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Even voorstellen….
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Maar vooral:
In discussie en leren van de A9: Wat ging goed? Wat ging niet goed? 
Wat zijn uw ervaringen?



Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) programma

Doel: Het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid op de verbinding 
Schiphol-Amsterdam-Almere

Resultaat: Verbetering van de leefbaarheid en stimulans van de economische 
ontwikkelingen en werkgelegenheid in de Noordelijke Randstad



Project A9 Gaasperdammerweg 1952

Opening 1982



Mijlpalen

2006

Besluit tot aanleg tunnel Gaasperdammerweg vanwege
problemen omwonenden:

• Geluidsoverlast

• slechte luchtkwaliteit

• barrière tussen stadsdelen
(stadsdeel met 80.000 inw.)

Probleem verkeer:

• te weinig capaciteit om in 2020 150.000 motorvoertuigen/etmaal 
af te wikkelen

4 januari 2012: Raad van State verklaart alle beroepen ongegrond: 
Tracébesluit SAA onherroepelijk

30 oktober 2013: Wijziging Tracébesluit SAA onherroepelijk

15 augustus 2015: Start Realisatie



Situatie 2014



Situatie na 2020









Fase 1: Stakeholdermanagement in voorbereidingsfase

Uitdagingen:

• Draagvlak bemachtigen voor
– het te kiezen tracé (NIMBI discussies tackelen)

– de scope van de verkeerskundige oplossing (WWN, OWN, OV)

– mitigerende en compenserende maatregelen

– de mate van inpassing

– tunnelveiligheidsmaatregelen

– En nog veel meer….

• Zienswijzen op het OTB en beroepen op het TB van tafel krijgen



Stakeholdermanagement in voorbereidingsfase

1) Kennis van je omgeving en je stakeholders

• Weten wie waarvan is en wie je waarvoor moet hebben

– Wat zijn mensen waar naar wordt geluisterd?

• Elkaars verantwoordelijkheid en belang kennen, respecteren en waar mogelijk hieraan proberen bij 
te dragen

– Niet alleen vanuit het belang van Rijkswaterstaat denken

– Projecten zoveel als mogelijk laten aansluiten op alle wensen vanuit de maatschappij (die moet je dan wel 
kennen…)

2) Heldere boodschap geen verstoppertje spelen

• Slecht nieuws open en eerlijk brengen, richting de stakeholder duidelijk zijn over waar wel of geen 
ruimte zit en waarom



Stakeholdermanagement in voorbereidingsfase

3) Heldere structuur

• Accounthouderschap

– Maak per stakeholder iemand verantwoordelijk voor alle contacten en issues met deze stakeholder

– Laat deze accounthouder de overleggen voor zitten, de overeenkomsten met deze stakeholder maken etc.

• Overlegstructuur

– Organiseer operationele overleggen in klein teamverband

– Zorg voor besluitvormingsstructuur waarbij je samen met stakeholder de discussiepunten inventariseert en 
gezamenlijk de besluitvorming op het eerste escalatie niveau voorbereid

• Informatiestructuur

– Houdt klanteisen, de vertaling in contracteisen en de motivatie voor afwijkingen of afwijzingen vanaf het 
begin goed bij (Relatics)



Wat is gelukt?

• Veel wensen vanuit de omgeving zijn meegenomen in de scope

– A9 in landtunnel (langste landtunnel van Nederland)

– 10 meter hoge geluidsschermen bij Diemen

– bus infra op OV-corridor Almere – Amsterdam Amstel station

– eerder opleveren van de A6 ten behoeve van de Floriade

– open houden grote delen OWN tijdens aanleg tunnel (3,65m)

– het aanplanten van de door de bewoners uitgekozen bloembollensoort

• Draagvlak bij Aktiegroep voor gekozen oplossing

• Geen van de beroepen bij de Raad van State heeft stand gehouden

– veel overleg met de indieners van zienswijzen en beroepen

– waar mogelijk plannen aangepast of veel aandacht besteed aan de motivatie waarom dan niet



Wat is niet gelukt?

• Draagvlak genereren voor A6-A9 verbinding

– onhaalbare bovengrondse varianten werden getoond -> dat negatieve beeld bleef hangen

– oppositie bestond uit mensen die gewend zijn gelijk te krijgen, terwijl RWS gewend was gelijk te 
hebben

– actiegroepen in 2006 niet actief betrokken, daardoor zochten zij de media op en werden de 
discussies via de media gevoerd

– Door technische benadering van klachten en onjuiste aannames ontstond er geen draagvlak

• Afsluiten Gaasperplasmetrolijn gedurende 21 weken

– was niet in belang dienst tram en metro Amsterdam

– onvoldoende nagedacht over de consequenties van deze beslissing -> niet geëscaleerd naar 
bestuur

• Geen Omgevingsmanagement als geen EMVI component in Aanbesteding
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En wat vind u?



Fase 2: Stakeholdermanagement tijdens de opstart 
(Realisatiefase)

Uitdaging/belang RWS:

• Winkel open houden 
tijdens de verbouwing

• Bewoners tevreden 
houden

• Voorkomen tunnelgedoe

Uitdaging/belang IXAS:

• Soepel verloop project (oa. vergunningen en validatie stakeholders)

• Draagvlak aanpak IXAS bij RWS en stakeholders



Warme overdracht RWS -> Opdrachtnemer

SAA heeft Dienend Opdrachtgeverschap omarmd:

• SAA heeft IXAS geholpen aan relevante informatie waar het kon bijv:

– Wat zijn bij de stakeholders de ‘heilige koeien’

– Wie lijken belangrijk en wie zijn belangrijk

• SAA heeft opdrachtnemer bij de stakeholders geïntroduceerd bijv:

– Stadsdeel Zuidoost heeft (na suggestie van RWS) een fietstocht en dinertje voor IXAS 
medewerkers die veel contact zouden hebben met medewerkers van Amsterdam georganiseerd

– Gezamenlijk eerste overleg met actiegroep

– Gezamenlijk op de koffie bij IKEA ter introductie van IXAS aldaar

• Als iets technisch niet blijkt te kunnen, wees dan helder over waar waarschijnlijk wel, maar zeker ook 
waar geen ruimte zit



Gunning! En dan…..

20



Gunning! En dan…..
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Afstemmen OM Aanpak

Waarom SOM?



Opstarten OM Aanpak…

“Met menselijke maat en door structuur, discipline en een gedegen voorbereiding, een sterke 
stakeholderaanpak neerzetten”

• Verantwoordelijkheden OG-ON afstemmen

• Stakeholders “verdelen”

• Accountmanagement inrichten in beide organisaties

• Opzetten overlegstructuur in driehoek

• Planning maken stakeholdermanagement, in de driehoek met Ontwerp-Aantoonbaarheid-Omgeving

….En allemaal nog zonder stakeholders !



Gezamenlijk stappenplan

In stappen en met strakke planning 
samen voorbereiden



Twee specifieke leerlessen

1) Accounthouderstructuur

• Inrichten van structuur in stakeholdermanagement

• Eigenaarschap en discipline in de organisatie door verdelen ‘accounts’

• Training voor accountmanagers 

• Verantwoordelijkheid op strategisch niveau (escalatie en besluitvorming) bij Omgevingsmanager



Besluitvormend

Escalatie

Integraliteit
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Strategisch

Operatio-
neel

Eisenanalyse

Technische werksessies

Besluitvoorbereidend

Risico’s



En de uitdagingen...

• MT(plus)-leden als accounthouder > training in 
stakeholdermanagement
– “Ook dát er nog bij als MT lid….”

• In de organisatie > strakke sturing in contact met 
stakeholders
– Ons kent ons “Ach ik bel GVB wel even, ik regel het wel” 

• Vasthouden aan de structuren en afspraken 
– Want technische organisaties zijn per definitie “ad hoc” en 

flexibel, toch?!

Kortom: cultuur, discipline, wilskracht… MINDSET



Twee specifieke leerlessen

2) Eisenanalyse in de driehoek

• Team Ontwerp, Aantoonbaarheid en Omgeving naar stakeholders (mét RWS)

• Planmatig en gestructureerd stappenplan om tot eisenanalyse te komen
– Middels “Van 1 tot 5” SMARTheidscijfer eisen analyseren

– Pas dáárna ontwerpen

• Via vaste teams (operationele teams per stakeholder)

• Juiste abstractieniveau op juiste moment

• Manier om als één organisatie door het poortje te gaan: 
– van Integraal VO, VO, DO en CO (inclusief TTI!)



Wat is gelukt? Wat is niet gelukt?

Gelukt:

• Kennisdeling RWS-IXAS; vertrouwen opbouwen

• Structuur aanbrengen door eisenanalyse in vaste ‘accounts’

• Belang stakeholdermanagement in de hele organisatie én bij stakeholders

• Alle issues afgehandeld. Geen bestuurlijke afstemming benodigd

Niet gelukt:

• Accounthouderschap in één keer beleggen “op juiste niveau”: soms moest worden 
gewisseld 

• Ondanks ruime tijd voor “voorbereidingsfase” toch nog druk op aanvraag vergunningen



Dilemma’s

Rijkswaterstaat:
Interne organisatie heeft soms andere belangen en andere 

petten op. Hoe organiseer je dat?

IXAS:
Als het uitvoerings-geweld eenmaal begint, is dan deze 

structuur nog wel voldoende?



Fase 3: Stakeholdermanagement tijdens uitvoering 
(Realisatiefase)

Uitdagingen

• Structuur is neergezet: uitvoering gaat (vanaf aug 2015) los. Belangrijkste is 
vasthouden aan structuur en bewuste afwegingen maken

• Na voorbereiding komt uitvoering. Stakeholders: “Goede voorbereiding, maar nu 
wel waarmaken”

• Bewoners: “Nog steeds 10.000 heipalen….”

En nog steeds…
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Wat is gelukt? Wat is niet gelukt (tot nu toe…)?

Gelukt

• Soepel verloop van de vergunningen en dus met omwonenden en bevoegd gezag

• Soepele validaties met stakeholders van IVO, VO naar DO fase (aantoonbaar veilig ontwerp)

• Weinig issues geëscaleerd op bestuurlijk niveau

Niet gelukt

• DBFM contract blijft focus op tijd > sommige stakeholders “onder druk”

• Bezwaarschrift op Geluidsvergunning 2016 (het eerste bezwaarschrif op 400 vergunningen..)

• Ondanks alle inspanningen toch nog negatieve publicaties, kamervragen, etc.

En nog steeds: “1000 dingen goed doen in een DBFM contract!”



Wat hebben wij geleerd?

Stakeholdermanagement zit in het MT/IPM team

> Toekomstige CM’s, TM’s, etc zijn óók stakeholdersmanagers

Structuur en discipline is key

> Operationeel vs. besluitvormend

Draagvlak bij management en bewust sturen op de juiste mindset in de 
organisatie is cruciaal

Een persoonlijke match tussen OG-ON blijft van belang: praten moet!

Elkaars belangen onderkennen

> Voor OG is de business case van ON óók van belang
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