de auto zit, is in de periode niet of minder produktief. Dit vindt zijn
weerslag in de Value of Time (de waardering voor de factor tijd). Voor
individuele gevallen zal deze Value of Time verschillen.
Dat een verandering van reis- en transportafstand economische
consequenties heeft is evident. Deze verandering leidt tot een veranderd gebruik van grondstoffen. Dit heeft een verandering van de met
het verkeer gepaard gaande kosten tot gevolg, namelijk:
- de brandstofkosten
- de onderhoudskosten van het voertuig
- de afschrijvingskosten.
Indien er minder kilometers gereden worden neemt het brandstofgebruik af. Deze afname is een voorbeeld van een positief economisch effect.
De tijd- en kostenreducties kunnen leiden tot een toename van het
verkeer met de regio's die beter bereikbaar zijn geworden ten koste
van de handel met andere regio's (distributie-effect).
Bovendien kan een toename van het totale verkeer optreden doordat
personen of bedrijven ritten gaan maken die voor de aanleg van het
project niet gemaakt werden (vervoersgeneratie). Dit is evenwel in
een hoog ontwikkeld wegennet als het Nederlandse minder waarschijnlijk.
Alleen wanneer het gaat om belangrijke nieuwe verbindingen zal er
sprake kunnen zijn van vervoersgeneratie. Bekende voorbeelden zijn
de Servern Bridge die Engeland met Wales verbindt en de Betuweroute.
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In beide gevallen gaat het om zulke ingrijpende wijzigingen in het
bestaande netwerk dat er generatie-effecten kunnen optreden. Wanneer het "slechts" een verbetering is die de verbinding tussen regie's
sneller en betrouwbaar maakt, zullen de generatie-effecten gering of
zelfs afwezig zijn.
Voorts kan een vermindering van de transportkosten in het wegvervoer in theorie tot een verbetering van de concurrentiepositie van het
vervoer over de weg ten opzichte van de andere vervoerswijzen
leiden, met als mogelijk gevolg dat verschuivingen in de modal-split
kunnen optreden. Ook bier geldt dat dit alleen het geval is wanneer
het om vrij omvangrijke besparingen gaat.
Bovendien blijken ander factoren dan de kosten mee te spelen in de
beslissing weg danwel spoor en waterweg te gebruiken. Kwaliteit en
snelheid zijn minimaal net zo belangrijk.
Hoewel men in staat is om een groot aantal effecten van aanpassingen in de infrastructuur door te rekenen, zijn er ook effecten die
aanzienlijk moeilijker te kwantificeren zijn. Infrastructure^ verbeteringen hebben bijvoorbeeld invloed op het rijeomfort en de veiligheid, aspecten die eveneens een economische dimensie hebben.
Het resultaat van investeringen in infrastructuur leidt in de Nederlandse situatie over het algemeen niet tot meer vervoer of een verandering in de vervoerswijzekeuze, wel tot een verandering van de
routering.
Kwantificering van de diiecte effecten
Zoals hierboven beschreven, kunnen de directe effecten verdeeld
worden naar effecten, namelijk de effecten als gevolg van het veranderen van het aantal afgelegde kilometers en als gevolg van het
veranderen van de rijtijd. Eerstgenoemde effecten kunnen nog onderverdeeld worden naar gevolgen voor het brandstofverbruik en gevolgen van de overige variabele kosten.
De besparingen op het brandstofverbruik worden berekend door het
verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met het verschil in
afgelegde kilometers. Dit verschil wordt op geld gewaardeerd door te
vermenigvuldigen met de brandstofprijs.
Hierbij zal voor het verkeer ten behoeve van het goederenvervoer
uitgegaan worden van de prijs voor diesel en voor het verkeer ten
behoeve van het zakelijk personenvervoer van een gemiddelde prijs
voor benzine en diesel.
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De besparingen op de overige variabele kosten worden berekend door
bet verschil in afgelegde kilometers te vermenigvuldigen met de marginale kilometerkosten. In deze kosten zijn opgenomen: de slijtage,
uitgedrukt in afschrijvingskosten per kilometer en de extra onderhoudskosten. Niet opgenomen zijn de motorrijtuigenbelasting en de
verzekeringskosten aangezien deze kosten (vrijwel) geen verband
houden met bet aantal afgelegde kilometers.
De tijdbesparingen kunnen worden berekend door de afgelegde
kilometers te delen door de snelheid waarmee gereden kan worden en
daarbij de situaties per alternatief met elkaar te vergelijken. De
tijdwinst zal in geld omgezet worden door gebruik te maken van de
zogenaamde "Value of Time". De Value of Time verschilt per verplaatsingsmotief; zo zal een vertegenwoordiger een hogere Value of
Time hebben dan een vrachtwagenchauffeur.
Bij bet bepalen van de in geld uitgedrukte tijdwinst dient tevens
rekening te worden gehouden met de bezettingsgraad van de personenauto's en van de vrachtwagens.
Met behulp van bovenstaande gegevens kunnen de tijds- en kilometerafhankelijke resultaten als volgt worden berekend:
- tijdsafhankelijk effect: aantal auto's x gemiddelde snelheidswinst
x bezettingsgraad x Value of Time
- kilometersafhankelijk effect: aantal auto's x verschil in kilometers x (brandstofprijs x brandstofverbruik + overige kosten).
Om tot de resultaten uitgedrukt in guldens te komen kunnen de
volgende kengetallen (situatie 1993) worden gebruikt.
Tabel 2. Kengetallen benodigd voor bet uitvoeren van de analyse van
de directe effecten
kengetal voor:
- Value of Time jf/uur)
- bezettingsgraad (pers./wagen)
- brandstofverbruik (Itr/km)
- brandstofprijs (f/ltr)
- overige kosten (f/km)

personen
52,67
1,16
0,07
1,40
0,40

goederen
29,87
1,08
0,28
1,17
0,68
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13.2.4

De indiiecte effecten van de aanleg van infrastructum
Inlei ding
Wijzigingen in de regionale infrastructuur hebben invloed op bet
functioneren van bedrijven alsmede bet handelen van consumenten
in die regio. In tegenstelling tot de directe effecten op de gebruikers
biedt de bestaande literatuur op dit gebied weinig tot geen aanknopingspunten voor een kwantificering. Opvallend zijn voorts de
verschillen van inzicht die er op dit punt bestaan en bet feit dat
effecten soms in twee richtingen kunnen werken.
Bijvoorbeeld, een daling van de transportkosten ten gevolge van
verbeteringen in de infrastructuur leidt ertoe dat bedrijven in de
regio over een ruimere afzetmarkt kunnen beschikken. Daarentegen
wordt ook naar voren gebracht dat tegelijkertijd de "thuismarkt"
sneller en tegen lagere kosten bereikbaar wordt voor de buiten de
regio gevestigde concurrerende bedrijven, zodat de afzet zou kunnen
dalen. Dit betekent dat bet totale effect op de afzet niet per definitie
positief hoeft te zijn. Een bekend voorbeeld betreft de aanleg van de
TGV tussen Parijs en Lyon. Het Parijse bedrijfsleven heeft hiervan in
veel sterkere mate geprofiteerd dan het bedrijfsleven uit Lyon, terwijl
er vooraf op was gerekend dat de aanleg vooral gunstig zou zijn voor
Lyon.
Algemeen geaccepteerd is het denkbeeld dat de infrastructuur bijdraagt aan de economische ontwikkeling van een regio. Gecompliceerder wordt de discussie wanneer gevraagd wordt om het gedeelte
van de economische groei aan te geven dat exclusief toe te schrijven
valt aan het bestaan van een bepaalde infrastructurele voorziening.
In ontwikkelingslanden is die relatie meestal nog wel duidelijk te
leggen: het aanleggen van een goede verbinding tussen een haven en
haar achterland zal ongetwijfeld een directe invloed uitoefenen op de
produktie en handel van inlandse produkten. De handel en inkomensvorming leiden tot een toenemende goederenstroom tussen de
haven en het achterland, waardoor ook de haven zich verder kan
ontwikkelen.
In ontwikkelde landen, waar reeds een uitgebreide infrastructuur
bestaat, zijn de indirecte effecten van de aanleg van nieuwe infrastructuur moeilijker aan te geven. Het gaat hierbij om twee aspecten:
het functioneren van het bestaande bedrijfsleven en het aantrekken
van nieuwe bedrijfsvestigingen.

Twijnstra Gudde

Aantiekken nieuwe bedrijfsvestigingen
Analyse
Aangenomen mag worden dat de niet optimale ontsluiting van een
gebied psychisch drempelverhogend werkt in de richting van potentiele investeerders. Echter, de beschikbaarheid van de infrastructuur
is slechts een van de vele vestigingsplaatsfactoren, en speelt, afhankelijk van de aard van de economische activiteiten een meer of
minder belangrijke rol in de lokatiekeuze. Met name transportbedrijven en produktiebedrijven met omvangrijke in- en uitgaande goederenstroom zullen dit aspect relatief zwaar laten meewegen in bun
vestigingsplaatskeuze.
De diverse vestigingsplaatsfactoren kunnen in twee groepen ondergebracht worden:
1) Local inputs and outputs: hieronder vallen de aspecten die op of
nabij de relevante lokatie aanwezig
zijn, zoals de aansluitingen op infrastructuur, de aanwezigheid en kwaliteit van de gebouwen.
2) Transferable inputs and
outputs:

voor inputs die niet direct op bet terrein aanwezig zijn, is de mogelijkheid
om deze inputs (grondstoffen e.d.) naar
de vestiging te verplaatsen van groot belang; deze aspecten worden vaak onder een noemer gebracht: bereikbaarheid.

In een onderzoek van NSS Beleidsonderzoek en Beleidsadvies is aan
ondernemers in de Randstad gevraagd bet belang aan te geven van
een groot aantal eisen die aan de bedrijfsomgeving gesteld kunnen
worden. In tabel 3 zijn de belangrijkste tien factoren opgenomen. In
deze opsomming is bovenstaande tweedeling duidelijk te herkennen.
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Tabel 3. Gemiddeld belang dat bedrijven in de Randstad hechten
aan de afzonderlijke aspecten van de bedrijfsomgeving
nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aspect:
bereikbaarheid over de weg
parkeren bezoekers
adequaat opgeleid personeel
aanw. telecommunicatie voorz.
representativiteit gebouw
bereikbaarheid openbaar vervoer
huurprijs/grondprijs
laad- en losmogelijkheden
uitbreidingsmogelijkheden
representativiteit omgeving

In deze tabel vallen de aspecten 1 (bereikbaarheid over de weg) en 6
(bereikbaarheid openbaar vervoer) onder de groep "Transferable
inputs and outputs", de overige aspecten vallen onder de groep "Local
inputs and outputs".
Kwan tifi ceiing
Bij de inschatting van het effect van de aanleg van nieuwe infrastructuur op het aantrekken van nieuwe bedrijven, is het van belang in te
zien dat infrastructuur slechts een van de vele vestigingsplaatsfactoren is. Gezien de uitgebreide infrastructuur in Nederland leidt
nieuwe infrastructuur (alleen) slechts zelden tot een grotere economische ontwikkeling van een regio. Regionale economische groei is
veeleer te danken aan een combinatie van vestigingsplaatsfactoren.
De aanleg van een nieuwe weg naar een regio met weinig bedrijfsterreinen of met weinig mogelijkheden voor representatieve huisvesting zal daarom wellicht weinig effect sorteren.
Een en ander leidt tot de conclusie dat het belang van infrastructuur
als vestigingsplaatsfactor moeilijk te isoleren valt van andere factoren. Wei is het zo dat zonder een goede infrastructuur een regio in
een nadelige positie komt ten opzichte van de overige regio's waar
meer aandacht geschonken wordt aan infrastructuur. Dit valt echter
moeilijk te kwantificeren.
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Geadviseerd wordt de verwachte toekomstige ontwikkeling van een
aantal relevante vestigingsplaatsfactoren (o.b.v. nationale en regionale plannen) te beschrijven. Vervolgens kan kwalitatief en globaal
worden aangegeven hoe de verschillende varianten zich verhouden
tot de geplande ontwikkeling van overige vestigingsplaatsfactoren.
Functioneien huidige bediijven
Analyse
Minder ingewikkeld, maar zeker niet eenvoudig, is het om aan te
geven welke relatie bestaat tussen de infrastructuur en het functioneren van de bestaande bedrijven.
Dit verband is in relatie tot de ontwikkelingen op logistiek terrein
van essentieel belang. Er is een groeiend besef bij verladers dat
beheersing van de in- en externe goederenstromen (logistiek management) van groot belang is. Het aandeel van de logistieke kosten
binnen de totale kosten is voor veel produkten relatief hoog.
Een betere beheersing kan dan ook tot relevante kostendalingen
leiden. Kenmerkend voor het toepassen van logistieke concepten
zoals Just-In-Time (JIT) is onder meer dat de externe transportactiviteiten geintegreerd worden in het produktieproces. Dit betekent
onder meer een strakke planning van de aan- en afvoer.
Het blijkt nu dat een bedrijf door aanpassingen in de bedrijfsorganisatie de interne goederenstroom vrijwel volledig beheersbaar kan
maken, maar dat de externe stromen veel moeilijker beheersbaar zijn,
met name omdat geen directe invloed uitgeoefend kan worden op de
daadwerkelijke verkeersafwikkeling.
Kwantificering van het effect op het functioneien van huidige
bediijven
Er zijn verschillende methoden om het economisch effect van de
diverse alternatieven op het functioneren van huidige bedrijven in te
schatten. Meestal wordt gebruik gemaakt van enquetes en diepteinterviews.
Enquetes kunnen een globaal beeld opleveren van de houding van het
bedrijfsleven ten opzichte van de alternatieven. Ook is het mogelijk
hiermee, zij het globaal, de invloed op de bedrijfsvoering na te gaan.
Er dient hier echter wel te worden gewaarschuwd voor het (te snel)
trekken van conclusies uit enquetes.
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De reden hiervoor is dat bedrijven over het algemeen positief ten
opzichte van een uitbreiding van de infrastructuur staan, ongeacht
het werkelijke gevolg voor de eigen bedrijfsvoering. Vaak wordt het
oordeel van bedrijven over het economisch belang van de uitbreiding
van de infrastructuur niet bepaald door de gunstige directe gevolgen
voor de bedrijfsvoering doch door de inschatting over de grotere,
toekomstige mogelijkheden voor het bedrijf. Het valt dan ook aan te
raden aan een enquete in ieder geval een aantal diepte-interviews te
koppelen. Deze diepte-interviews geven inzicht in de mate van
hardheid van de enqueteresultaten.
Omdat de relatie tussen infrastructuur en het functioneren van de
huidige bedrijven nauwelijks is te kwantificeren, valt het aan te
raden de verschillende alternatieven op dit punt kwalitatief te scoren
("geen effect", "veel effect", etc.).

13.2.5

Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de in de studiefase te onderscheiden economische effecten van infrastructuurprojecten geordend. Aangegeven is
hoe de verschillende effecten kunnen worden gemeten.
In de eerste plaats is onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente effecten. Gesteld is dat de tijdelijke effecten (op produktie en
werkgelegenheid) alleen bij grote projecten in de beschouwing moeten worden betrokken.
De permanente effecten zijn te verdelen in directe en indirecte
effecten. De directe effecten kunnen worden onderverdeeld naar
tijdsafhankelijke en kilometerafhankelijke effecten. Aangegeven is
hoe deze effecten kunnen worden gekwantificeerd.
De permanente indirecte effecten omvatten twee aspecten: het
functioneren van de huidige bedrijven en het aantrekken van nieuwe
bedrijfsvestigingen. Het aantrekken van nieuw bedrijfsvestigingen
wordt niet alleen bepaald door de optimale ontsluiting van een
gebied. De beschikbaarheid van infrastructuur is slechts een van de
vele vestigingsplaatsfactoren. Een probleem in de studie is dat het
belang van infrastructuur moeilijk te isoleren valt van andere factoren. Daarom wordt geadviseerd de verwachte ontwikkeling in de
relevante vestigingsplaatsfactoren te beschrijven en globaal en
kwalitatief aan te geven hoe de verschillende varianten zich hiertoe
verhouden.
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De effecten op het functioneren van het huidige bedrijfsleven dienen
te worden bestudeerd aan de hand van met name de effecten op de
bedrijfsvoering (betere beheersing externe goederenstromen). Hierbij
kan gebruik worden gemaakt van een enquete. Omdat ondernemers
geneigd zijn het belang van een uitbreiding van de infrastmctuur te
overschatten; wordt aangeraden enqueteresultaten te toetsen via
diepte-interviews.
Omdat de relatie tussen infrastmctuur en het functioneren van het
huidige bedrijfsleven nauwelijks valt te kwantificeren, wordt geadviseerd de verschillende alternatieven op dit punt kwalitatief te scoren
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Ramingsopbouw, schema en definities - concept

Zie paper 2.1: De opbouw van de raming.
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Bijlage 2

Checklist kostenposten - concept

Zie paper 2.2: Checklist kostenposten.
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Je bent geconcentreerd bezig een project te ramen. Dat kan ook goed. Het is rustig op de gang, je wordt
niet veel gebeld en ook je collega's stormen niet om de haverklap binnen.
Ai, dat wordt duur, veel duurder dan dat we ooit dachten.
Toch, eens op onderzoek uitgaan of er nog andere potjes zijn.
En zo probeer je een aantal collega's te bellen die wel wat meer weten over welke potjes nog mogelijk
aangewend zouden kunnen worden. Je weet maar nooit!
Je belt.
Continu in gesprek!
Je probeert nog andere collega's. Ook die zijn continu in gesprek!
Na drie kwartier bellen ben je het zat. Misschien dat het secretariaat een wat langere adem heeft.
Je loopt naar het secretariaat. Wat een drukte!
Blijkt de hele afdeling met het zelfde probleem te zitten.
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SAMENVATTING
Van projectleiders wordt verwacht dat ze steeds een complete raming maken. Deze raming moet financieel
worden gedekt als het project tot uitvoering komt, of als er kosten worden gemaakt ten behoeve van het
studeren aan een project.
Deze paper gaat in op mogelijke financieringsbronnen voor aanlegprojecten (nieuwbouw en reconstructie)
in het hoofdwegennet.
Alle investeringen in het hoofdwegennet worden gefinancierd vanuit het zogenaamde infrastructuurfonds
(kortweg infrafonds of IF genoemd). In dit fonds komen alle voorheen gescheiden "potjes" samen.
De meeste uitgaven komen ten laste van 66n artikel binnen het Infrastructuurfonds: Artikel IF01 .-01.01.
Er is echter ook een aantal artikelen opgenomen waaruit bijzonderheden gefinancierd kunnen worden.
Enkele bijzonderheden zijn:
saneringen
uitbesteding
Verder zijn in het infrastructuurfonds ook bijdragen van derden (externe financiers) verwerkt.
Voor projectleiders is het interessant, maar niet perse noodzakelijk, te weten hoe projecten worden
gefinancierd. Zij hebben immers alleen te maken met het infrastructuurfonds.
Voor projectleiders is echter wel belangrijk dat zij complete ramingen afleveren of krijgen1).

INHOUDSOPGAVE
1

Inleiding

2

Financieringsbronnen

Bijlagen
A
B
C

Pagina 73 en 74 uit MIT versie 1994-1998.
Pagina 99 en 100 uit HARLAN plus versie 1994-1995.
Voorbeeld V/K- matrix (FAIS).

D

(zie ook papers 2.1 en 2.2)
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1

1

INLEIDING

Van projectleiders wordt verwacht dat zij steeds volledige ramingen maken van hun projecten. De vraag
is echter wat is volledig? Zo is er bijvoorbeeld veel onduidelijkheid over de vraag of de engineeringskosten
in de raming opgenomen moeten worden. Daarnaast zijn er diverse financieringsbronnen voor projecten.
De relatie tussen de compleetheid van de raming en financieringsbronnen is niet voor iedereen duidelijk.
bron

Voor de opbouw en volledigheid van de raming wordt verwezen naar de papers 2.1 en 2.2. Verder willen
we de volgende suggestie meegeven: Probeer sowieso een volledige raming te maken, de eerder
genoemde papers kunnen je daarbij helpen. Overleg indien nodig daarna over mogelijke tekorten en hoe
deze tekorten kunnen worden verholpen.
Deze paper gaat met name in op de mogelijke financieringsbronnen voor aanlegprojecten (nieuwbouw
en reconstructie) in het hoofdwegennet. De paper geeft niet aan hoe deze financieringsbronnen kunnen
worden aangeboord. Dit is veelal afhankelijk van de specifieke randvoorwaarden van het desbetreffende
project.

2

FINANCIERINGSBRONNEN

2.1

Algemeen
Voor projectleiders is het niet van belang hoe projecten worden gefinancierd. Zij hebben alleen te maken
met het infrastructuurfonds. Alle investeringen in het hoofdwegennet worden gefinancierd uit het infrastructuurfonds.
In dit fonds komen alle beschikbare middelen samen. Dit zijn (zie ook bijlage A):
a.
Bijdrage t.I.v. Hoofdstuk XII;
b.
Infrastructuurtoeslag;
c.
Accijnzen op diesel en benzine;
d.
Bijdrage van Fonds Economische Structuurversterking (o.a. HSL en Betuwelijn);
e.
Overige (o.a. bijdragen derden).

2.2

Bijzonderheden.
Het Infrastructuurfonds bestaat uit diverse artikelen. Het overgrote deel van de uitgaven komt ten laste
van het artikel IF01.01.01: "investering rijkswegennet”.
Voor de overige uitgaven gelden enkele bijzonderheden:
saneringen
uitbesteding
bijdragen door "externe" financiers

2.2.1

Saneringen
In het infrafonds is een apart artikel opgenomen voor bodemsaneringen21. (Artikel 05.05, bijdrage
bodemsanering). Dit artikel wordt "gevoed" met geld uitde investeringsimpuls. Het ministerie van VROM
stelt elk jaar een bepaald bedrag beschikbaar ten behoeve van bodemsaneringen (en voor geluidwerende
voorzieningen?). In 1994 was ca. 6 miljoen gulden beschikbaar voor bodemsaneringen. De tendens is
echter dalend.

2)

Tot nu toe werd binnen RWS daar weinig gebruik van gemaakt, mogelijk door onbekendheid. Dit geld wordt op projectbasis
verdeeld waatbij informatie over het project en goedkeuring van het provineiale bestuur geleverd moet worden (bron: Albert van
der Beesen, 070-3744161)
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2.2.2

2

Uitbesteding
Uitbesteding betreft hoofdzakelijk activiteiten als het maken van een ontwerp, het schrijven van bestekken
en het directie-voeren
Voor projectleiders is het van belang te weten dat voorlopig alleen de engineeringskosten van de
onderdelen die altijd uitbesteed worden, sowieso opgenomen moeten worden in de raming. Dit zijn
bijvoorbeeld kosten t.b.v. landmeetkundig- en grondmechanisch onderzoek.
De werkzaamheden die tot nu toe door de dienst zelf worden uitgevoerd, worden tot nu toe niet in het
projectbudget verdisconteerd, ook al is op dat ogenblik reeds bekend dat deze activiteiten (gedeeltelijk)
worden uitbesteed. Het is van belang om een volledige raming te maken. Posten die niet worden
ondergebracht in het projectbudget kunnen worden "gelabeld" en in andere D3-plannen zichtbaar en
traceerbaar gemaakt worden. Voor meer informatie over uitbesteding wordt verwezen naar HAPLAN plus.
(zie ook bijlage B).
Regionale Directies
De Regionale Directies ontvangen een totaal-bedrag per regio. Zij moeten dit geld zelf verdelen over de
afzonderlijke projecten. Dit is hun eigen verantwoordelijkheid.
Bouwdienst
De regie's besteden (delen van) projecten integraal uit aan de Bouwdienst. De Bouwdienst krijgt evenals
de regio's een totaal budget voor uitbesteding. Hoe hij zijn dit verdeelt over de afzonderlijke projecten is
zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor de regio's is het echter niet zichtbaar welk deel van de kosten, van
de door de Bouwdienst uitgewerkte delen uitbesteed zijn.

2.2.3

Externe financieringsbronnen
Bijdragen van derden worden als ontvangen verwerkt in het infrastructuurfonds. Met de desbetreffende
(mede-)financier wordt een overeenkomstgesloten,waarindespecifiekerandvoorwaarden zijn vastgelegd.
Voorbeelden van "externe" financieringsbronnen zijn:
EG (Europese Unie en Europese Investeringsbank);
Provincie;
Regionale ontwikkelingsgelden (ISP-pot);
Gemeenten;
Private sector, door middel van private financiering.
In bijlage C is een voorbeeld van een Verplichtingen/ Kas-matrix opgenomen, waarin te zien is hoe een
raming wordt opgenomen in het FAIS. Bijdragen van derden zijn hier als positieve posten opgenomen.
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BIJLAGE A

4. FINANCIEEL OVERZICHT
4.1. CONVERSIE INFRASTRUCTUURFONDS 1994-1998
Per 1 januari 1994 zal het Infrastructuurfonds in werking treden. Het wetsvoorstel Infrastructunrfonds is in maart en
april 1992 door de Tweede Kamer in behandeling genomen en in juni 1992 aanvaard. De Eerste Kamer heeft op 25
mei 1993 het wetsvoorstel aangenomen. Daarmee is de weg vrijgekomen voor de invoering per 1-1- 1994. De relatie
met het MIT is in de Wet op het Infrastructuurfonds vastgelegd. Zoals in het wetsvoorstel is uitgewerkt staan met de
introductie van het fonds twee doelstelling voorop:
het bevorderen van een integrale afweging van inffastructuur prioritieten;
het bevorderen van continuiteit van middelen voor de inffastructuur.
De instelling van een infrastructuurfonds neemt de belemmering weg dat bij de begrotingsvoorbereiding en begrotingsuitvoering de infrastructuuruitgaven en inkomsten op verschillende begrotingen staan. De fondsconstmctie bevordert een
duidelijk p resen tatie, waarin de gevolgen van te xnaken of gemaakte keuzen ten aanzien van bestedingen en ombuigingen
nu duidelijker naar voren komen. De invoering van het Infrastructuurfonds brengt met zich mee dat een groot deel
van de infrastructuuruitgaven en inkomsten, die tot dusver op Hoofdstuk XII, het Rijkswegenfonds, en het Mobiliteitsfonds werden geadministreerd, voortaan op de begroting van het Infrastructuurfonds zal worden geadministreerd. De
infrastructuur van luchthavens en zeehavens is buiten het fonds gehouden.
De omzetting van het begrotingssysteem, conversie genoemd, heeft tot gevolg dat een aantal begrotingsartikelen van
Hoofdstuk XII, Rijkswegenfonds en Mobihteitsfonds geheel of voor een deel naar het Infrastructuurfonds zal overgaan.
De conversie werkt niet alleen door naar de uitgaven en verplichtingen voor het begrotingsjaar zelf, maar ook naar de
meeij arencij fers alsmede - in het kader van de informatievoorziening en verantwoording - naar reeds gerealiseerde
uitgaven en verplichtingen in het recente verleden. In de eerste begroting van het Infrastructuurfonds wordt ingegaan
op de wijze waarop de afsplitsing van artikelen van de drie betrokken begrotingen naar de Infrastructuurfondsbegroting
heeft plaatsgevonden.
De uitgaven van het fonds omvatten aanleg en onderhoud van de infrastructuur in beheer bij het Rijk, bijdragen ten
behoeve van de N.S. voor aanleg en onderhoud van de railinfrastructuur en bijdragen van het Rijk aan derden ten
behoeve van aanleg en onderhoud van regionale en lokale infrastructuur. De voeding van het fonds bestaat uit de
infrastructuurtoeslag op de motorrijtuigenbelasting, uit tenminste 10% van de opbrengsten uit de accijnzen op minerale
olien, uit de door het kabinet beschikbaar gestelde investeringsimpuls en uit bijdragen uit de algemene middelen.
Mogelijk al in 1994 zal bovendien het Fonds Economische Structuurversterking worden ingevoerd. Uit dit fonds kan
worden bijgedragen aan grootschalige inversteringen die de structuur van de nationale economie versterken. Door de
regering zdjn belangrijke bijdragen uit dit fonds toebedacht aan de Betuwelijn en de HSL. Deze bijdragen zullen via
het Infrastructuurfonds lopen.
In het nationale verkeers- en vervoerbeleid gaat in de peri ode 1994-1998 ca. 45 mid. om, inclusief aardgasbaten van
Hogesnelheidslijn en de Betuweroute. Hiervan wordt jaarlijks gemiddeld 4,2 mid. besteed aan aanleg en verbetering
van inffastructuur, 2,5 mid. aan onderhoud (inclusief 1,5 mid. onderhoudsbijdragen en kapitaallasten OV), 2,1 mid.
aan explotatie openbaar vervoer en 0,2 mid. aan verkeersveiligheid, bereikbaarheidsbevorderende en mobiliteitsgeleidende maatregelen en onderzoek. De eerste twee kostencategorieen bepalen de omvang van het infrastructuurfonds. In de
periode 1994-1998 gaat het hierbij gemiddeld om een bed rag van jaarlijks 6,7 mid. De voeding van het toekomstige
infrastructuurfonds zal voor gemiddeld ongeveer 2 mid. uit de infrastructuurtoeslag op de motorrijtuigenbelasing, voor
ongeveer 0,9 mid. uit olie-accijnzen, voor 0,8 mid. uit de infra-inversteringsimpuls, voor 0,5 mid. uit aardgasbaten
voor de HSL en Betuweroute en voor ongeveer 2,3 mid. uit bijdragen uit de algemene middelen bestaan.
Door herschikking van middelen binnen de begroting van het Infrastructuurfonds is f 100 ml. vrijgemaakt voor de hogere
kosten van milieuvriendelijk en verkeersveilig onderhoud. Daamaast is f 60 min. extra beschikbaar gekomen voor korte
termijn maatregelen in diverse vervoerregio’s om de groei van de automobiliteit te beperken. Ook sterk in het oog lopend
zijn de maatregelen op het gebied van de verdere uitgavenbeheersing. De korting op de explotatiebijdragen is daarvan
het meest omvangrijk (oplopend naar f 200 min.), maar ook de kortingen op de reeds bescheiden budgetten voor
onderzoek en voor bereikbaarheidsbevordering en mobiliteitsgeleiding (samen goed voor ca. f 40 min.) zijn fors.

