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Financiering PPS projecten
Innovatieve oplossingen 
voor nieuwe projecten

Kansen voor toekomst
PPS ook interessant 
voor lagere overheden

Bouwsector
Investeren in infra en 
maatschappelijk vastgoed
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‘PPS stimuleert professionaliteit 
en kostenbewustzijn en wordt 
naar mijn stellige overtuiging de 
norm met vele nieuwe kansen’

Willem Vermeend Jan Hendrik dronkers

‘Bij een dBFm contract moet 
echt sprake zijn van een ver-
trouwensrelatie tussen de op-
drachtgever en het consortium’

4
tips

publiek-private  
samenwerking
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de uitdaging

‘Publiek-Private Samenwerking 
gaat de norm worden’

Royal HaskoningDHV is een vooraanstaande, onafhankelijke en internationale dienstverlener op 

het gebied van projectmanagement, engineering en consultancy. Per jaar werken onze specialisten 

aan zo’n 30.000 projecten op het gebied van planning en transport, infrastructuur, water en 

watermanagement, maritiem, luchtvaart, industrie, energie, mijnbouw en gebouwen. Samen met 

haar internationale netwerk van kantoren levert Royal HaskoningDHV lokaal eersteklas oplossingen 

voor nationale en wereldwijde klanten, in zowel de publieke als de private sector.

Wij merken meer en meer dat voor het ontwikkelen en realiseren van projecten samenwerking dient 

te worden georganiseerd tussen partijen. Vaak is externe fi nanciering nodig om deze projecten 

ook daadwerkelijk haalbaar te maken. Overheden en marktpartijen kunnen deze samenwerking 

vormgeven via Publiek Private Samenwerking (PPS). Royal HaskoningDHV zet al jaren haar kennis 

en kunde in voor PPS projecten, voor zowel publieke opdrachtgevers, fi nanciers als private partijen 

(aanbiedende consortia). Wij kennen de belangen van alle partijen en weten welke risico’s zij 

kunnen en willen dragen. Royal HaskoningDHV beschikt over de benodigde technische, juridische 

en fi nanciële services en expertise om PPS projecten tot een succes te brengen. Hierdoor zijn wij in 

staat om unieke meerwaarde te leveren in PPS projecten. 

Royal HaskoningDHV brengt partijen bij elkaar. Enhancing Society Together.

Wilt u eens sparren met onze experts op gebied van gebouwen, gebiedsontwikkeling en PPS? Neem dan 

contact op met Els Le Large (els.le.large@rhdhv.com) of Bart Hueben (bart.hueben@rhdhv.com). 

Enhancing Society Together

royalhaskoningdhv.com

Prof. Dr. Willem Vermeend is voormalig Minister en Staatssecretaris en 
momenteel onder andere voorzitter van PPS Netwerk Nederland. “Tot voor 
kort groeiden de bomen tot in de hemel. Hoe anders is de situatie vandaag. 
Er is minder geld beschikbaar terwijl de maatschappelijke opgaven rondom 
onderwijs, infrastructuur, energievoorziening, etc. eerder groter dan kleiner 
worden: een enorme impuls voor Publiek-Private Samenwerking (PPS).”

t
raditioneel is het 
gangbaar dat wan-
neer de overheid 
een project wil re-
aliseren, zij een 
ontwerp en bestek 
maakt en de markt 

vraagt wie voor de laagste prijs 
het project kan realiseren. Dit 
leidt tot suboptimalisaties om-
dat er slechts gekeken wordt naar 
de bouwkosten en niet naar de le-
vensduurkosten. De opdrachtge-
ver verandert nog wat zaken, de 
laagste inschrijver probeert via 
meerwerk alsnog winst te maken, 
waarmee projecten uitlopen en 
duurder worden. Iedereen accep-
teerde dit, kennelijk kon het alle-
maal.

Creativiteit mobiliseren
Bij een PPS gaat een publieke par-
tij een langjarige overeenkomst 
aan met een private partij (of con-
sortium) waarbij de levensduur-
kosten, vaak inclusief beheer en 
onderhoud, maatgevend worden. 
Op die manier kan er in kwali-
teit geïnvesteerd worden. Omdat 
de opdrachtnemer hierbij zelf het 
ontwerp moet maken op basis van 
de uitvraag en soms de financie-

ring ook dient te verzorgen, mobi-
liseer je als overheid creativiteit 
en ben je meteen van vele risico’s 
af. De publieke opdrachtgever be-
taalt niet meer grote sommen 
vooraf maar op basis van de ma-
te waarin de private partijen in 
de praktijk waarmaken wat men 
heeft beloofd: de beschikbaar-
heidvergoeding. Alle PPS projec-
ten in Nederland zijn binnen tijd 
en budget opgeleverd. Logisch 
want de opdrachtnemer en finan-
ciers willen snel de vergoeding 
incasseren.

Meer professionaliteit
Tot voor kort ging de discussie 
vaak over redenen waarom PPS 
niet kon. Zo werd er gesteld dat 
het lastig was afspraken te maken 
met looptijden van 15 tot wel 30 
jaar. Toegegeven, je wordt met el-
kaar gedwongen veel dieper na te 
denken over wat je eigenlijk gaat 
aanbesteden en hoe je plannen en 
afspraken tijdsbestendig maakt. 
In de praktijk leidt dit echter tot 
veel betere plannen en geeft dus 
meer professionaliteit. Trou-
wens, als een traditionele gereali-
seerd gebouw of ICT oplossingen 
op grond van gewijzigde omstan-

digheden achterhaald is, vraagt 
niemand zich af hoeveel een aan-
passing dan eigenlijk kost; alsof 
een verandering dan wel gratis 
zou zijn.

Mindset
De huidige tijd zorgt er voor dat 
de genoemde voordelen van PPS 
niet meer gemist kunnen worden. 
Er is dus echt sprake van een ver-
anderende mindset. Men denkt 
nu na over kerntaken, of men al-

‘PPS projecten bieden 
kansen voor de toekomst. 
Niet alleen bij grote 
projecten, maar zeker 
ook bij kleinere lokale 
activiteiten van lagere 
overheden’

Alex Vermeulen (l)
Waarnemend  
algemeen directeur 
Frank  
van Herwijnen (r) 
Hoofd DbFmo/plv. 
directeur Projecten 

Prof. Dr. Willem Vermeend 
voormalig minister en Staatssecretaris en 
momenteel o.a. voorzitter van PPS Netwerk 
Nederland.
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de inhoud van deze bijlage valt niet onder de 
hoofdredactionele verantwoordelijkheid van het Fd.

Volg onS ook oP:

le (financiële) risico’s zelf wil 
blijven nemen of juist kan delen 
met marktpartijen. Vergeet ook 
niet de toenemende budgetdis-
cipline bij de overheid: van alles 
activeren kan straks simpelweg 
niet meer, voorspelbaarheid van 
uitgaven wordt een must. In het 
Regeerakkoord wordt reeds expli-
ciet voor PPS gekozen.

Nieuwe kansen
PPS is dus nu een kwestie van 
verstandig met publiek geld en 
publieke dienstverlening om-
gaan. Niet alleen de DBFMO 
variant waarbij alles van ont-
werp, bouw, financiering, on-
derhoud en beheer bij vooral 
grote projecten wordt uitbe-
steed maar ook voor allerhande  
tussenvormen bij bijvoorbeeld 
decentrale overheden. We moeten 
scherper zeilen, PPS stimuleert 
professionaliteit en kostenbe-
wustzijn en wordt naar mijn stel-
lige overtuiging de norm met vele 
nieuwe kansen.”

willeM verMeend

redactie@mediaplanet.com
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De Rijks- 
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Momenteel is DIF  bezig 
haar vierde fonds te 
‘vullen’: DIF infra-

structure III. De animo onder 
institutionele beleggers is groot, 
maar een deel staat nog open. 
Eerder dit jaar, in mei, sloot DIF 
de eerste ronde af met 320 mil-
joen. “We naderen de sluiting 
op 700 miljoen”, zegt Managing 
Partner Wim Blaasse. “Het ren-
dement zal rond de 10 procent 
liggen met jaarlijks ongeveer 7 
procent dividend.” DIF inves-
teert het geld dat ze ophaalt 
in bestaande en nieuwe infra-
structuur in West- Europese 
landen en Canada. Een belang-
rijk onderdeel van de strategie. 
“Het zijn landen met stabiele 
kas stromen en weinig landen-
risico’s”, legt Managing Partner 
Menno Witteveen uit. Voorbeel-
den van projecten zijn onder 
andere scholen, ziekenhuizen, 
wegen en tunnels. “Voor nieu-

we projecten werken we samen 
met grote bouwers. Zij zijn ge-
interesseerd in de bouw en de 
opera tionele fase en wij kunnen 
het kapitaal verstrekken dat ze 
moeten voorfinancieren.”

Mede-eigenaar
Kenmerkend aan de aanpak van 
DIF is de focus op infra en her-
nieuwbare energie. Witteveen: 
“Dat zijn stabiele, veilige inves-
teringsmogelijkheden met rela-
tief hoge rendementen rond de 
10 procent. Dat is fors hoger dan 
de 2 of 3 procent die je op staat-
obligaties krijgt.” Niet alleen 
de projecten zelf zorgen voor 
 stabiliteit. De organisatie houdt 
ook sterk de vinger aan de pols. 
“Doordat we het eigen vermo-
gen component investeren, wor-
den wij mede-eigenaar van de 
projecten”, zegt Blaasse over de 
werkwijze. “De contracten zijn 
daarbij erg goed gestructureerd. 

Wanneer een project duurder 
uitvalt, dan ligt het risico bij de 
bouwers. Onze specialisten mo-
nitoren de voortgang scherp.” 
De overheid geldt als belangrij-
ke contractspartij. Zij is immers 
de initiatiefnemer van de lang-
lopende projecten.

Groeiende markt
De afgelopen jaren heeft DIF 
zich internationaal flink uitge-
breid, met de opening van een 
 Canadees kantoor als meest re-
cente ontwikkeling. Waar het eer-
der vooral Nederlandse partijen 
waren die via DIF investeren, zijn 
er nu steeds meer internationale 
partijen die in fondsen investe-
ren. “Ook Deense en Zwitserse 
pensioenfondsen nemen bij-
voorbeeld deel”, zegt Managing 
Director Allard Ruijs. En daarbij 
is de PPS-markt in Europa groei-
ende, waardoor het beleggers-
vertrouwen nog steeds groeit. 

Een duidelijk verschil met andere 
investeringsmogelijk heden, die 
een gunstige toekomst voorspelt. 
Ruijs: “De koudwatervrees is in 

brede zin overwonnen en onze 
resultaten laten duidelijk zien 
welke kansen er zijn voor institu-
tionele beleggers.”

‘PPS is stabiele investering 
met hoog rendement’
PPS-projecten als investeringsobject. Investeerder DIF laat 
met haar succesvolle fondsen interessante mogelijkheden 
zien. Een opzet die alle betrokken partijen voordeel biedt. 
Van investeerders tot bouwers en gebruikers.

www.dif.eu

Bron: DIF

ISS FacIlIty ServIceS  
rIjnzathe 8
3454 Pv De Meern 
teleFoon 030 - 242 43 44

Daar zijn goede redenen voor. DBFMO- 
contracten zijn onder meer interes-
sant voor de rijksoverheid door de 

meerwaarde (kwaliteit en geld) die zij 
opleveren. De opdrachtgever betaalt een 
soort leasebedrag voor de beschikbaarheid 
van het gebouw op het gewenste kwali-
teitsniveau. Ontwerp, bouw, financiering, 
onderhoud en exploitatie worden in één 
contract in de markt gezet. Dat stimuleert 
aanbieders de totale levensduur van het 
gebouw van meet af aan voor ogen te hou-
den. Traditionele ontwerp-, ontwikkelings- 
en bouwprocessen zijn sterk verkokerd. 
 Architect en bouwbedrijf worden daar af-
gerekend op het ontwerp- respectievelijk 
het bouwbudget. Zij kunnen worden ver-
leid tot het nemen van beslissingen die ver-
derop in de exploitatiefase grote gevolgen 
kunnen hebben. In de DBFMO-constructie 
worden alle partijen gestimuleerd nauw 
met elkaar samen te werken. Hierdoor zit 
het facilitaire bedrijf van meet af aan aan 
de ontwerptafel.

www.nl.ISSworlD.coM

Sinds het begin van deze eeuw stimuleert de Nederlandse overheid 

Publiek Private  Samenwerking (PPS) en  Design, Build, Finance, 

Maintain & Operate (DBFMO) contractvormen in de utiliteitsbouw.

PPS route naar 
duurzame  
dienstverlening

Ministerie van Financien. Foto: jeroen MuSch

De kosten blijven beperkt doordat derge-

lijke contracten voor langere tijd worden 

afgesloten, meestal voor twintig tot dertig 

jaar. Dat maakt het mogelijk investeringen 

te plegen met een relatief lange terug-

verdientijd. Het resultaat: kwalitatief goede 

gebouwen, die relatief goedkoop zijn.

Het doorbreken van de verkokering brengt 

enorme professionaliseringsimpulsen met 

zich mee. Opdrachtgevers worden ge-

stimuleerd hun wensen en eisen te formu-

leren in de vorm van outputspecificaties. 

Ook het contractbeheer wordt op deze 

manier vormgegeven. Voor de meeste op-

drachtgevers is dit nieuw.

Architecten, bouwbedrijven en facilitaire 

dienstverleners op hun beurt leren elkaars 

denk- en werkwijze kennen. Integraal 

 Facility Design is een nieuw vakgebied, 

waarvan de ontwikkeling door DBMFO-

contracten sterk wordt gestimuleerd. ISS 

Facility Services is op dit gebied markt-

leider door zijn staat van dienst bij de ver-

werving van PPS-contracten. Dit is overi-

gens niet het enige gebied waarop profes-

sionalisering plaatsvindt. Als belangrijke 

spin off van de ervaringen op het gebied 

van DBFMO-contracten heeft ISS het con-

cept One Planet Facilities ontwikkeld.

One Planet Facilities staat voor de ontwik-

keling van duurzame faciliteiten en facili-

taire dienstverlening in duurzame gebou-

wen. Het is het label waaronder ISS Facility 

Services concrete antwoorden ontwikkelt 

op de vraag: wat betekent duurzaamheid 

bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud 

en de exploitatie van gebouwen en het 

 faciliteren van hun gebruikers?

Ofschoon niet voldoende (het hangt af van de 

eisen die de opdrachtgever op het gebied van 

duurzaamheid stelt) is door de DBFMO-contract-

vorm gestimuleerde levens duurbenadering een 

zeer belangrijke voorwaarde voor een duurza-

me ontwikkeling conform One Planet Facili-
ties. Klimaatproblematiek, milieubelasting, 
eindigheid van fossiele energiebronnen en 
essentiële grondstoffen, het zijn even zovele 
redenen om te verwachten dat het thema 
duurzaamheid de komende jaren hoog op 
de agenda zal blijven staan. Het is dan ook 
te verwachten dat levensduurbenaderingen 
steeds meer ingang zullen vinden. En dat 
betekent weer dat de facilitaire invalshoek 
steeds vaker van meet af aan in het ontwik-
kelingsproces zal worden meegenomen. De 
Nederlandse samenleving zal daar alleen 
maar baat bij hebben.
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PPS projecten bieden kansen voor de 
toekomst. Niet alleen bij grote pro-
jecten, maar zeker ook bij kleinere 
lokale activiteiten van lagere overhe-
den. Dat vinden Alex Vermeulen en 
Frank van Herwijnen, respectievelijk 
waarnemend algemeen directeur en 
hoofd DBFMO/plv. directeur Projec-
ten bij de Rijksgebouwendienst. 

Er is een echte omslag gaande van 
traditioneel aanbesteden naar PPS 
projecten. Vermeulen: “Dat betekent 
bij DBFMO contracten van 25 jaar, dus 
ook 25 jaar dezelfde opdrachtgever en 
daar is nog veel aan te ontwikkelen 
aan beide kanten. We ervaren nu nog 
te vaak dat bijvoorbeeld storingen 
door de verantwoordelijke voor een 
klein deel opgelost worden en dan 
doorgeschoven worden.” Van Her-
wijnen: “Bij de aanbesteding gaat het 
wel goed en zijn verantwoordelijkhe-
den duidelijk, maar daarna blijkt toch 

nog te vaak dat die verantwoordelijk-
heden bij onderaannemers terecht 
komen en de zaken door een consor-
tium weer traditioneel worden opge-
pakt.” 

Oplossingen
Partijen zien soms de contractduur 
als een nadeel, maar dat is volgens 
Vermeulen een misvatting. “Het mi-
nisterie van Financiën was ons eer-
ste PPS project, we zijn nu bezig met 
de uitvoering van dat contract. We 
zien daarbij dat er verschillen optre-
den waar een oplossing voor gezocht 
dient te worden. Organisaties zijn in 
beweging en veranderen, niet alles 
is voor een lange tijd af te timmeren. 
We ontdekken nu stukje bij beetje 
hoe dat bij te sturen is zonder aan het 
contract te tornen.”

Mogelijkheden
Bij DBFMO projecten wordt uitge-
vraagd op basis van functionele eisen 
waar een gebouw aan moet voldoen, 
in plaats van allerlei tekeningen en 
bestekken. Dat uitvragen op basis 
van Output Specificaties kan heel 
ver gaan. Als voorbeeld noemt Ver-
meulen het museum in Soesterberg. 
“We vroegen niet om een gebouw, we 
vroegen een museum met een mar-
ketingconcept om zoveel mogelijk 
bezoekers te trekken. Nu exploiteert 
de bouwer dit museum.”

Duurzaamheid en innovatie zijn 
belangrijk bij PPS projecten. “Wie bij 
het ministerie van Financiën bin-
nenloopt, ziet natuurstenen vloe-
ren en leren banken. Het consortium 
zorgt wel voor een hoge duurzaam-

heidscore en kwaliteitswaarde.” Van 
Herwijnen: “De markt zoekt steeds 
de meest innovatieve manier van uit-
voeren, een mooi voorbeeld daarvan 
is de glazen overkapping bij het mi-
nisterie en het ‘state of the art’ kli-
maatsysteem in Groningen.”

De Rijksgebouwendienst ziet ook 
grote mogelijkheden om afstoot/
herbestemming van panden te ver-
gemakkelijken. “Ook daarbij kan de 
markt met creatieve oplossingen de 
overheid bijstaan. Zo is er bij het ont-
werp en de bouw van het kantoor van 
de belastingdienst/DUO in Gronin-
gen rekening gehouden met het feit 
dat er in dat gebouw over 20 jaar geen 
kantoren meer zitten, maar heel een-
voudig woningen gerealiseerd kun-
nen worden.”

De Rijksgebouwendienst en het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat 
delen alle opgebouwde kennis be-
treffende PPS met andere overheden 
en private partijen via het loket van 
PPSsupport. Vermeulen: “We hebben 
baat bij kennis delen en informatie 
uitwisselen omdat we hopen dat over 
een paar jaar meer projecten - ook bij 
lagere overheden - als PPS project te 
realiseren zijn.” 

Alex Vermeulen
Waarnemend  
algemeen directeur 
bij de rijksgebou-
wendienst

PPS Projecten 
ook intereSSant 
voor lagere 
overheden

 corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Wat is de meerwaarde 
van PPS projecten voor de rijks-
gebouwendienst?

■■ Antwoord: De resultaten zijn 
innovatiever en duurzamer. Daar-
naast worden projecten in PPS 
binnen tijd en budget opgeleverd 
zonder het gebruikelijke meer-
werk in het traditionele bouwpro-
ces. 

nieuws

lAAt de MArkt 
de OVerheid 
bijstAAn Met 

creAtieVe  
OplOssingen
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Lokale bestuurders laten een 
kans liggen
Voor bestuurders van lokale overhe-
den wordt het steeds lastiger om in een 
krimpende economie het voorzieningen-
niveau op peil te houden. De brede 
school, het zwembad, het cultuurhuis, 
het stadhuis of de ringweg die voor door-
stroming moet zorgen; allemaal plannen 
die dicht bij de burger liggen maar waar-
voor  weinig budget meer is. Bestuurders 
rest de schone taak een oplossing te vin-
den voor de fi nanciering van die plan-
nen.

Waar is nog geld te vingeld te vingeld te vingeld te vin
PPS kan ook bij kleine 
 projecten 
Niet veel lokale bestuurders weten dat 
sinds een aantal jaren PPS ook een heel 
goede oplossing kan zijn bij kleinschali-
ge projecten. Het fi nancieel voordeel kan 
wel oplopen tot 10 of 15%. PPS is dus niet 
alleen voor ingewikkelde, lang durige 
projecten. Om de drempel nog lager te 
maken, is er een eenvoudige scan ont-
wikkeld, de Toolkit PPS Light. Met die 
toolkit onderzoek je snel of PPS past bij je 
plannen voor de ontwikkeling van maat-
schappelijk vastgoed.

Toolkit PPS light
Aan de hand van gestandaardiseerde 
vragen analyseer je eerst of de eigen 
 organisatie geschikt is om een PPS 
proces te doorlopen. Onderwerpen als 
kerncompetenties, kwaliteitsstreven 
en bedrijfs strategie komen aan de orde. 
De tweede stap is een scan op de ‘PPS 
potentie’ van het betreffende vastgoed-
project. Denk aan aspecten als timing, 
stakeholders, kwaliteit en geld. De der-
de stap is een businesscase die de PPS 
variant vergelijkt met een  traditionele 
project aanpak. Deze drie gestandaardi-

seerde stappen maken het mogelijk om 
met vrij weinig inspanning inzicht te 
krijgen in de PPS potentie van een pro-
ject. Wie dat niet onderzoekt, laat mis-
schien een mooie kans liggen.
De Toolkit PPS light is ontwikkeld door 
OPPS in nauwe samenwerking met 
een aantal partners van PPS Netwerk 
 Nederland en klanten. 

Bel voor meer informatie naar:
Math Feijen, directeur OPPS,
telefoonnummer: 030 6981981 of
e-mail: math.feijen@opps.nl

Frank  
van herwijnen, 
Hoofd DbFmo/plv. 
directeur Projecten 
bij de rijksgebou-
wendienst
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“PPS projecten en dan vooral de 
DBFM uitvoering waar we meestal 
mee werken, hebben grote voorde-
len. Het gaat daarbij niet alleen om 
de bouw, maar ook om het onder-
houd waardoor er vanaf stap één 
nagedacht is over de meest effici-

ente en effectieve ma-
nier van bouwen. 
Het is een lifecycle 
concept.” Dronkers 
vindt het ook een 

voordeel dat een 
financier ‘over de 

schouder’ meekijkt 
bij de uitvoering  

van een pro-
ject. “Deze 

let er ook  
op of een 

project op 
tijd en 

binnen 
h e t 

budget 
b l i j f t , 

en dat is  
een extra ze-
kerheid voor 
de opdracht-
g e v e r . ” 
Een derde 
v o o r d e e l 
is volgens 

Rijkswaterstaat werkt graag 
met PPS projecten en ziet 
daarbij ook volop kansen voor 
lagere overheden om dat 
meer te gaan doen dan nu het 
geval is. Jan-Hendrik Dron-
kers is Directeur-generaal bij 
Rijkswaterstaat. Hij vertelt er 
meer over.

voorbeeld

A12
Wegverbreding Utrecht 
Lunetten – Veenendaal. 
foto: rijkswaterstaat

Van mooi ontworpen plannen naar tastbare 
resultaten: van ‘co-creatie’ naar ‘co-productie’. 
De private en publieke sector veranderen in ijl- 
tempo. Kunnen publiek en privaat nog tegenover 
elkaar staan? Volgens ons niet: een Fakton business 
case vormt met een realistisch wederzijds 
vertrouwen dé basis voor een haalbare opgave.

De Fakton business case toont meer dan de som 
van een gemeentelijke grondexploitatie en een 
privaat investment proposal. Inzicht in exploitatie 
en bijbehorende geldstromen vanuit een integrale 
blik op die aspecten die voor de eindgebruiker van 
waarde zijn: duurzaam vastgoed, energie, 
infrastructuur, ICT, services en afvalstromen.
Is het verkrijgen van private financiering een 
probleem? Door het publiek financieel commit-
ment goed te structureren kan toch private 
financiering worden gearrangeerd. Durft u een 
realistisch financieel plaatje op te stellen met 
passende prikkels en risicoverdeling? De derde 
partij in dit spel, de financier, zal hier zeker om 
vragen. Met Fakton speelt u op zeker!

Fakton biedt helderheid over de condities 
waaronder de markt gaat presteren en wanneer 
de overheid kan rekenen op resultaat. Een 
publiek-private samenwerking die kansen pakt 
en gezamenlijk optrekt. Die ook afscheid neemt 
van gestapelde ambities en onrealistische eisen. 
En een samenwerking die zonder kleerscheuren 
eindigt wanneer de productie stokt.

Fakton levert de financiële ingrediënten voor 
succesvolle PPS-en. Dat doen we door slimme 
oplossingen te bedenken om de financiële 
haalbaarheid en financierbaarheid van PPS-en te 
verbeteren. Maar dat doen we nooit alleen; we 
koppelen de financiële inhoud aan een zorgvuldig 
proces en opereren tussen publieke en private 
partijen in. Dat is ons onderscheidend vermogen.

Wij bieden aanbestedende diensten en inschrijvers 
business cases die echt bijdragen aan de economi-
sche en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. 
Dat mag u van ons verwachten.

SOLVING COMPLEX REAL ESTATE CHALLENGES

nog tegenover elkaar staan?

Kunnen

publiek en privaat

www.fakton.nl │ 010 - 300 6000
Beurs-WTC │ Beursplein 37
Postbus 30188 │ 3001 DD Rotterdam

Fakton_adv fin.dagblad_131x266.indd   1 13-11-12   15:41

PPs biedt 
veel voordelen

Dronkers dat private partij-
en volop mogelijkheden heb-
ben om functies te combineren 
en daardoor efficiënter te wer-
ken. “Voorbeeld:Door bij de bouw 
van een ziekenhuis ook de ambu-
lancedienst mee te contracteren, 
ontstaan mogelijkheden voor op-
timalisatie.” Door striktere re-
gelgeving is het verkrijgen van 
bancaire financiering steeds las-
tiger. Dronkers ziet daardoor wel 
mogelijkheden om PPS projec-
ten door institutionele beleggers 
te laten financieren. “Misschien 
zelfs wel voor een deel door het 
uitgeven van obligaties bij DBFM 
projecten.” 

Vertrouwen
Niet alle projecten zijn geschikt 
voor een PPS. “Voor objecten 
waarbij op korte termijn veel wij-
zigingen verwacht worden die 
deels nog onbekend zijn, is PPS 
een minder goede keuze. Wil men 
even zwart-wit gezegd bijvoor-
beeld een ziekenhuis en besluit 
men dat binnen een paar jaar te 
veranderen naar een school, dan 
kan men beter een andere con-
tractvorm kiezen.” Dronkers stelt 
dat er bij een DBFM contract echt 
sprake moet zijn van een vertrou-
wensrelatie tussen de opdracht-
gever en het consortium. “Je moet 
elkaar echt zien zitten, er moet 
chemie zijn. Een dialoog vooraf 
houdt de transactiekosten laag, 
want met alleen een contract re-
gel je dat niet.”

Innovatief
Rijkswaterstaat kijkt bij een aan-
besteding niet alleen naar de 
prijs. “We willen steeds meer kie-

zen op kwaliteit, dat is ook wat de 
maatschappij van ons vraagt. Een 
goede risicoverdeling is ook be-
langrijk en dat vergt een profes-
sionele aanpak.” Dronkers ziet 
volop kansen voor private partij-
en om hun innovaties toe te pas-
sen in DBFM contracten. “Door 
de efficiënte en creatieve moge-
lijkheden die private partijen nu 
eenmaal hebben, zijn er nu en in 
de toekomst veel mogelijkheden 
voor PPS projecten.”

Leren van fouten
Lagere overheden hebben vol-
gens Dronkers onterecht nog wat 
schroom om voor een PPS uitvoe-
ring te kiezen bij aanbestedingen. 
“Inmiddels bestaan er modelcon-
tracten die het een stuk gemak-
kelijker maken om voor PPS te 
kiezen. Daarnaast werken wij sa-
men met de markt om kennis te 
delen en zo de koudwatervrees 
te verlagen. Lagere overheden 
moeten ook bezuinigen, en dan 
kan een PPS ervoor zorgen dat de 
noodzakelijke projecten toch tot 
uitvoering komen. Maar je moet 
het natuurlijk wel willen. Er is 
maar één manier om iets nieuws 
te ontdekken en dat is door het ge-
woon te doen. Ja, het is een ander 
contract dan gebruikelijk en het 
kost geld, tijd en energie. Maar bij 
PPS gaat de ‘cost voor de baet uit’. 
Door onze opgebouwde kennis 
over PPS, vragen ze ons nu ook in 
het buitenland. Engeland werkt al 
langer met PPS, wij leren weer van 
wat daar minder goed of juist goed 
ging in het verleden.”

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

Jan-Hendrik Dronkers  
Directeur-generaal bij rijkswaterstaat.
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Constructeurs van bijzondere projecten

Zonneveld ingenieurs b.v. is 
een toonaangevend onafhankelijk 
ingenieursbureau op het gebied van 
constructies. 

Zonneveld ingenieurs behoort tot 
de top als het gaat om hoogbouw 
en binnenstedelijke en complexe 
projecten. 

Zonneveld ingenieurs maakt 
projecten haalbaar, is innovatief 
en draagt bij aan geïntegreerde en 
duurzame oplossingen.

info
ir. Frans van der Linde RO
telefoonnummer: 010 – 452 88 88
e-mail: info@zonneveld.com
gevestigd in Central Post/Rotterdam

www.zonneveld.com

Facilicom is gespecialiseerd in het integreren van Build, Maintain en Operate in DBFMO
opgaven. Zowel vanuit een adviesrol om het ontwerp te optimaliseren, als vanuit een 
integrale realisatie- en exploitatierol neemt Facilicom deel in Publiek-Private en Privaat-
Private Samenwerkingen. Doordat wij slimme en doordachte keuzes voor exploitatie 
en onderhoud al in de ontwerpfase maken, verlaagt de Total Cost of Ownership en 
optimaliseert de kwaliteit over de volledige contractperiode. 

Wij bouwen op ruim vijfenveertig jaar kennis en ervaring in het professioneel ondersteunen
van organisaties, medewerkers en hun gasten. Of het nu gaat om schoonmaken, beveiliging,
receptiediensten, catering, bouw, installatietechniek of onderhoud, Facilicom integreert
deze kennis op unieke wijze voor een duurzaam resultaat. Wilt u weten wat Facilicom
voor uw organisatie kan betekenen? Kijk voor meer informatie op www.facilicom.nl of bel
(010) 298 11 11. Wij zijn u graag van dienst. Facilicom. De juiste mensen op de juiste plek.

De juiste mensen op de juiste plek

Unieke integratie 
van Design, Build, 
Finance, Maintain 
en Operate
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Aanbestedingen via PPS 
zijn vooral populair bij de 
Rijksoverheid, terwijl la-
gere overheden daar nog 
onvoldoende gebruik van 
maken. 

Een gemiste kans, volgens Ronald 
Pereboom directeur bij OPPS in 
Zeist. “PPS biedt veel meerwaarde 
bij grote projecten. In de voorberei-
ding kost het misschien wat meer 
tijd, maar op de lange termijn be-
spaar je enorm veel tijd, kosten en 
energie.” Het Rijk kiest voor PPS als 
dit meerwaarde oplevert. Niet al-
leen vastgoed, maar ook de aanleg 
van wegen, sluizen en vaarwegen. 
Op decentraal niveau is de beslis-
sing aan andere overheden. “Wat 
we zien is dat middelgrote en klei-
ne gemeentes aanbesteding via 
PPS nog lang niet ‘gewoon’ vinden 
en nog niet vaak kiezen voor PPS 
bij maatschappelijke vastgoed- of 
infrastructuurprojecten. Gemeen-
tes redeneren al gauw dat PPS meer 
tijd kost dan het oplevert,” zo ver-
klaart Pereboom die keuze. Men 
vergeet echter dat kleinere projec-
ten ook minder complex zijn. En 
nu er slimme gestandaardiseerde 
processen zijn die de voorbereiding 
efficiënt maken, is het ook voor 

kleinere gemeentes interessant om 
een PPS project te starten.” 

Innovaties uit de markt
Een voorbeeld waarbij een middel-
grote gemeente wel koos voor PPS 
is te vinden in de gemeente Tiel. 
De geografische ligging van Tiel 
in een rivierlandschap en de spe-
cifieke technische uitdagingen 
bij de bouwplannen vergrootten 
de behoefte aan denkkracht uit de 
markt. “Door een PPS aanbesteding 
werd die denkkracht goed benut en 
werden er innovatieve en betaalba-
re oplossingen bedacht. Wethouder 
Laurens Verspuij: “Als gemeente 
hadden wij dit nooit zelf kunnen 
verzinnen. Op traditionele wijze 
was de Westluidense Poort moei-
lijk haalbaar geweest.” (zie kader)

Wet HOF
Gemeentes krijgen met steeds 
meer bezuinigingen te maken. Als 

de Wet houdbaarheid overheids-
financiën (HOF) een feit wordt, 
mogen gemeentes gezamenlijk 
niet meer dan drie procent tekort 
hebben. De totale kapitaaluitga-
ven voor nieuwe investeringen 
worden hierin meegerekend. Bij 
uitgebreide PPS projecten wor-
den alleen de jaarlijkse kosten als 
uitgave aangemerkt. Daardoor 
hebben lagere overheden toch mo-
gelijkheden om nieuwe projecten 
te realiseren op basis van een ro-
buuste business case die anders 
door een financieringstekort niet 
uitgevoerd kunnen worden.

Bundelen van  
kleine projecten
Pereboom denkt dat er voor lagere 
overheden vooral kansen liggen in 
combinatieprojecten. “Breng bij-
voorbeeld alle scholen binnen een 
gemeente onder in één contract. 
Als de bouw, renovatie, onderhoud 
en beheer in een PPS project uitge-
voerd worden, zijn daar zeker pri-
vate partijen in geïnteresseerd. 
Bestuurders zouden meer open 
moeten staan voor PPS projecten. 
We zien nu nog koudwatervrees 
en onbekendheid met de materie. 
Men heeft bijvoorbeeld nog vaak 
moeite om het voorstel succes-
vol te verdedigen in de Raad. Toch 
zijn er prima tools en voorbeeld-
projecten voor handen om op een 
gestructureerde manier naar de 
eigen organisatie te kijken en dat 
zorgt voor inzicht. Is er een inves-
teringsproject, onderzoek dan of 
PPS haalbaar en wenselijk is. Is dat 
niet zo, dan kan men met een ge-
rust hart de traditionele manier 
volgen.” 

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

Crisis in de bouw, bezui-
nigingen bij de overheid, 
Europese regelgeving: 
er zijn allerlei redenen 
waarom de vormen waar-
in gebiedsontwikkeling 
plaatsvindt nog volop in 
ontwikkeling zijn. Caroli-
ne Weebers en Angelique 
Claassen, beiden part-
ner bij Weebers Vastgoed 
Advocaten, bekijken de 
recente ontwikkelingen 
door hun juridische bril. 

PPS in gebiedsontwikkeling 
kent grofweg vier contract-
vormen, waarin met name de 
rol van de overheid het onder-
scheid maakt. Ten eerste is er 
de klassieke aanpak conform 
het principe van de toelatings-
planologie, waarbij de overheid 
voornamelijk faciliteert. Daar-
naast is de bouwclaim ontstaan: 
de overheid koopt grond van een 
private partij, die de grond weer 
in bezit krijgt als deze klaar is 
voor exploitatie. Minder risico-
vol voor de overheid is een con-
cessie: de private partij zorgt 
voor de grondexploitatie en fi-
nanciering, in ruil voor ontwik-
kelrechten. De sterkste vorm 
van participatie is de joint ven-
ture. Marktpartij en overheid 
investeren gezamenlijk in de 
grondexploitatie en lopen sa-
men risico. 

Net gewend
Hoewel het idee van de joint 
venture de afgelopen jaren op-
geld deed, neigt de overheid nu 
weer sterker naar de klassie-
ke aanpak of concessiemodel-
len, analyseert Weebers. “De 
marktpartijen hebben terecht 
gezegd ‘wie betaalt, bepaalt’. Als 
de overheid meer inspraak wil-
de, dan moest zij ook maar op de 
wagen komen zitten. Nu we ei-
genlijk net gewend waren aan 
die participerende rol, dreigen 
we de klok twintig jaar terug te 
zetten.”

Dit kan volgens Weebers en 
Claassen betekenen: terug naar 
een star model, zonder mo-

gelijkheden voor wederzijd-
se inbreng en kruisbestuiving, 
ingegeven door de wil van de 
overheid om sterk te sturen 
zonder risico te dragen. Rela-
tief rigide bestemmingsplan-
nen dragen bovendien niet bij 
aan meer flexibiliteit. Claassen: 
“Nederland heeft in ruimtelij-
ke besluitvorming nog steeds 
een cultuur van strakke voor-
waarden. Ook samenwerkingen 
kennen daardoor feitelijk vaak 
weinig flexibiliteit. Dat is voor 
een duurzame en innovatieve 
aanpak niet bevorderlijk.”

Vertrouwen
De momenteel veel onderzoch-
te vorm van privaat gestuur-
de gebiedsontwikkeling past 
naar inschatting van Weebers 
en Claassen niet bij het huidi-
ge overheidsdenken en de pol-
dercultuur. “Een alternatief is 
effectieve inzet van publieke in-
strumenten, waarbij markt en 
overheid samen sturen. De sa-
menwerking wordt dan nog al-
tijd gevormd door een sterke, 
professionele overheid en een 
ondernemende marktpartij. 
Als er sprake is van verplichte 
of overheidsgerelateerde opga-
ves, zal er moeten worden aan-
besteed.”
En als er wordt gewerkt vanuit 
een groeimodel zoeken over-
heid en markt elkaar van nature 
op. Dit moet de vijfde contracts-
vorm worden, zo denken de 
advocaten. Claassen: “Bij ge-
biedsontwikkeling bestaan al-
tijd rendabele en onrendabele 
stukken. De onrendabele stuk-
ken vragen om een gezamenlij-
ke investering. Over deze band 
kan commitment ontstaan. Een 
contractvorm moet een voe-
dingsbodem vormen voor ver-
trouwen. Dat is de uitdaging 
waar we nu voor staan.” 

Kleinere projecten 
zijn minder complex

inzicht

Gebiedsontwikkeling: 
samen sturen

De Westluidense Poort van 
de Gemeente Tiel is onder-
deel van Masterplan Waalfront. 
Dit plan omvat cultuur, parkeren 
en wonen in combinatie met in-
richting van het gebied. Volgens 
wethouder Laurens Verspuij is de 
Westluidense Poort een impuls 
voor het centrum van Tiel. “Er zit 
door de locatie tegen de rivier De 
Waal een technische uitdaging in 
het project. Door te kiezen voor 
PPS halen we het beste uit de 
markt. Als gemeente hadden wij 
dit nooit zelf kunnen verzinnen. 
Wij hebben een zorgvuldige af-
weging gemaakt. Op traditionele 
wijze was de Westluidense Poort 
moeilijk haalbaar geweest.”

DE WESTLuiDEnSE POOrT

Ronald Pereboom 
Directeur bij oPPS

foto: ArjAn verboom

marie-louise schonewille

redactie@mediaplanet.com

Angelique Claassen
Partner bij Weebers vastgoed

Caroline Weebers 
Partner bij Weebers vastgoed

DE PrAkTijk

WESTluIDENSE POORT 
laurens Verspuij,  
wethouder van de 
Gemeente Tiel, kijkt 
naar een maquette van 
de Westluidense Poort.
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Voorzitter van Bouwend Neder-
land, Elco Brinkman, stelt dat het 
momenteel slecht gaat in de bouw-
sector. “Alles heeft te lijden onder 
de crisis; de infra, het commercieel 
vastgoed en de woningbouw. Er is 
grote onzekerheid over pensioenen 
en de woningprijs. Dat komt deels 
door Griekenland en deels door 
Den Haag. Die onzekerheid is slo-
pend.” Hij stelt dat de bouwsector 
van oudsher erg overheids-
gerelateerd is bij grotere 
projecten. “Nu vermin-
deren de budgetten 
en schuift men be-
slissingen vooruit. 
Niet alleen in de in-
frastructuur, 
maar ook 
in de 

Publiek-Private 
samenwerking kan 
bouwsector vlot trekken
Een verregaande samenwer-
king tussen overheden en 
private organisaties kan de 
bouwsector nieuwe impul-
sen geven en daarmee tegelij-
kertijd zorgen voor een beter 
leefklimaat.

nieuws

Een lange termijn 
 financiële partner voor 
 kapitaalintensieve projec-
ten zoals pps-projecten kan 
de lange termijn kapitaal-
behoefte van industriële par-
tijen faciliteren. Het lokale 
investeringsfonds DG Infra 
biedt flexibele financierings-
oplossingen met eigen 
 vermogen en mezzanine, 
veelal door middel van 
 strategische joint ventures 
met industriële partners.

Sinds 2007 is DG Infra actief 
met haar investeringsfondsen in  
pps-projecten. Daarnaast richt de 
organisatie zich volgens  Associate 
Director Karoy Hornyák ook 
op energieprojecten en selectief 
vastgoed dat een langjarig per-
spectief biedt. “We hebben een 
brede visie op infrastructuur. We 
zijn bijvoorbeeld eigenaar van 

DG Infra: waardecreatie vanaf de tenderfase
een overslagterminal met een 
langetermijn consessie op de stra-
tegisch gelegen grond en kijken 
ook naar vastgoed in de zorg”, 
zegt Hornyák.

Joint ventures
Een trend in de markt is dat ont-
wikkelaars steeds meer gericht 
zijn op het verkorten van hun 
balans, en overwegen hun be-
lang in de financiering van in-
frastructuur assets te verkleinen. 
Hornyák: “Een investerings-
fonds, als vertegenwoordiger 
van institutionele beleggers, kan 
hierin een belangrijke rol spelen 
en middels joint ventures de mo-
gelijkheid bieden de financiering 
van projecten door aannemers 
en ontwikkelaars grotendeels 
over te nemen. Het biedt indus-
triële partijen voordeel om in 
een vroeg stadium toekomstige 
financiering van kapitaal veilig 
te stellen.” Een voorbeeld hier-
van is de samenwerking van DG 
Infra met Ballast Nedam voor 
hun operationele  pps-projecten, 
waaronder DUO2 in Groningen 
en de Kromhout Kazerne. 

www.dginfra.com

Lange termijn  commitment
Als lange termijn financiële in-
vesteerder is DG Infra gespe-
cialiseerd in het opzetten van 
samenwerkingsverbanden voor 
projecten en assets, waarbij altijd 
rekening wordt gehouden met ei-
sen van institutionele beleggers 
voor de lange termijn. Kennis die 

ze graag zo vroeg mogelijk in een 
project inzet. Het liefst al van-
af de tenderfase. Hornyák: “De 
mogelijkheid om  pps-projecten 
toegankelijk te maken voor in-
stitutionele beleggers kan je best 
meenemen in de initiële contrac-
tuele en financiële structurering 
van het project.”

Karoy Hornyák. Sponsored and managed by Bel�us & Gimv

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

bouw en het onderhoud van open-
bare gebouwen als scholen en zie-
kenhuizen.”

Onderhoud is belangrijk
Toch is het belangrijk dat er blij-
vende investeringen zijn. “Nieuw-
bouw is nodig, maar onderhoud van 
bestaande infra en gebouwen is zé-
ker nodig. De combinatie intensief 
gebruik en (te) weinig onderhoud, 
zorgt voor een neerwaartse spi-
raal van de totale leefomgeving. 
Voorbeeld:”Een woonhuis in een 
leuke wijk heeft een bepaalde prijs. 
Als de wegen, scholen en ande-
re openbare gebouwen in die wijk 
niet of te weinig onderhouden wor-
den, zakt de prijs van dat huis. De 

hele wijk gaat er op achteruit. 
Door het uitstellen van on-

derhoud komt de overheid 
voor steeds grotere repa-
raties te staan.”

Geen doel op zich
Bouwend Nederland is po-

sitief over een grotere pu-
bliek-private samenwerking. 
“Er komen steeds meer pu-

bliek-private samenwer-
kingscontracten en er is 
aantoonbaar sprake van 
efficiencywinst en ver-
beteringen in projectbe-
heersing. We zien deze 
samenwerking niet als 

doel op zich, het is een 
middel om meer kwa-

liteit te realiseren bij 
aanleg, onderhoud 

en beheer van in-
frastructuur. 

Door de  
crisis 

komen ook steeds meer partijen 
tot het inzicht dat PPS ook een mid-
del kan zijn om de investeringsbe-
hoefte op peil te houden door het 
aantrekken van externe financie-
ring.” Brinkman stelt dat een PPS 
contract ervoor zorgt dat projecten 
eerder ter beschikking komen voor 
de maatschappij. “Investeren in 
plaats van bezuinigen op infra en 
maatschappelijk vastgoed. Er zijn 
voldoende kansen om als publiek 
en privaat gezamenlijk te zorgen 
voor de groeiende maatschappelij-
ke behoefte aan mobiliteit, onder-
wijs en zorg met maximale inzet op 
kwaliteit en duurzaamheid.”

Debat
Toch blijkt het niet eenvoudig om 
PPS projecten gefinancierd te krij-
gen. “Tot het begin van de crisis 
waren banken wel happig op deel-
name in dergelijke projecten. Dat 
is echter veranderd door die crisis 
en de eisen die aan hun balans wor-
den gesteld. Als ze al deelnemen, is 
hun bijdrage veel kleiner dan voor 
de crisis.” Bedrijven zoeken dus 
steeds vaker (voor)financiering van 
een project bij institutionele beleg-
gers zoals pensioenfondsen, verze-
keraars en beleggingsfondsen. “Dat 
heeft echter tot op heden nog niet 
geleid tot een groot aanbod van ka-
pitaal”, stelt Brinkman. “Deze par-
tijen voeren vaak een ideologisch 
debat; wat levert het me op en wie 
is de baas van het project? In de ons 
omringende landen gaat financie-
ring van PPS projecten een stuk 
gemakkelijker, daar voert men dat 
debat niet, maar houdt men het 
maatschappelijke nut veel meer 
voor ogen.”

zEt maximaal 
in Op  

kwalitEit En 
DuurzaamhEiD
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Elco Brinkman
voorzitter van bouwend nederland
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nieuws

Een langdurige samenwerking, 
waarin de private partij verant-
woordelijk is voor alle fases van 
het proces, zo typeert directeur 
Integrale Projecten van Strukton 
Erik Hermsen een PPS. Het woord 
‘langdurig’ is daarbij van het 
grootste belang. “Door de levens-
duur van een gebouw centraal te 
stellen creëer je mogelijkheden. 
Als je de partijen uit alle fases bij-
eenbrengt komen ze samen met 
de meest innovatieve oplossin-
gen.”

Een PPS-project, bijvoorbeeld 
een DBFM(O)-contract, leidt zowel 
bij opdrachtgever als bij opdracht-
nemer tot andere afwegingen. “De 
overheid gunt de contracten niet 
aan de goedkoopste partij, maar 
aan de partij met de slimste to-
taaloplossing voor de hele perio-
de. Maatschappelijk heeft dit ook 
de meeste meerwaarde. Als je ge-
richt bent op de lange termijn zijn 
duurzame oplossingen helemaal 
geen punt van discussie meer”, zo 
is zijn ervaring. 

Flexibel
Dat betekent niet dat alles voor 
de komende twintig jaar in be-
ton gegoten is. Hermsen: “Je weet 
één ding zeker: binnen die peri-
ode veranderen zaken. Daarom 
maak je procesafspraken. We heb-
ben dat zelf meegemaakt bij het 
bouwen van een afvalwaterzuive-
ringsinstallatie (Harnaschpolder). 
Na het tekenen van het contract 
werd de wet aangescherpt met ho-
gere kwaliteitseisen. Dan stel je je 
flexibel op, want als je zo lang sa-
menwerkt, zullen wijzigingen aan 
beide kanten vaker voorkomen. 
Dan vertrouw je op een flexibele 
houding.”

Samenwerking houdt in dat de 
partners vanuit gelijkwaardig-
heid werken. Waar de markt voor-

heen nog wat aarzeling voelde bij 
overheden om integraal de ver-
antwoordelijkheid over te dragen, 
is daar nu geen sprake meer van, 
analyseert Hermsen. “Wij hebben 
genoeg praktijkvoorbeelden die 
bewijzen dat dit geen afbreuk doet 
aan de kwaliteit.” 

Besparingen
Innovatieve contractvormen zijn 
niet alleen geschikt voor gebieds-
ontwikkeling, gebouwen of in-
frastructurele werken. Vorig jaar 
introduceerde Strukton een nieu-
we vorm van PPS: een Energy 
Service Company (ESCo) voor de 
gemeentelijke zwembaden in Rot-
terdam. “Binnen deze samenwer-
king investeer je als marktpartij 
in energiebesparende maatrege-
len. De investering moet je terug-
verdienen met het rendement 
van die maatregelen. Voor de op-
drachtgever is dit budgetneutraal 
en besparingen die na de contract-
periode nog doorlopen zijn mooi 
meegenomen.”

Voor de overheid zijn de rede-
nen om een PPS aan te gaan dan 
ook zowel kwalitatief als finan-
cieel. “Onderzoek van het minis-
terie van Financiën uit 2010 wees 
uit dat er met de eerste PPS-pro-
jecten al zo’n 700 miljoen euro is 
bespaard”, aldus Hermsen. En het 
financiële voordeel geldt anders-
om ook: “Door deze langdurige 
contracten hebben wij meer ze-
kerheid in onze kasstromen.” 

Erik Hermsen
Directeur Integrale Projecten bij Strukton

Foto: Jildiz Kaptein

■■ Vraag: Welke invloed heeft 
een publiek-private samenwer-
king op het realiseren van infra-
structuur, accommodaties of 
dienstverlening voor de deelne-
mende partijen?

■■ Antwoord: overheid en 
marktpartijen streven naar de 
beste oplossing voor de lange 
termijn. Dat leidt tot kostenbe-
sparingen én duurzame, innova-
tieve keuzes. 

expert

Bent u PPS?
PPS als pluriforme project structuur.

PPS als platform voor innovatie.
PPS als onderneming voor bepaalde tijd.

PPS als huwelijk met echtscheidingsprotocol.

Bent u PPS in opbouw of in zwaar weer? 
Wij zijn uw projectadvocaat. 

Weebers Vastgoed Advocaten is een exponent van de 
 vernieuwende advocatuur, juridisch dienstverlener 3.0. 

Wij zijn werkzaam in de niche van de PPS. 

Doe mee aan ons onderzoek naar innovatieve gebiedsontwikkeling: bezoek onze website: www.vastgoed-advocaten.nl

Wij Bouwen.

vastgoed advocatenweebers 

PPs leidt tot 
kostenbesparingen 
én duurzame keuzes

marie-louise schonewille

redactie@mediaplanet.com

1. Montaigne Lyceum in 
Ypenburg, Den Haag. De 
eerste pps-school in Ne-
derland.
Foto: maarten laupman

2. In Rotterdam heeft de 
gemeente het onderhoud, 
beheer en energiezuiniger 
maken van negen zwem-
baden uitbesteed aan de 
ESCo Strukton. 
Foto: ronald tilleman.



Cobouw geeft korting op 
kennis. Alles over de bouw

Lees Cobouw, dé krant voor de bouw en volg alle ontwikkelingen in de bouwbranche op het gebied van techniek, politiek en 

economie. U krijgt al het nieuws over uw opdrachtgevers, leveranciers en concurrenten op een presenteerblad aangereikt. 

Neem nu een kwartaalabonnement voor maar € 45,–. Oftewel: € 15,– per maand en € 0,75 per nummer. Dat is geen geld voor 

5 x per week de krant op de mat, 24 uur per dag online en een app voor uw iPhone of iPad. Het abonnement stopt automatisch. 

Wilt u profiteren? Meld u aan op www.cobouw.nl/kwartaal.

cobouw.nl/kwartaal

Neem een abonnement voor € 15,– per maand

Met Docstream com-
municeert u e�  ciën-
ter met uw project-

partners, waardoor er geen in-
formatieverlies is. U publiceert 
uw projectdocumenten op een 
centrale plaats en uw project-
partners doen dit ook. Samen 
onderhoudt u zo het project-
dossier. U wordt dagelijks geïn-
formeerd over de nieuwe en/of 
gewijzigde documenten. Door 
middel van automatisch versie-
beheer weet u altijd wat de laat-
ste versie is. Van alle bestanden 
wordt een volledige dubbele 
back-up gemaakt. 

Docstream wordt gebruikt door 
de gehele bouwkolom; bouwbe-
drijven, projectontwikkelaars, 

Minimaliseer faalkosten door centraal documentmanagement

De faalkosten in de bouw zijn al jaren astronomisch hoog. Uit recent onderzoek 
blijkt dat faalkosten in de bouw gemiddeld zo’n 5-13 procent van de omzet 
bedragen. Dit is een serieus en inmiddels ook erkend probleem, zeker omdat 
de gemiddelde winst slechts 2 procent bedraagt. Door het reduceren van de 
faalkosten kunt u goedkoper bouwen en/of meer winst behalen. Docstream 
bewijst al 12 jaar de faalkosten te minimaliseren. 

www.docstream.nl 

gemeenten, architecten, con-
structeurs, bouwmanagement-
bureaus en adviseurs. Dagelijks 
werken tienduizenden gebrui-
kers via Docstream. 

Als marktleider in de bouw-
sector loopt Docstream voorop 
in de laatste trends door continu 
te investeren in nieuwe ontwik-
kelingen. Eén van die ontwikke-
lingen is BIM (Bouw Informatie 
Model). Docstream is al jaren 
het platform om uw BIM-model 
te delen of om informatie uit te 
wisselen. De backbone voor het 
werken met BIM. Vele BIM-
MERS zijn u al voor gegaan.

Een andere ontwikkeling van 
de laatste 2 jaar is de iPad. 

De  iPad op de bouwplaats is 
voor  Docstream de normaalste 
zaak. Commentaar kan direct 
gegeven worden op de teke-
ningen of worden verduidelijkt 
met een foto. Worden de aan-
passingen geüpload, dan zorgt 
de mailnoti� catie ervoor dat er 
actie wordt genomen. 

U kunt vanaf € 7 per maand 
uw faalkosten minimaliseren! 
Kunt u zich al voorstellen wat 
 Docstream voor uw organisatie 
kan betekenen? Neem contact 
op met ons voor een organisatie-
gericht advies.

E-mail: Pbeuker@pro4all.nl

Quote Albert Bok, projectleider BAM Utiliteitsbouw over 
 Docstream:

In principe komt het erop neer dat een BAM-medewerker bij 

het versturen van zo’n 20 tekeningen via Docstream circa 60 

minuten tijd bespaard.

Stel dat een BAM-medewerker dit gemiddeld twee keer per 

week doet. Dan kom je bij 44 werkweken per jaar uit op circa 

50 euro x 44 x 2 = 4.400 euro. 

Op een project van twee jaar met gemiddeld 3 werkvoorberei-

ders loopt dit al gauw op tot: 2 x 3 x 4.400 = € 26.400,-. 

Daar moeten repro- en postzegel kostenbesparing nog bij 

 worden opgeteld.
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PPS-model voor  
bedrijfsbrede businesscases

Harbert van der Wildt is als alge-
meen directeur verantwoordelijk 
voor de Infrastructuur activitei-
ten van Ballast Nedam. “We zijn blij 
met PPS. PPS projecten startten al-
weer ruim tien jaar geleden bij de 
Rijksgebouwendienst en Rijkswa-
terstaat. De vraagstelling in de PPS 
projecten bood en biedt ons be-
drijf mogelijkheden om meer te la-
ten zien qua kwaliteit, integraal 

werken, bouw, beheer en onder-
houd. We zijn als het ware ‘opgeleid’ 
om op een andere manier naar de 
markt te kijken. Die ervaring heb-
ben we doorontwikkeld tot een mo-
del voor onze eigen businesscases.”

Transactiekosten zijn hoog
Van der Wildt: “We hebben ook ge-
leerd samen te werken in een con-
sortium waar wij de regierol en 
eindverantwoordelijkheid hebben.” 
Dat leerproces begint al bij het ma-
ken van een aanbieding. “De daar-
mee gemoeide kosten zijn enorm. 
Reken maar uit wat het aan uren 
kost om voor een project van 100 
miljoen euro met dertig mensen 
een jaar lang ergens aan te werken. 
En je moet zorgen, dat je de juiste 
experts bij elkaar brengt. Dat is een 
investering die wel loont als je wint. 
Verlies je, dan heb je veel geleerd en 
dat is een dure les.” 

Innovaties
Die lessen leveren meer op dan je 
denkt: “We ontwikkelen ook ei-
gen initiatieven met het PPS-mo-
del. In relatief korte tijd hebben we 
het idee om rijden op groengas mo-
gelijk te maken naar een succes-
vol bedrijf kunnen brengen: CNG 
Net heeft onlangs het 50e openba-
re groengastankstation geopend.” 
Het levenscyclusdenken binnen 

PPS zorgt ook voor marktgerichte 
innovaties. “De lange contractduur 
stimuleert de partijen om na te den-
ken over slimme oplossingen voor 
de lange termijn en in het ontwerp 
de levenscycluskosten zo laag mo-
gelijk te houden.” 

Ketenintegratie
De samenwerking met partners in 
een consortium is volgens van der 
Wildt ook een leerproces voor alle 
betrokken partijen. “Jarenlang zijn 
bedrijven individueel behandeld. 
Werd elk project opgeknipt in stuk-
jes, voor elk stukje een ander bedrijf 
en geen verantwoordelijkheid voor 
het geheel. Bij een PPS project is dat 
precies andersom. Niets opknippen, 
maar het met zijn allen dóen. Dat 
vergt transparantie, communica-

tie en vooral gelijkgestelde doelen”. 
De focus op het doel stuurt je keu-
zes, stelt van der Wildt: “Dat zie je 
vooral bij de integrale gebiedsont-
wikkeling De Groene Loper voor A2 
Maastricht. Avenue2. Een consor-
tium van Ballast Nedam en Struk-
ton, werkt daar aan een totaalplan 
voor stad en snelweg. De gestapel-
de tunnel is geen doel op zich, maar 
vooral een slimme, technische op-
lossing die de voorheen geschei-
den stadsdelen weer verbindt en de 
leefbaarheid van de stad verhoogt. 
Bovengronds krijgt de stad letter-
lijk een groene loper voor de na-
tuur.”

Geld speelt een rol
Van der Wildt stelt dat PPS in-
komsten en uitgaven inzichtelijk 
maakt: “Doordat we anders zijn 
gaan denken, komen we er achter 
wie welke kosten heeft en hoe de 
opbrengst tot stand komt. Het sper-
vuur aan vragen van de bank of in-
vesteerder die financiert, speelt 
daarin een belangrijke rol. Want 
de financier wil precies weten hoe 
de terugbetaling verloopt en kijkt 
altijd over de schouder mee. Mede 
daardoor zijn PPS projecten over het 
algemeen binnen budget en op tijd. 
Het consortium zorgt daar wel voor 
omdat het ze anders zelf geld kost 
en de inkomsten gevaar lopen.”

Investeren  
in de maatschappij
”We hopen en verwachten, dat de 
aanbestedingsfase op termijn in 
kortere tijd kan. Je ziet bij elk pro-
ject al een versnelling. Bij (semi-) 
private partijen verloopt het proces 
sneller en gemakkelijker. Klanten 
kiezen hier meer op wat het hen 
waard is en denken minder vanuit 
de kostprijs. De overheid zou eer-
der kunnen kiezen voor één par-
tij en daarna nog een ‘go of no go’ 
moment kunnen inbouwen.” Juist 
in crisistijd zijn PPS projecten be-
langrijk, volgens van der Wildt. 
“Overheden en decentrale overhe-
den hebben een tekort aan finan-
ciële middelen. Ze moet echter wel 
blijven investeren voor de maat-
schappij en met een PPS project 
doet ze dat met het geld van priva-
te partijen. Een PPS project is voor 
de overheid als het ware een ‘inves-
tering op afbetaling’ omdat ze be-
taalt naar rato van gebruik en de 
kwaliteit van de dienstverlening. 
Daarmee krijgen eindgebruikers 
een efficiënte dienstverlening en 
de overheid wordt niet geconfron-
teerd met onverwachte kosten.”

Harbert van der Woldt  
Algemeen directeur verantwoordelijk  
voor de Infrastructuur activiteiten van  
ballast nedam

inSPiratie

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

a15
De a15 tussen de Maasvlakte 
en het Vaanplein wordt tot 
eind 2015 aangepakt om de 
doorstroming te verbeteren en 
de veiligheid te optimaliseren. 
In totaal komt er 85 km extra 
rijstrooklengte bij en wordt er 
een nieuwe bredere en hogere 
Botlekbrug gebouwd. a-Lanes 
a15 − een consortium van 
Ballast Nedam, John Laing, 
Strabag en Strukton − voert 
namens Rijkswaterstaat de 
werkzaamheden uit
foto’s: consortium A-LAnesA15, Jodie 

vAn strien

‘De lange 
contractduur 
stimuleert de 
partijen om 
na te denken 
over slimme 
oplossingen voor 
de lange termijn’

■■ Vraag: Is PPS wel interessant 
voor private partijen?

■■ antwoord: Ja, dat is het ze-
ker. Zij krijgen daarmee de mo-
gelijkheid hun kunnen te tonen 
en het stimuleert het probleem-
oplossende vermogen heel doel-
gericht.
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nieuws

Ieder bouwtraject begint uiteraard 
bij het ontwerp. Het voordeel van de 
langdurige publiek-private samen-
werkingen is de integrale aanpak: 
alle volgende fases worden bij het 
ontwerp betrokken. André Lageweg, 
directeur Van den Berg Bouwkundi-
gen, laat zijn licht schijnen over de 
rol van de D binnen een DBFMO-con-
tract.

PPS biedt kansen voor het bouwproces, zo is de 
overtuiging van Lageweg. “Enerzijds is er meer 
ruimte om innovaties en nieuwe ontwikkelin-
gen toe te passen. Anderzijds adopteer je als het 
ware de ‘zorg van het project’ voor de gestelde 
levenscyclus en kun je zowel de bouw- als ex-
ploitatiekosten optimaliseren.” En juist bij dat 
optimaliseren kan een ontwerper een belang-
rijke rol spelen. 

Virtuele bouwer
De gemiddelde outputspecificaties die de over-
heid voor een opdracht schrijft zijn behoor-
lijk veelomvattend. “De opdracht zelf is vaak al 
complex. Dat kan liggen aan de locatie, bijvoor-
beeld als een deel daarvan monument is. Of er 
zijn onderdelen van de accommodatie waar 
het consortium zelf revenuen uit moet kunnen 
verdienen. Vaak is er bovendien een dialoog 
tussen overheid en de inschrijvende partijen. 
En er kunnen nog wijzigingen volgen”, aldus 
Lageweg. Met andere woorden: meer helder-
heid in alle vraagspecificaties is geen overbo-
dige luxe. 

En daar komt de kennis en expertise van een 
architect om de hoek kijken. “In de ontwerp-
fase moeten we streven naar het ontwikkelen 
van een intelligent model van het gebouw dat 
die helderheid kan verschaffen. Dit model be-
vat dan knoppen waaraan we kunnen draaien 
om tot een optimaal resultaat te komen. Hier-
voor is het nodig om een afweging te maken 
tussen stichtingskosten en exploitatiekosten. 
Een Bouw Informatie Model (BIM) faciliteert 
hierbij het ontwerpteam. Gespecificeerde in-
formatie over bepaalde elementen worden 
gecombineerd met de vraagspecificatie, ont-
werpoverwegingen en randvoorwaarden. Dit 

zorgt aan de voorkant voor inzicht in bouw-
tijd, kosten, energiebehoefte en onderhoud. 
Wij willen de kennis organiseren die nodig is 
om van het virtuele gebouw tot een geoptima-
liseerd prototype te komen.” 

Potentie 
Lageweg: “Daarnaast speelt een interactieve 
en verbindende houding een essentiële rol; het 
ontwerp moet geschikt zijn voor gebruikers en 
eigenaren. Daarvoor moeten vormgeving en 
bouwkunde gekoppeld worden aan onderhoud 
en beheer. Een voorbeeld is de routering in een 
zorginstelling; het minimaliseren van loop-
routes kan zorgen voor efficiëntere servicever-
lening. Om dit soort aspecten mee te nemen bij 
het ontwerp moet de benodigde kennis op het 
juiste moment samenkomen in het model.”

De potentie van BIM is groot en wordt vol-
gens Lageweg nog niet ten volle benut. “Ieder-
een spreekt erover, maar het trucje wil nog niet 
altijd lukken. Gezamenlijk kunnen we hier nog 
meer kennis en ervaring in opdoen, bijvoor-
beeld door te kijken naar ontwikkelingen en 
kennis bij onze partners in het buitenland. Dan 
valt er nog veel meer uit te halen.”

Leegstand  
aanpakken met PPs

Met de juiste kennis naar 
een optimaal ontwerp

1. Dutch Delta City in Erbil, 
Kurdistan (Irak). High-end 
(service) appartementen 
inclusief parkeren, wellness 
en winkels.
2. Winnende visie op 
Theater Emmen & entree 
Noorderdierenpark door 
Van den Berg Groep in 
samenwerking met Henning 
Larsen Architects

marie-louise schonewille

redactie@mediaplanet.com

In Nederland staat bijna 7 miljoen m2 
kantoorruimte leeg. Marc Wintgens, 
partner bij advocaten- en notariskan-
toor AKD, en mede-auteur van het 
boek Leegstand en ruimte – in het bij-
zonder van kantoren, pleit voor het 
inzetten van een publiek-private sa-
menwerking voor het oplossen van 
dit maatschappelijke probleem. 

Op dit moment wordt de oplossing vooral ge-
zocht in het opzetten van zogenaamde sloop-
fondsen. Wintgens: “Een sloopfonds is in feite 
een subsidiepot. Gemeenten en private partijen 
leggen daarbij gezamenlijk geld in om slechte, 
lege panden te slopen of te transformeren. Het 
is een kunstmatige ingreep in de markt, waar-
mee onvoorzichtige en onfortuinlijke beleg-
gers worden geholpen. Het gaat hier namelijk 
om gebouwen die min of meer waardeloos zijn 
geworden. Als de belegger winst op zijn inves-
tering had gemaakt had de samenleving daar 
ook niets van teruggezien. Nu lijdt hij verlies, en 
wordt mede met belastinggeld de sloop of duur-
zame transformatie gesubsidieerd.” Een ge-
meente, Amsterdam is dit bijvoorbeeld van plan, 
kan een sloopfonds creëren indien een bepaalde 
hoeveelheid (minimaal de helft) van de belang-
hebbenden van omringende kantoren daarmee 
instemt. “De vraag is of het doorgaat, maar ook, 
en dat is mijn punt, of het wel de juiste weg is.”

Een andere oplossing:  
leegstandsontrekkingsfonds
Een vorm van publiek-private samenwerking 
biedt in de ogen van Wintgens een betere oplos-
sing. “Ik ben voorstander van een zogenaamd 
leegstandsontrekkingsfonds (ook wel herbe-
stemmingsfonds genoemd). In dat geval wordt 
een joint venture opgericht tussen publieke par-
tijen (met name gemeenten) en private partijen. 
Aandeelhouders voorzien het fonds van finan-
ciële middelen. De partijen binnen de joint ven-
ture kopen via het fonds leegstaande panden 
tegen marktprijs. Er wordt gezocht naar pan-
den waar mogelijkheden in zitten. De overheid 
spant zich in om bijvoorbeeld herbestemming 
mogelijk te maken. De deelname van een pri-
vate partij geeft de aandeelhouders een betere 

waarborg op kwaliteit. Die private partij kent de 
markt en durft het risico aan. Bijkomend voor-
deel is dat er veel minder snel sprake zal zijn van 
marktontwrichting.”

De kracht van PPS
“Op dit moment kopen private partijen de pa-
rels uit de markt”, constateert Wintgens. “Met 
PPS-constructies als het leegstandsontrek-
kingsfonds kan de overheid meeprofiteren van 
de kansen én beter sturing geven. Private partij-
en hebben baat bij betrokkenheid van de over-
heid met het oog op bestemmingsplannen en 
vergunningen. Als de investering zich op een 
gegeven moment gaat terugverdienen, kan de 
overheid uit het traject stappen zonder dat het 
haar geld heeft gekost. Wellicht levert het zelfs 
winst op. En ook de private partijen kunnen 
winst maken op hun investering.”

Wintgens heeft een duidelijke visie op hoe 
de joint ventures tot stand moeten komen. “De 
gemeenten, of nog beter de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten moet hier het voortouw 
in nemen. Voor private partijen is dat lastig. De 
VNG kan bovendien een door de gemeenten te 
hanteren standaard opstellen, bij voorkeur in 
overleg met andere brancheorganisaties.” 

André Lageweg
Directeur bouwkundigen bij van den berg Goep

Marc Wintgens
Partner bij advocaten- en notariskantoor AKD, en  
mede-auteur van het boek Leegstand en ruimte

marie-louise schonewille

redactie@mediaplanet.com
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Financiering PPS projecten

BNG Bank is de bank van en voor 
overheden en is één van de belang-
rijkste financiers van PPS projec-
ten in Nederland. De bank is een 
natuurlijke partner tussen publie-
ke en private partijen. Directeur 
Public Finance Pauline Bieringa 
en Senior Manager PPS Pauline van 
Abswoude vertellen er meer over. 

Pauline Bieringa:”BNG Bank 
spreekt de taal van zowel publie-
ke als private partijen, we funge-
ren als ‘tolk’ tussen hen. Door onze 
jarenlange expertise zijn we bij 
vrijwel alle grote PPS projecten in 
Nederland betrokken. We verstrek-
ken niet alleen de financiering, 
maar gebruiken onze kennis ook 
om te helpen zoeken naar oplos-
singen als een project ‘vast’ dreigt 
te lopen. Met een PPS portefeuille 
van meer dan een miljard euro zijn 
we in Nederland een belangrijke 
speler. Ondanks de crisis staan we 
nog steeds open voor financiering 
van nieuwe projecten.”

Integrale aanbesteding
Veel PPS projecten worden in een 
DBFM vorm aanbesteed. Deze vorm 
wordt vooral toegepast bij infra-
structurele projecten van Rijks-
waterstaat en projecten van de 

Rijksgebouwendienst. Incidenteel 
gebeurt het ook op lokaal niveau. 
Pauline van Abswoude: “DBFM 
heeft grote voordelen omdat ver-
schillende  aspecten van een pro-
ject in één keer uitbesteed worden. 
De overheid formuleert functio-
nele eisen en laat de private par-
tijen vrij in de invulling ervan. Dit 
geeft die private partijen de ruim-
te om tot de meest efficiënte oplos-
sing te komen en wordt er al in de 

ontwerpfase rekening gehouden 
met onderhoud- of beheerkosten. 
DBFMO heeft ingebouwde finan-
ciële prikkels om kwaliteit van 
dienstverlening te borgen, waarbij 
de overheid langjarige zekerheid 
heeft over de kosten ervan”.

Disciplinerende rol
Banken zijn erbij gebaat dat pri-
vate partijen – die binnen DBFMO 
ook verantwoordelijk zijn voor de 

financiering - hun rente en aflos-
sing kunnen blijven betalen. “Dat 
kan alleen als deze partijen op tijd 
en voldoende kwaliteit leveren 
omdat ze anders minder vergoe-
dingen van de overheid ontvan-
gen. We hebben als bank dan ook 
een disciplinerende functie en kij-
ken kritisch over de schouder van 
de private partij mee,” stelt Pauli-
ne Bieringa. 

“De lange termijnontwikkelin-
gen op de financiële markten zijn 
onzeker en banken worden steeds 
kritischer. Vooral het krijgen van 
lange termijnfinanciering wordt 
moeilijker. Voorheen boden ook 
veel buitenlandse banken project-
financiering aan, maar deze trek-
ken zich vaker terug op de eigen 
markt. BNG Bank blijft actief als  
financier van PPS projecten, ook 
voor decentrale overheden, waarbij 
de bank natuurlijk kritisch kijkt 
naar de kwaliteit van de onderlig-
gende structuur.”

Successen
Op dit moment wachten tiental-
len projecten op uitvoering. Pauli-
ne van Abswoude: “In het licht van 
de ontwikkelingen op de financi-
ele markten zoeken we altijd naar 
innovatieve oplossingen om nieu-
we projecten te financieren. Bij-
voorbeeld door samenwerking met 
private beleggers en pensioen-
fondsen.” 

Pauline Bieringa
Directeur Public Finance bij bnG bank
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■■ Vraag: Is er nog wel geld om 
PPS projecten te financieren?

■■ Antwoord: Ja, naast banken 
kijken ook andere partijen nu met 
interesse naar PPS projecten. 

DBFM
Bovenbouw HSL-zuid. Het 
eerste DBFM project in 
Nederland. 

experts

feiten

BNG Bank is de belangrijkste fi-
nancier van Nederlandse PPS-
projecten, zowel op het gebied 
van infrastructuur als op het ge-
bied van accommodaties. Zo 
speelt BNG Bank een rol bij de 
financiering van de volgende in-
fra-projecten:

■■ Bovenbouw van de HsL-zuid
■■ A59/poort van Den Bosch
■■ tweede Coentunnel
■■ A15 Maasvlakte Vaanplein
■■ Verdubbeling n31

Onder andere de volgende pro-
jecten op het gebied van ac-
commodaties en installaties zijn 
(mede) gefinancierd door BNG 
Bank:

■■ Montaignelyceum - Den Haag
■■ internationale school eindho-

ven
■■ Kromhout Kazerne - Utrecht
■■ Huisvesting iB-Groep en Belas-

tingdienst te Groningen
■■ Afvalzuiveringsinstallatie Har-

naschpolder

De algemene definitie van 
PPS is een samenwerking 
tussen overheden en het 
bedrijfsleven. Er is veel aan-
dacht voor structuur en in-
houd, maar minder voor de 
verandering die een derge-
lijke samenwerking teweeg 
brengt.

Adriaan Elsman van PPS Partners 
vertelt daar meer over: “Overheid 
en bedrijfsleven zijn twee verschil-
lende werelden met elk een geheel 
eigen cultuur. Bij samenwerking in 
een PPS wordt daar nog te weinig re-
kening mee gehouden.” Hij stelt dat 
de overheid veelal politieke aanstu-
ring en een langere beslissingstijd 
heeft terwijl het bedrijfsleven werkt 
vanuit winstoogmerk en sneller kan 
beslissen. “Natuurlijk houden beide 
partijen het uiteindelijke doel voor 
ogen, maar er is nog te weinig aan-
dacht voor naar hoe zich dat vertaalt 
naar de deelnemende partijen. Hoe 
ga je er binnen de overeenkomst 
voor zorgen dat er een samenwer-
king ontstaat die zorgt voor resul-
taat en toegevoegde waarde voor alle 
partijen? Dat doen de mensen.”

Cultuurverschillen
Elsman stelt dat ‘verschillend’ niet 
per definitie verkeerd is. “Integen-
deel, verschillen tussen de partij-
en kunnen elkaar zelfs versterken, 
maar er moet wel oog voor zijn. Cul-
tuurverschil tussen publieke en 
private partijen zijn soms zelfs de 
oorzaak van mislukking  omdat het 
bedrijfsleven meer focust op de kor-
tere termijn en overheden op de lan-
gere termijn.”

Elsman ziet de samenwerking als 
een groeifase in een verandertraject. 
“Naast vaststellen van het doel en 
de spelregels, moet er ook aandacht 
zijn voor het ‘juiste team’. Omdat het 
gaat om langdurige samenwerking, 
is het belangrijk dat de mensen van 
beide partijen elkaar vertrouwen en 
durven te versterken. Kwartierma-
kers spelen hier een cruciale rol en 
zouden meer ingezet moeten wor-
den om bij elke vorm van PPS het 
juiste team te kiezen.”

Verwachtingen
“Als je niet goed weet wat je aan el-
kaar hebt, is het lastig samenwer-
ken. De dynamiek van de twee 
partijen is significant anders en 
daarom is het uitspreken van el-
kaars verwachtingen belangrijk.” 
Elsman vindt meer aandacht voor 
de ‘menselijke’ kant bij PPS niet al-
leen belangrijk bij de grote projec-
ten, maar zeker ook bij de kleinere. 
“Externe inhuur bijvoorbeeld, is ook 
publiek-private samenwerking.”

Pauline van Abswoude
Senior manager PPS bij bnG bank

Meer aandacht  
voor menselijke  
kant van PPS

Adriaan Elsman 
Partner bij PPS Partners

 corry daalhof

redactie@mediaplanet.com
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inspiratie

De renovatie van het mi-
nisterie van Financiën is 

het eerste project voor rijks-
huisvesting in Nederland op ba-
sis van publiek-private samen-
werking (PPS). Het betreft een 
DBFMO-contract met een loop-
tijd van 25 jaar. Deze innovatieve 
vorm van aanbesteden heeft 
een kostenbesparing van 15% 
opgeleverd in vergelijking met 
een traditionele aanbesteding.

Het project is uitgevoerd door 
consortium Safire. Safire is een 
samenwerkingsverband van 
Strukton, Burgers Ergon, GTI, ISS 
Facility Services en een inves-
teringsfonds van ABN AMRO en 
Dutch Infrastructure Fund.

Foto: Imre Csany

Ministerie  
van Financiën

Bij de discussie over PPS 
projecten gaat het al snel 
over tijd, risico’s en geld. 

Dit zijn kritieke succesfactoren, 
maar ze hebben alleen betekenis 
als ze gekoppeld worden aan de 
kwaliteit van het project. Kan je 
er goed leren, in geval van een 
school? Of goed werken, in geval 
van een kantoor? Of kunnen bur-
gers snel geholpen worden, als 
het gaat om publieke gebouwen? 
Om in PPS projecten actief te 
kunnen sturen op de kwaliteit, 

Grip op kwaliteit
Hoe krijg je wat je wilt hebben bij PPS projecten?

heeft het adviesbureau ICOP het 
instrument BriefBuilder ontwik-
keld. Gijben Hornes, directeur 
bij ICOP, legt uit: “In essentie is 
BriefBuilder een eenvoudig te gebrui-
ken, maar slimme database waarin 
alle eisen van de opdrachtgever sys-
tematisch worden vastgelegd. Het 
kan daarbij gaan om gebouweisen, 
maar ook om eisen ten aanzien van 
facilitaire diensten. Het is een cruciaal 
instrument want zonder een duidelijke 
vraag kan de markt geen  zinnige 
goede antwoorden leveren.” 

BriefBuilder is acht jaar geleden 
specifiek ontwikkeld voor de 
PPS-aanbesteding van de renova-
tie van het ministerie van Finan-
ciën. Het ging om een zogeheten 
DBFMO-aanbesteding met een 
contractwaarde van circa 175 
miljoen en het was dan ook van 
groot belang dat er een vraags-
pecificatie lag die compleet, con-
sistent en contracteerbaar was. 
Sietske Bergsma was destijds 
vanuit het Ministerie van Finan-
ciën verantwoordelijk voor het 
opstellen van de outputspecifica-
tie en vertelt: “We zagen in dat een 
dikke stapel papier niet zou werken 
als je een overeenkomst sluit voor 25 
jaar. BriefBuilder gaf ons de mogelijk-
heid om een eenduidig en consistent 
eisenpakket te kunnen formuleren 
waarmee we met vertrouwen de markt 
op konden gaan. Ook het wijzigin-
genbeheer en het contractmanagement 
werd een stuk eenvoudiger”.  Het 
project werd een groot succes en 
is bekroond met diverse prijzen, 
waaronder een innovatieprijs 
voor de inzet van BriefBuilder  en 
de Rijksinkoopprijs voor beste 
aanbesteding.
Na dit eerste project, is Brief-
Builder de standaard oplossing 
geworden voor kwaliteitsstu-

ring bij PPS-projecten. Het 
wordt niet alleen gebruikt bij 
alle PPS-aanbestedingen van de 
Rijksgebouwendienst, maar ook 
bij aanbestedingen en contract-
management voor ziekenhuizen, 
cultuurgebouwen, sportaccom-
modaties en onderwijsgebou-
wen. Daarnaast zijn er diverse 
marktpartijen, zoals Facilicom 
en de Brink Groep, die Brief-
Builder gebruiken ten behoeve 
van kwaliteitsmanagement. Op 
hun verzoek is de toepassing 
uitgebreid met een testmodule 

waarin vastgelegd kan worden 
hoe ontwerpvoorstellen getoetst 
worden aan de gestelde kwali-
teitseisen. Gijben Hornes: “Dat 
alles klinkt wellicht wat abstract, of 
juist technisch, maar het gaat om 
risicobeheersing en terugdringen van 
faalkosten. Door alle eisen systema-
tisch vast te leggen, kunnen markt-
partijen beter rekenen en tekenen. En 
als opdrachtgever kun je systematisch 
controleren of je krijgt wat je wilt 
hebben. Ingewikkeld is het niet, maar 
wel heel belangrijk als je een project 
tot een succes wilt maken.”

Gijben Hornes, directeur ICOP.

BriefBuilder is ontwikkeld  
door adviesbureau ICOP. 
Het instrument wordt toegepast 
bij een breed scala aan projec-
ten in binnen- en buitenland. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op:

www.briefbuilder.nl
www.icop.nl

Voor een gratis demonstratie 
kunt u een email sturen naar 
Gijben Hornes (hornes@icop.nl) 
of telefonisch contact op nemen 
met ICOP (010-265.1857).
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Financieel advies  
cruciaal bij PPS projecten

De financiering van en bij PPS 
projecten speelt een belangrij-
ke rol. Waarom dat zo is en wat er 
allemaal bij komt kijken, vertelt 
Janko Lindenbergh. Hij is finan-
cieel adviseur bij Deloitte Real Es-
tate Advisory en heeft regelmatig 
een adviserende rol bij PPS pro-
jecten. 

“Bij PPS is er altijd sprake van 
een publieke ambitie. De publie-
ke partij verzoekt private partijen 
om met goede oplossingen te ko-
men. Het gaat daarbij om het to-
taalpakket, de levenscyclus van 
het project,” stelt hij. Linden-
bergh noemt de goede ervaringen 
die Rijkswaterstaat en de Rijksge-
bouwendienst inmiddels hebben 
met PPS, namelijk DBFMO pro-
jecten. “Daar zijn al veel projec-
ten mee gerealiseerd en er zit nog 
veel in de ‘pijplijn’. Zagen we dat 
Rijkswaterstaat voorheen PPS al-
leen gebruikte voor wegen, nu ge-

beurt dat ook al met sluizen, de 
zogenaamde ‘natte’ projecten.”

Vier pijlers
Deloitte adviseert of de publieke 
partij of de private partij, vertelt 
Lindenbergh. “Een gedegen finan-
cieel advies heeft het meeste nut 
aan de voorkant van het project. Of-

wel, zo vroeg mogelijk inzicht in 
de kasstromen, de financierings-
behoefte en de risico’s. Is er twij-
fel over de financiële haalbaarheid, 
dan moet je niet verwachten dat 
PPS de financiële problemen zo-
maar oplost. Een goede PPS begint 
dus met een financiële business 
case.” De rol van de financieel advi-
seur bestaat uit vier pijlers volgens 
Lindenbergh. “Het maken van een 
financieel model, de financiering 
regelen bij banken of andere geld-
verstrekkers zoals pensioenfond-
sen en obligaties, ervoor zorgen dat 
de financiële bieding aan alle ge-
stelde eisen voldoet en ondersteu-
ning bij de dialoog tussen publieke 
en private partijen in de aanbeste-
dingsfase. Bovendien is vaak sprake 
van fiscaal en accounting advies.”

Soft skills
De private partij is over het alge-
meen de partij die de financiering 
moet regelen. “Adviseren we de pu-
blieke partij, dan gaat dit om het 
vaststellen van de juiste kaders 
en het opzetten van een goed plan 
waar de private partij mee uit de 
voeten kan.” Lindenbergh stelt dat 
een financieel adviseur alle pro-
cessen van een PPS project moet 
begrijpen. “We hebben een brug-
functie en moeten zowel met pu-
blieke als private partijen kunnen 
schakelen. Zowel publieke als pri-
vate partijen werken met veel advi-
seurs zoals juridisch, technisch en 

financieel. Het samenspel tussen al 
die verschillende disciplines is be-
langrijk. Deze ‘soft skills’ worden 
echter nog niet overal serieus geno-
men. Een dialoog voeren met zoveel 
partijen geeft soms frustratie. We 
hebben wel eens gezamenlijk een 
training gevolgd om te leren een 
goede dialoog te voeren. Iemands 
gedrag is van invloed op de dialoog, 
iemands sterke en minder sterke 

punten ook. Voor veel partijen die 
voor het eerst aan een PPS project 
meedoen, is het wennen. Maar het 
valt dus te leren.”

Lagere overheden
Lindenbergh merkt op dat PPS bij 
gebiedsontwikkeling goed inge-
burgerd is bij lagere overheden. 
“Dat geldt echter veel minder voor 
DBFMO contracten. PPS Netwerk 
en PPS Support doen veel aan ken-
nisuitwisseling en dat vermindert 
hopelijk de koudwatervrees bij la-
gere overheden.” Hoewel uitgebrei-

de contracten over de levenscyclus 
van een project dus nog steeds niet 
gangbaar zijn bij lagere overheden, 
heeft Lindenbergh wel een pak-
kend voorbeeld van waar het wel 
lukte. “Dat is de PPS Campus Inter-
nationale School Eindhoven, een 
DBFMO project met een contract-
duur van dertig jaar. Het consorti-
um werd hier gevormd door lokale 
partijen, wij waren betrokken als 
hun financieel adviseur. Tijdens 
het eerste gesprek bij een bank 
werd het consortium al duidelijk 
gemaakt dat er echt een financieel 
adviseur nodig was, omdat ze an-
ders niet verder kwamen. Het was 
een intensief project waarbij de 
grote landelijke partijen door onze 
cliënt afgetroefd werden.”

Geen verschil
De financiering en het financieel 
advies zijn volgens Lindenbergh in 
essentie niet anders bij een groot 
of een kleiner project. “We tracht-
ten de financiering zo eenvoudig 
mogelijk te houden, maar de bank 
zette zelf ook een adviseur in. Qua 
omvang van het project had ik me 
dat wat eenvoudiger voorgesteld. 
Uiteindelijk is het natuurlijk alle-
maal goed gekomen, maar ik vind 
dat het wat financiering betreft bij 
kleinere projecten soms wel wat 
eenvoudiger mag worden.”

Janko Lindenbergh 
Financieel adviseur bij Deloitte  
real estate Advisory

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com
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‘Is er twijfel over 
de financiële 
haalbaarheid, 
dan moet je niet 
verwachten dat 
PPS de financiële 
problemen 
zomaar oplost’

‘voor veel partijen 
die voor het eerst 
aan een PPS 
project meedoen, 
is het wennen. 
maar het valt dus 
te leren’

■■ Vraag: Wat is de rol van een 
financieel adviseur bij PPS pro-
jecten?

■■ antwoord: Die rol bestaat uit 
advisering en ervoor zorgen dat 
daardoor de financiering rond 
komt. Daarnaast heeft de finan-
cieel adviseur een belangrijke 
rol als bruggenbouwer tussen 
de publieke partij en het consor-
tium. 
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De markt voor publiek-pri-
vate samenwerking moet 
worden opengebroken, 
vindt Erik Deiman. Hij is di-
recteur bij het adviesbu-
reau Brink Groep en vertelt 
wat er in zijn ogen moet 
gebeuren om het succes 
van de PPS-ontwikkelingen 
uit te kunnen breiden. 

Alle PPS-opdrachten die de over-
heid uitschrijft worden uitge-
voerd door een handjevol spelers 
op de markt, analyseert Deiman. 
“Er is een beperkt aantal grote 
aannemers die nu kennis en er-
varing opdoen met PPS-contrac-
ten. Projecten die, qua omvang en 
ontwerp, makkelijk ook door an-
dere dan de grote concerns gerea-
liseerd kunnen worden, zijn iedere 
keer weer een prooi voor ‘the big 
five’, die elkaar de bal toespelen. 
Als kleiner bedrijf is het, gezien 
de enorm hoge tenderkosten en 
de gevraagde garantiestellingen, 
nauwelijks mogelijk om tot de 
PPS-markt toe te treden”, vindt hij. 

Maatgevend 
Deiman is ervan overtuigd dat de 
kwaliteit van PPS-projecten ver-
beterd kan worden als de markt 
wordt opengebroken. “In dit soort 
projecten heeft de aannemer vaak 
de lead – die is immers risicodra-
gend – en dus worden ze veelal 
vanuit een technisch perspectief 
aangevlogen. Een aannemer wil 
in eerste instantie bouwen. As-
pecten die het goed functioneren 
van een gebouw voor gebruiker en 
eigenaar langdurig garanderen, 
krijgen daardoor vaak te weinig 
aandacht.”  

“De exploitatiefase en het ge-
bruik van een gebouw zouden 

echter veel meer centraal moeten 
staan in een DBFMO-project”, ver-
volgt hij. “De essentie achter het 
idee van DBFMO is de integrale 
aanpak. We staan in de Nederland-
se bouwwereld nog maar aan de 
vooravond van het denken in life 
cycles en total cost of ownership. 
Het idee dat het gebruik maatge-
vend is, is nog onvoldoende door-
drongen bij de meeste partijen.”   

Dat is terug te zien in de organisatie 
van projecten. “De grote consortia 
maken vaak één VOF of BV voor ont-
werp en bouw, en één voor beheer en 
exploitatie. De architect en diverse 
adviseurs krijgen een afgebakende 
opdracht in één van deze domeinen. 
DBFMO-opgaven zouden een breek-
ijzer kunnen zijn om ketenintegratie 
vorm te geven. Dat vraagt om een an-
dere manier van werken en een an-

dere (risicodragende) betrokkenheid 
van partners.”

Vrijheid 
Het grootste struikelblok voor 
kleinere partijen om zich te men-
gen in een aanbesteding wordt ge-
vormd door de F-component uit 
DBFMO: de financiering. “De fi-
nancieringsmarkt zit op slot. Er 
zijn wereldwijd slechts enkele 
banken die op dit moment in dit 
soort trajecten willen stappen. Zij 
vragen daarvoor forse bankgaran-
ties. Alleen de hele grote partij-
en met voldoende balansgrootte 

komen in aanmerking.” Zijn be-
drijf merkte dit zelf bij de aanbe-
steding van de nieuwbouw voor de 
Hoge Raad. Een eigenwijs consor-
tium bestaande uit Brink Groep, 
Wiel Arets Architects en Hillen & 
Roosen als middelgrote aannemer 
drong door tot de laatste ronde. 
Om ook de financiering geregeld 
te krijgen was uiteindelijk toch de 
betrokkenheid van een groot con-
cern nodig. 

Deiman voegt toe dat al in de 
voorbereidingsfase van een aan-
besteding, als gevolg van de vraag-
stelling,  “absurd hoge” kosten 
moeten worden gemaakt. “Dat 

schrikt kleinere partijen enorm 
af. Dit kan deels vermeden worden 
als vraagspecificaties beter wor-
den geformuleerd, er meer zaken 
gestandaardiseerd worden en de 
selectie bijvoorbeeld gemaakt zou 
worden op basis van een goed uit-
gewerkt ‘Voorlopig Ontwerp’. Een 
andere oplossing zou kunnen zijn 
dat de F-component (de financie-
ring) buiten beschouwing wordt 
gelaten tot de tweede ronde. De 
overheid kan zelf veel goedkoper 
lenen, dus we moeten ook bekij-
ken wat zij kan betekenen in de fi-
nanciering.”

Vliegwiel voor innovatie
Volgens Deiman zou dit type pro-
jecten bij uitstek bij kunnen dra-
gen aan vernieuwing in de sector. 
“De exploitatiefase is decennia-
lang een relatief ‘ondergeschoven 
kindje’ geweest in de bouw- en 
vastgoedsector. De sector is nog 
steeds uitermate traditioneel ge-
organiseerd. DBFMO-projecten 
dwingen tot een geïntegreerde 
aanpak waarbij juist die exploita-
tie-kant zo belangrijk is. Dit vraagt 
om een andere benadering en een 
andere manier van denken. Door 
meer mededinging te organiseren 
komt er versnelling in het noodza-
kelijke veranderingsproces in de 
sector. Dit moeten we niet alleen 
bij de aannemers neerleggen. Hier 
zouden adviesbureaus nadrukke-
lijk een rol in moeten vervullen. 
PPS-DBFMO projecten zouden, 
mits anders georganiseerd, een 
vliegwiel kunnen zijn voor inno-
vatie en verdere professionalise-
ring van de markt.”

‘Voor meer successen moet
de PPS-markt worden opengebroken’

Erik DEiMan. Directeur bij het adviesbureau Brink Groep. 

nieuwS

marie-louise schonewille
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Het beste  
van beide werelden

Een belangrijk deel van het ver-
schil tussen PPS-concessie en 
DBFMO-contract is dat die laat-
ste sterk gericht is op het interne 
proces van een organisatie. Hue-
ben: “Het doel voor de opdracht-
gever is om wel de regie in handen 
te hebben, niet de uitvoering.” Hij 
gebruikt het voorbeeld van een 
DBFMO-contract voor de uitbrei-
ding van een ziekenhuis. “Het 
ziekenhuis wil zo min mogelijk 
van doen hebben met de secun-
daire processen. Hij krijgt garan-
tie op kwaliteit. Bij niet presteren 
volgt er een korting op de vergoe-
ding voor de opdrachtnemer. De 
hersteltijd waarin klachten wor-
den opgelost is bovendien vastge-
legd. Daarnaast gaat het voor een 
opdrachtgever om het wegleggen 
van risico’s. Je kunt je afvragen 
in hoeverre dat samenwerking is. 

Laatst zei iemand nog tegen me: 
kunnen we het niet beter publiek-
privaat zakendoen noemen? De es-
sentie is het vinden van de juiste 
balans in de risicoverdeling.”

Wederkerig
Gebiedsontwikkeling is vergele-
ken met een DBFMO een ander 
proces, constateert Le Large: “Bin-
nen een concessie is de regie we-
derkerig. Als jij iets voor mij doet, 
doe ik iets voor jou. Het is minder 
duidelijk wie opdrachtgever en –

nemer is, ze houden elkaar vast. 
Het doel voor de publieke partij 
van PPS bij gebiedsontwikkeling is 
het gebruikmaken van de markt-

kracht. Het doel van de private 
partij is zich te verzekeren van pu-
blieke medewerking. Het is voor de 
private partij echter niet zeker dat 
het iets oplevert. Als een partij vol-
doet aan een DBFMO-contract, is 
hij zeker van betaling. Bij een pure 
concessie ben je als private partij 
afhankelijk van de markt.” 

Bij bijvoorbeeld een PPS gericht 
op de herontwikkeling van een ge-
bied zijn er delen die niets opleve-
ren of geld kosten, naast delen die 
wel rendabel zijn. “Dan is het zaak 
samen te zoeken naar het beste 
plan en te onderhandelen volgens 
het principe van mutual gains: 
eerst de koek vergroten, en ver-
volgens de risico’s verdelen. Hoe je 
samenwerking inricht, is denk ik 
iets dat de DBFMO kan leren van 
een concessie”, aldus Le Large. 

Risico’s beïnvloeden
Bij de ontwikkeling van een deel 
van het centrum van Arnhem 

werd bijvoorbeeld vooraf geza-
menlijk door partijen een ri-
sicomatrix gemaakt. Le Large: 
“Daarmee brachten we in kaart: 
wie loopt welk risico en wie kan 
dat risico beïnvloeden? Er loopt 
bijvoorbeeld een weg door het ge-
bied, die de gemeente ineens moet 
herstructureren. De marktpartij 
moet daaraan bijdragen zonder 
zeker te weten of haar ontwikke-
ling straks winst zal opleveren.” 

Hueben herkent de situatie. “In 
een ziekenhuis kun je netjes met 
de bedden rondlopen, of steeds in 
de haast tegen alle deuren aan-
knallen. Het gedrag van de gebrui-
ker bepaalt hoeveel onderhoud er 
nodig is, maar de opdrachtnemer 
kan dat gedrag niet beïnvloeden. 
Er wordt nu een opzet bedacht 
waarin dit soort risico’s financi-
eel verdeeld wordt. Bijvoorbeeld 
doordat beide partijen budget re-
serveren. Als de kosten meevallen, 
dan zetten partijen dat budget in 
voor iets anders.”

Hybride
Vanwege de aard, maar ook de fi-
nanciën van een DBFMO-con-
structie zijn alle denkbare risico’s 
contractueel dichtgetimmerd. 
“De financiers stellen what if-
vragen, eisen dat je daar afspra-
ken over maakt. Daarnaast willen 
ze niet steeds een uitgebreide ri-
sicoanalyse doen, want daar zit-
ten veel kosten in. Daardoor is 
een hoge mate van standaardise-
ring bereikt”, zegt Hueben. “Wat 
we daarmee een beetje kwijt zijn 
geraakt is de focus op kansen en 
innovaties. Een consortium kiest 
vanwege de looptijd van een con-
tract voor duurzame oplossingen, 
maar investeert niet in innovaties 
die alleen voor de opdrachtnemer 
renderen. Daar liggen nog verbe-
termogelijkheden.” 

Toch zou Le Large wat betreft die 
standaardisering wel leentjebuur 
willen spelen in de DBFMO-we-
reld. “Dat helpt de transactiekos-
ten omlaag te brengen en vergroot 
het leervermogen vanuit eerdere 
situaties. Ik denk dat concessies 
wat meer publiek-privaat ‘zaken-
doen’ moeten worden, met meer 
dwingende afspraken. Tegelijker-
tijd zie je inmiddels ook DBFMO-
contracten ontstaan voor stukjes 
gebiedsontwikkeling. Juist dat 
soort hybride vormen, met het 
beste van beide werelden, kunnen 
heel waardevol zijn.”

Els Le Large
Senior legal consultant bij  
royal HaskoningDHv

 marie-louise schonewille

redactie@mediaplanet.com

DBFMO-contract en PPS-con-
cessie. Zijn het onverenigbare 
werelden, of zijn er elemen-
ten die deze PPS-vormen van 
elkaar kunnen leren? Over 
die vraag gaan Els Le Large 
en Bart Hueben, beide werk-
zaam bij Royal HaskoningDHV, 
in gesprek. Zij heeft als senior 
legal consultant expertise op 
het gebied van PPS bij ruimte-
lijke ontwikkelingen. Hij is se-
nior consultant corporate real 
estate en expert in DBFMO-
contracten.

2

1. Ontwerp voor DBMO-
project uitbreiding 
Atrium Medisch 
Centrum Heerlen 
Ontwerp: Architecten AAn de 

MAAs

2. Projectgebied Arnhem.
fOtO: GeMeente ArnheM

praktijk

Bart Hueben
Senior consultant corporate real estate  
bij royal HaskoningDHv

‘De essentie is 
het vinden van de 
juiste balans in de 
risicoverdeling’

‘Het gedrag van 
de gebruiker 
bepaalt hoeveel 
onderhoud er 
nodig is, maar de 
opdrachtnemer 
kan dat gedrag 
niet beïnvloeden’

1
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Enkele jaren geleden won één 
bedrijf de PPS aanbesteding in 
DBFMO vorm van de nieuwe Be-
lastingdiensthuisvesting in Doe-
tinchem. Toen was dit een unicum, 
maar nog steeds is er geen andere 
partij in de markt die integraal een 
volledige DBFMO opgave op zich 
neemt. Het bedrijf: Facilicom Servi-
ces Group uit Schiedam. Bas Niese 
is business unit directeur DBFMO 
bij Facilicom en hij vertelt er meer 
over.

“Door het samenvoegen van verschillen-
de regionale vestigingen van de Belasting-
dienst, was er behoefte aan een nieuw pand 
in Doetinchem. We waren verantwoordelijk 
voor de financiering, het ontwerp, de bouw 
en inrichting, het onderhoud, maar ook voor 
de dienstverlening aan de bijna vijfhonderd 
medewerkers.” Het gebouw werd in 2010 in 
gebruik genomen en is en blijft eigendom 
van de bouwer.

Leermomenten
Vaak zijn er verschillende leveranciers be-
trokken bij de uitvoering van een DBFMO 
constructie, maar in dit geval gebeurde dat 
door een integraal exploitatieteam met ei-
gen medewerkers. “Dat betekent een grotere 
verbondenheid en maximaal faciliteren. Als 
team hebben we één belang en leveren we 
gezamenlijk één prestatie. Dat betekent ook 
gemakkelijker beslissen, één directeur, min-
der overleg en efficiënter werken. Voor de op-

drachtgever is dat prettig, omdat de lijnen 
kort zijn. Het is complete ontzorging van al-
les wat er normaal gesproken bij de uitvoe-
ring van een dergelijk contract komt kijken.” 
Niese stelt dat de integratie van hard- en 
softservices tot een totaalpakket bij het be-
lastingkantoor nog dagelijks leermomenten 
oplevert.

Integratie
Niese stelt dat geïntegreerd werken zoals dat 
gebruikelijk is bij PPS, vele voordelen biedt. 
“Voorheen werd niet in de ontwerpfase na-
gedacht over bijvoorbeeld schoonmaken, on-
derhoud en beveiliging. Dan bleek dat later 
tijdens de exploitatie toch een hogere kos-
tenpost dan verwacht omdat een gebouw in 
dat opzicht niet efficiënt was. Nu is dat veel 
beter, omdat PPS die mogelijkheid wel biedt. 
Total Cost of Ownership over de gehele peri-
ode staat nu centraal.”

Resultaatgericht aanbesteden
Aanbesteden op basis van gewenste resul-
taten heeft volgens Niese de toekomst. “De 
markt beweegt en tot zo’n tien jaar geleden 
besteedde men alleen operationele dien-
sten zoals schoonmaak en beveiliging uit. 
Het uitbesteden van het totale management 
van een gebouw heeft de toekomst en is een 
groeiende markt. De gebruiker betaalt voor 
de beschikbare ruimte en koopt een resul-
taat in. Het is aan ons om dit resultaat zo effi-
ciënt mogelijk te behalen binnen de gestelde 
kwaliteitseisen. Wij nemen alle zorgen uit 
handen, door risico’s over te nemen. Op deze 
manier kan de opdrachtgever zich maximaal 
met de core business bezig houden.” Bas Niese

business unit  
directeur DbFmo  
bij Facilicom

publiek-private samenwerking in de praktijk

 corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

inspiratie

In Soesterberg gaat naar verwach-
ting begin volgend jaar de eerste 
paal de grond in voor een nieuw 
Defensiemuseum. Hier komt niet 
alleen de historie in beeld, maar is 
er ook ruimte voor de hedendaag-
se taken van Defensie in al haar fa-
cetten. Het museum werd niet als 
gebouw, maar als totaalconcept 
aanbesteed. Dat betekent dus een 
DBFMO (Design, Build, Finance, 
Maintenance, Operate) project. He-
ijmans won deze aanbesteding.

Directeur Martien Heijmans van Heijmans 
PPP vertelt er meer over. “Nu zijn er twee de-
fensiemusea en men is al jaren bezig om de 
totale krijgsmachthistorie in één museum 
onder te brengen. Niet als een statische ten-
toonstelling, maar als totaal belevingscon-
cept met daarnaast een educatief doel.”

Totaalconcept
De keus voor PPS in deze uitgebreide vorm 
vindt Heijmans logisch. “PPS heeft een be-
wezen rendement in tijd en geld, en exploi-
tatie is geen core business van Defensie. Wij 
nemen dat dus allemaal voor onze rekening, 
van bouw tot en met exploitatie.” Heijmans 
stelt dat het museumproject al jaren speelt 
en er steeds op bezuinigd werd. “Tot het mo-
ment dat Defensie geen concessies meer 
wilde doen op kwaliteit. “Wij voeren het 
contract dus zo efficiënt mogelijk uit en het 
is veelomvattend.” 

Het museum komt op het oude vliegveld 

van Soesterberg en ook het landschap er 
omheen en de inrichting daarvan valt bin-
nen het contract. “Daarnaast gaat het ook 
om het goed overbrengen van de boodschap: 
het museum moet veel meer worden dan 
een statische verzameling oud defensiema-
teriaal. Het moet een verhaal vertellen, van 
vroeger en nu. We willen het van alle kan-
ten belichten. Ook de uitzending van krijgs-
machtonderdelen en de inzet bij natuur- en 
milieurampen.” Er komt op het terrein ook 
een arena waar tanks kunnen rijden en He-
ijmans denkt ook aan thematentoonstellin-
gen en shows.

Enthousiasme
Het terrein is enorm, maar Heijmans heeft 
professionals in het consortium om alle on-
derdelen vakkundig in te vullen. “We kun-
nen veel, maar niet alles. Dus werken we 
samen met een architect, landschapsarchi-
tect en  museale inrichters. Een team dat ge-
zamenlijk aan een dergelijk contract werkt, 
moet wel een klik hebben, er moet eenheid 
zijn. We moeten elkaar niet frustreren, maar 
enthousiasmeren en gelukkig doen we dat.”

Starten
De financiering voor dit veelomvattende 
project komt van twee banken. “Het muse-
um is eigendom van Defensie, het consor-
tium lost in 25 jaar de schuld met rente af. 
Vergelijk het met een hypotheekvorm.” Nu 
de voorbereidende werkzaamheden zo goed 
als klaar zijn, is het nog wachten op de laat-
ste bouwvergunningen. “We hopen in janu-
ari volgend jaar te beginnen en het museum 
in september 2014 in gebruik te nemen.”Martien Heijmans 

Directeur  
van Heijmans PPP

Zoveel meer  
dan een bouwproject

Verantwoordelijk voor 
belastingkantoor Doetinchem 

Doetinchem 
foto: facilicom

Nationaal Militair Museum 
foto: BmD

 corry daalhof

redactie@mediaplanet.com
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Direct naast het  honderd jaar oude 
deel van de Utrechtse Kromhout Ka-
zerne besloot het ministerie van De-
fensie enkele jaren geleden om op 
het overige deel nieuwe huisves-
ting te zoeken voor  het hoofdkwar-
tier van de Koninklijke Landmacht, 
het Commando Dienstencentra en 
onderdelen van Defensie Materieel 
Organisatie. Het werd het grootste 
PPS-huisvestingsproject dat tot nu 
toe in Nederland is gerealiseerd. 

André van Leijenhorst is directeur PPS en con-
sortium management bij ISS Integrated Facility 
Services en verantwoordelijk voor de facilitaire 
soft services op het complex. Hij deelt zijn erva-
ringen. 

Op het terrein van bijna 19 hectare zijn ruim 
3000 werkplekken, sportvelden, een gezond-
heidscentrum, vergader- en parkeerfaciliteiten 
en de legering voor ongeveer 150 medewerkers. 
Al bij de indeling is rekening gehouden met de 
facilitaire dienstverlening, vertelt Van Leijen-
horst. “Vooraan het complex bevindt zich een 
logistiek centrum. Van daaruit distribueren wij 
met compacte elektrische bestelwagens de be-
nodigdheden voor de facilitaire dienstverle-
ning zoals catering en schoonmaak. De routing 
moet daarop berekend zijn.”

Het voorbeeld tekent hoezeer de fases van een 
DBFMO-contract verweven moeten zijn. Nor-
maal is een facilitair dienstverlener immers ge-
bonden aan de kenmerken van een bestaand 
gebouw; daar valt niets meer aan te veranderen. 
“Nu zaten ook wij bij de architect aan de teken-

tafel. Facilitair design betekent dat we meeden-
ken over zaken als materiaalgebruik, routing, 
indeling en logistiek. Zo moet gft-afval op een 
speciale manier bewaard en afgevoerd worden. 
Bij het ontwerp hebben we gekozen voor een on-
dergrondse tank die eens in de zoveel tijd wordt 
geleegd.” Een oplossing die je niet veel tegen-
komt, maar een aanzienlijke besparing oplevert 
gedurende de exploitatie.

Geven en nemen
De nieuwe Kromhout Kazerne is gerealiseerd 
door het consortium Komfort BV, bestaande uit  
Strukton, Ballast Nedam en John Laing. ISS Fa-
cility Services en de architectenbureaus Meyer 
en Van Schooten en Karres en Brands zijn hier-
in de partners. Om tot het beste voorstel te ko-
men moesten de partijen elkaar leren begrijpen, 
legt Van Leijenhorst uit. “Zachte vloerbedekking 
staat voor een facilitair bedrijf garant voor een 
goede omzet, maar moet ook sneller vervangen 
worden. Onze gezamenlijke keuze voor natuur-
steen is duurder in de aanschaf, maar goedko-
per in het onderhoud en dus voor het geheel 
beter. Een architect kan op zijn beurt een prach-
tige glazen pui wensen, maar als de glazenwas-
ser vervolgens allerlei acrobatische toeren moet 
uithalen, stijgen de onderhoudskosten.” 

Blijven investeren
Zodra het complex af is, begint het voor de faci-
litaire dienst echt en is het zaak alle ins en outs 
van het gebruik zo snel mogelijk onder de knie 
te krijgen en steeds te blijven updaten. “Welke 
dagen zijn druk, wanneer zijn veel mensen no-
dig? Waardoor ontstaan de pieken? We moeten 
aan de outputspecificaties blijven voldoen. Pret-
tig daarbij is dat we makkelijker kunnen inves-
teren in oplossingen die het werk verbeteren, 
want we weten dat we daar nog vele jaren profijt 
van zullen hebben. En  in onze mensen, omdat 
ze er nog 25 jaar werkzaam kunnen zijn.”

André  
van Leijenhorst 
Directeur PPS en 
consortium  
management bij ISS 
Integrated Facility 
Services

Een ‘landmark’ voor Groningen. Zo 
noemt opdrachtgever de Rijksge-
bouwendienst het gezamenlijke 
kantoor van de Dienst Uitvoering 
Onderwijs en de Belastingdienst 
dat sinds 2011 in gebruik is. Het 
innovatieve ontwerp behelst een 
toren van 92 meter, een parkeerga-
rage en een openbare stadstuin en 
paviljoen. Johan Winnubst is direc-
teur Business Unit Exploitatie van 
Strukton Worksphere, de regisseur 
van de integrale dienstverlening in 
dit 20-jarige DBFMO-contract.

Verantwoordelijkheid voor ontwerp, bouw, 
financiering, onderhoud en exploitatie: dat 
heeft grote invloed op het proces, illustreert 
Winnubst. “Je maakt integrale afwegingen, 
er is geen ruimte meer voor verkokering. Al-
le keuzes en werkzaamheden worden over de 
gehele levenscyclus afgewogen. We ontwer-
pen en bouwen, maar zijn ook verantwoor-
delijk voor de energiehuishouding tijdens 
de exploitatieperiode. Daarom hebben we al 
vroeg nagedacht over de beste oplossing op 
de lange termijn. Zo zorgt de gevel in de win-
ter via de laagstaande zon voor verwarming 
van het pand en in de zomer voor beperking 
van de benodigde koelcapaciteit. ” 

Twintig jaar is lang en flexibiliteit van het 
gebouw is daarom belangrijk. “Om verhui-
zingen zoveel mogelijk te beperken, is er een 
goede verhouding tussen flexplekken, vaste 
werkplekken en vergaderruimtes.” Een an-
der voorbeeld is de vloerconstructie: water 

wordt door de vloerconstructie geleid (beton-
kernactivering) en de bekabeling is aange-
bracht onder de verhoogde vloer. “Daardoor 
kun je eenvoudig werkplekken aanpassen. 
Daarnaast is het kantoor eventueel her te ge-
bruiken voor  woningbouw.”

Garanties op kwaliteit
Strukton is een van de aandeelhouders in 
DUO², de opdrachtnemer in dit project. “De 
opdrachtgever betaalt ons per kwartaal een 
beschikbaarheidsvergoeding die is gekop-
peld aan de prestaties. Om continu goed te 
kunnen presteren, hebben we een monito-
ringsysteem geïntroduceerd. Het koppelt 
storingen, klachten en gebouwbeheerssys-
temen aan de contractafspraken. Dat zorgt 
voor voortdurende toetsing op kwaliteit, 
hospitality, betrouwbaarheid en continuï-
teit. Alle betrokken partijen kunnen inzien 
hoe we presteren. Hiermee kunnen wij de 
dienstverlening efficiënt en effectief mana-
gen. Dat is van belang, want tekortkomingen 
kunnen leiden tot kortingen op de vergoe-
ding. Daarnaast laten we zien dat we aan de 
gewenste kwaliteit voldoen of welke acties 
we ondernemen om het kwaliteitsniveau te 
verbeteren.”

Anders denken
“Wij voeren de regie over de integrale 

dienstverlening bij grote huisvestingscon-
tracten en zijn verantwoordelijk voor meer 
dan 7500 werkplekken voor rijksambtenaren. 
Succes leunt grotendeels op de kwaliteit van 
de mensen. De kennis en ervaring die onze 
medewerkers inmiddels hebben opgebouwd 
delen we actief met de markt en passen we 
toe bij nieuwe integrale projecten. Het ‘oude’ 
denken ligt ver achter ons.” 

Johan Winnubst 
Directeur 
businessunit 
exploitatie Strukton 
Worksphere

Foto: Enrico dE radEn

integrale dienstverlening
in de praktijk

marie-louise schonewille
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Grootste pps-
huisvestingsproject tot nu toe

DUO2 
Foto: ronald tillEman

Kromhout Kazerne 
Foto: JannEs lindErs
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Brink Groep,
Wiel Arets Architects  
en hillen & roosen

Feliciteren  
‘Poort van Den Haag’  

met Het winnenDe 
Plan van De 

‘PPS Hoge raaD  
Der neDerlanDen’

Brink Groep, Wiel Arets Architects en hillen & roosen 
zijn de initiatiefnemers van het consortium ‘hageraad’ 
dat heeft  meegedaan aan de pps aanbesteding ‘nieuw-
bouw hoge raad der nederlanden’. Afgelopen anderhalf 
jaar hebben wij op basis van gelijkwaardigheid intensief 
en bevlogen samengewerkt aan de opgave. Bijzonder was 
dat deze partijen hieraan risicodragend hebben meege-
daan. na in de competitie op eigen kracht te zijn door-
gedrongen tot de laatste drie aanbieders hebben wij, om 
een concurrerende  financiering te krijgen, het team ver-
sterkt met DiF, strukton Assets & strukton Worksphere. 

De onconventionele samenstelling van ons consortium 
heeft in de markt een hoop losgemaakt. Deze bijzon-
dere samenwerking heeft ook geleid tot inspirerende 
discussies en nieuwe inzichten in de wijze waarop échte 
samenwerking betere resultaten oplevert. het heeft 
ons geïnspireerd op de ingeslagen weg door te gaan. 
Alleen zo kunnen vraagstukken daadwerkelijk geïnte-
greerd worden opgepakt. Wij gaan deze ervaring  in de 
toekomst inzetten om een bijdrage te blijven leveren 
aan de verdere professionalisering van de bouw- en 
vastgoedsector.


