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1 Inleiding

Het Rijk heeft in 1997 met Sijtwende BV een contract afgesloten voor het ont-
werp en de bouw van de Sijtwendetunnel (Bilaterale Overeenkomst Sijtwende
BV - Rijk). De taken van Rijkswaterstaat in dit project zijn verdeeld over twee di-
recties: Directie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het algemeen contract-
management en de financiële afhandeling (comptabel beheer) en de Bouwdienst
is verantwoordelijk voor het technische deel: het toezien op de ontwerp- en uit-

"voeringswerkzaamheden van de opdrachtnemer (technisch beheer). Dit samen-
werkingsverband is vormgegeven in een Beheersingsplan.

Zowel bij de Directie Zuid-Holland (DZH) als bij de Bouwdienst (BD) bestaat er
behoefte aan een evaluatie van de samenwerking tussen deze diensten in het
kader van het project Sijtwende.

De aanleiding voor de evaluatie is enerzijds de nieuwe ontwikkelingen gaande-
weg de uitvoering van het project (zoals EKB) en anderzijds het feit dat het bij de
bouw van de Sijtwendetunnel om een samenwerkingsvorm met de markt gaat
die relatief nieuw is voor RWS. 4

Zowel de BD als DZH vinden het belangrijk om lering te trekken uit het Sijtwen-
deproject voor soortgelijke samenwerkingsverbanden in de toekomst en om in-
zicht te krijgen in mogelijke verbeteringen in de huidige (interne) samenwer-
kingsrelatie. Daarmee is tegelijkertijd het doel van de evaluatie aangegeven.

De opdrachtgever van de evaluatie is de Hoofd-Ingenieur Directeur van de Di-
rectie Zuid-Holland, de heer ir. H.M. Schroten.

1.1 Onderzoeksvragen en reikwijdte

In de evaluatie staan de volgende onderzoeksvragen centraal:
1. Hoe is het contract met Sijtwende BV tot stand gekomen en wat was de

achterliggende gedachte om het zo te doen?
2. Hoe is de (interne) samenwerkingsrelatie qua opzet ingevuld en hoe functi-

oneerde de samenwerking in de praktijk? Hierbij is van belang:
de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen
de BD en DZH;
de invulling van de toezichthoudersrol vanuit het ministerie;
de werkbaarheid van de samenwerkingsrelatie in de praktijk en
de doorvertaling van de afspraken uit het beheersingsplan naar de ope-
rationele niveaus. Dit gaat onder meer over de personele condities om
innovatief aanbesteden ten uitvoer te kunnen brengen.

3. Welke lessen kunnen uit het Sijtwende project worden getrokken?

De reikwijdte van de evaluatie beperkte zich in eerste instantie tot de interne
samenwerkingsrelatie tussen DZH en de BD.
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De samenwerking met de externe contractpartijen maakte geen onderdeel uit
van de evaluatie.
Gaandeweg de evaluatie is echter ook meer aandacht besteed aan aspecten die
te maken hebben met de relatie Rijk - Sijtwende BV.

De Overeenkomst Rijk - Sijtwende BV is het kader waarbinnen de evaluatie is
uitgevoerd. Rechtmatigheidsvraagstukken, accountantsonderzoeken en inhou-
delijke beoordelingen van kwaliteitssystemen vallen buiten de scope van de eva-
luatie. Mogelijke effecten hiervan op de sturing en beheersing van het Sijtwen-
deproject behoren echter wel tot de scope van de evaluatie.

1.2 Aanpaken organisatie

De evaluatie is uitgevoerd door middel van een 15-tal interviews met direct be-
trokkenen van het ministerie, alsmede een interview met de aannemer. Vervol-
gens is een workshop over de voorlopige bevindingen georganiseerd, waarin de-
ze besproken zijn met beide projectleiders. Op basis van de resultaten van deze
workshop zijn de bevindingen verder aangescherpt en is een workshop belegd
met een brede groep van betrokkenen over de leerpunten die uit het project zijn
te destilleren. Het onderzoek is afgerond met het opstellen van onderhavig eind-
rapport.

De evaluatie is uitgevoerd door een team van auditors van de afdeling Operati-
onal Audit van het ministerie en adviseurs van IMEconsult.

1.3 Leeswijzer

Het voorliggende rapport is verder als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt
het feitelijke historisch verloop geschetst (feitenrelaas) en wordt ingegaan op een
aantal kenmerken van het 'Sijtwende'-contract en het beheersingsplan. Hoofd-
stuk 3 bevat de analyse en beoordeling van het procesverloop aan de hand van
de volgende vier beheersaspecten: besturingsfilosofie, beheerssystemen, be-
heersorganisatie en beheerscultuur. Dit hoofdstuk eindigt met de 'overall' con-
clusies. In hoofdstuk 4, tenslotte, zijn de leerpunten en aanbevelingen geformu-
leerd, gegroepeerd naar de vier beheersaspecten.
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2 Feitelijke projectkenmerken

Alvorens in het volgende hoofdstuk een analyse van relevante beheerslngs-, sa-
menwerkings- en procesaspecten plaatsvindt, worden in dit hoofdstuk de feite-
lijke projectkenmerken beschreven.

2.1 Korte historische terugblik

De aanleg van een noordelijke randweg bij Voorburg kent een lange geschiede-
nis. Reeds in de jaren '70 waren er plannen in de maak. Echter, mede gezien het
opkomende milieudenken in die tijd, was het geen onomstreden idee en werd
rigoreuze wegenbouw door velen maatschappelijk ongewenst gevonden. Zo ook
de gemeente Voorburg, die van mening was dat de Utrechtse baan voldoende
verkeersmogelijkheden bood.

Eind jaren '80, toen er VINEXlokaties ontstonden die nieuwe eisen stelden aan
verkeers- en vervoersmogelijkheden, begon de aanleg van een randweg urgentie
te krijgen. De gemeente Voorburg was echter nog steeds tegen en beriep zich
met succes op de Milieueffectrapportage (MER).

Enkele jaren later, medio jaren negentig, kreeg Voorburg een zogenaamde
"Aanwijzing" van de Provincie Zuid-Holland. Deze aanwijzing hield in dat de
gemeente binnen een jaar een bestemmingsplan diende op te stellen dat voor-
zag in de aanleg van de noordelijke randweg c.q. RW 14. Dit uiteraard binnen
de kaders van de MER.

Projectontwikkelaar Bohemen Vastgoed, die in contact stond met de gemeente
Voorburg, had inmiddels het idee opgevat om in het betreffende gebied over te
gaan op dubbel ruimtegebruik. Bohemen Vastgoed en Volker Stevin zijn hiertoe
een samenwerkingsverband aangegaan ( later omgezet in Sijtwende bv) om een
plan te gaan ontwikkelen, naast het plan dat Rijkswaterstaat reeds voor het ge-
bied gereed had (een plan waar Voorburg geen voorstander van was). Via Vol-
ker Stevin is Van Hattum & Blankevoort ingehuurd voor de bouwen Arcadis
voor het ontwerp van de tunnel. Tegelijkertijd is DZH benaderd, die op zijn beurt
de Bouwdienst heeft ingeschakeld.

Het plan vanuit de markt bleek alle partijen aan te spreken. Er was echter een
exploitatietekort van 30 miljoen gulden. De toenmalige minister van Verkeer &
Waterstaat, Jorritsma, heeft het exploitatietekort voor haar rekening genomen,
omdat het Sijtwendeplan werd beschouwd als een mooi voorbeeld van een PPS-
constructie en van intensief en integraal ruimtegebruik.

In juli 1996 is een intentieverklaring ondertekend door Sijtwende BV, de ge-
meente Voorburg, het Regionaal Openbaar Lichaam Haaglanden en het Rijk.

De intentieverklaring werd in september 1996 gevolgd door een vierpartijen-
overeenkomst tussen de ministeries V&W en VROM, de gemeente Voorburg en
Sijtwende BV.
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In aansluiting hierop zijn er in 1997 drie bilaterale deelprojectovereenkomstèn
gesloten:

tussen Sijtwende BV en de gemeente Voorburg over woningbouw;
tussen de gemeente Voorburg en het Rijk over planologische medewerking
en de grond overdracht en
tussen Sijtwende BV en het Rijk over de aan te leggen tunnel en weg.

De derde deelprojectovereenkomst vormt het kader voor onderhavige evaluatie.

Voor een verder chronologisch verloop van de gebeurtenissen vanaf 1997 tot
heden wordt verwezen naar Bijlage 1.

2.2 Kenmerkenvan contracten Beheersingsplan

2.2.1 Gehanteerde filosofie

Kenmerkend voor de bilaterale deelprojectovereenkomsf is dat het een "koop-
constructie" betreft, waarbij Sijtwende BV verantwoordelijk is voor het ontwerp
en de bouw van de weg plus tunnel. Het Rijk neemt de weg en tunnel na ople-
vering af van Sijtwende BV. Typerend voor deze constructie is dat (uit Beheer-
singsplan, juni 1997):

Sijtwende BV ontwerpt en uitvoert voor eigen rekening en risico;
de rol van het Rijk bij ontwerp en uitvoering in principe beperkt blijft tot
toezien op afstand;
het Rijk een vaste bijdrage in de kosten levert door middel van voorschotten
gekoppeld aan deelproducten en
de beperkte rol van het Rijk bij ontwerp en uitvoering wordt ondervangen
met een systeem van kwaliteitsborging van Sijtwende BV en met aanvullen-
de bepalingen in de overeenkomst voor gebreken die aan het licht komen
na de afname.

Het vastleggen van dit concept in een juridisch sluitend contract is een uitermate
intensief traject geweest dat ongeveer twee jaar heeft geduurd. De afdeling juri-
dische zaken van DZH speelde daarin een adviserende rol. Ook heeft DZH in de-
ze fase van contractering een extern advocatenkantoor ingeschakeld, kantoor
Houthof, om kennis van de markt betreffende dit type contracten te kunnen be-
nutten. Houthof fungeerde als een neutrale derde partij in het contracterings-
proces.
De crux zat in het gegeven dat het Rijk enerzijds opdrachtgever was, maar an-
derzijds niet de verantwoordelijkheid wilde krijgen voor (de kwaliteit van) ont-
werp, uitvoering en eindresultaat. Dit is terug te vinden in het contract, waarin
op diverse plekken expliciet is opgenomen dat het Rijk op geen enkele manier
aansprakelijk is of kan worden gesteld.

1Volledig: Bilaterale Deelprojectovereenkomst Sijtwende BV en Staat der Nederlanden inzake
Rijksweg 14 Noordelijke Randweg tracé Plan Sijtwende
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2.2.2 Inhoud contract

Een randvoorwaarde bij de keuze van de contractvorm was dat de EG-Richtlijn
Aanbesteding niet van toepassing kon zijn. RWS werd geconfronteerd met een
blok van het bouwconsortium en de gemeente (eigenaar van de grond)
Op grond van advies van deskundigen is geconcludeerd dat het overheidsaan-
deel in het totaal project ( tunnel en woningen )minder dan 50% bedroeg van
het totale budget. Het project kon worden gezien als een particuliere project-
ontwikkeling waarop de EG-richtlijn niet van toepassing was. Dat is niet aange-
vochten. .

Het Sijtwendecontract is gebaseerd op het Design&Constructmodel. De argu-
menten die, volgens respondenten van de interviews, ind~rtijd een rol hebben
gespeeld bij. de keuze voor dit contract, zijn:
1. de innovativiteit van de markt wordt benut en
2. een Design&Construct-constructie paste in de trend binnen het Rijk richting

meer afstand tot de markt.

Er is sprake van één contract tussen het Rijk en Sijtwende BV. Er zijn geen deel-
contracten van de BD met de aannemer, noch van DZH met de aannemer.

Om de rol van het Rijk als afnemer van het eindproduct inhoud te geven is in
het contract een aantal belangrijke overwegingen en artikelen opgenomen. Zo'n
overweging is bijvoorbeeld punt f, dat als volgt luidt:

"Het Rijk beseft dat Initiatiefneemster, als ontwikkelaar en hoofdverantwoorde-
lijke voor ontwerp en realisatie van haar eigen plan, zelf de volledige verant-
woordelijkheid draagt voor ontwerp en uitvoering. Niettemin wenst het Rijk in
deze Overeenkomst tot uitdrukking te zien gebracht dat zijn belangen, als be-
oogd toekomstig beheerder van de Rijksweg 14, worden veiliggesteld, in welk
verband Initiatiefneemster (Sijtwende BV) aan het Rijk zal garanderen dat bij de
voorbereiding en aanleg van de Weg met die belangen wordt rekening gehou-
den, onder meer door een deugdelijk kwaliteitsplan, door een mechanisme dat
voorziet in enige mate van betrokkenheid bU ontwerp- en uitvoeringsproces -
echter zonder enige verantwoordelijkheid van het Rijk daarvoor - door een voor
Initiatiefneemster bjndende uitvoerjngsterm;;n, alsmede door deugdelijke ga=.
~ voor de nakoming van bepaalde verplichtingen".

Het Rijk stelt in het contract een bijdrage ter beschikking voor de aanleg van de
weg. Deze financiële bijdrage bedraagt 180 miljoen gulden, bestaande uit twee
delen: 160 miljoen RWS-deel en 20 miljoen VROM-deel. Een substantieel deel
van de kosten van de aannemer blijven voor Sijtwende BV zelf. Onderdeel van
de RWS-bijdrage betreft een voorziening ten bedrage van 35 miljoen gulden
voor de electro-mechanische installaties (EMJ) voor de weg en tunnel (artikel
6.1).
Over de wijze van betalen wordt contractueel vastgelegd dat deze geschiedt bij
wege van declaraties (artikel 7). Er wordt gekozen voor tussentijdse betalingen
door het Rijk.
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Dit was een gevolg van het feit dat de aannemer uiteraard niet bereid was om
het grote bedrag voor te financieren en het Rijk niet bereid was om de voorfi-
nancieringskosten te betalen. Bovendien zou vanuit het Rijk een betaling van het
gehele bedrag in één termijn problemen opleveren bij de inpassing in het Meer-
jarenprogramma Infrastructuur en Transport (MlD.

Het uitgangspunt dat bij de tussentijdse betalingen is gehanteerd, is dat betaling
plaatsvindt op het moment dat een bepaald, vooraf omschreven product is gele-
verd of dat de aanleg van de weg en tunnel een vooraf omschreven fase heeft
bereikt en een vooraf in de kwaliteitsplannen omschreven kwaliteitsniveau heeft
behaald (artikel 7.2).

2.2.3 Externe kwaliteitsborging

In de meer traditionele bouwopdrachten hanteert het Rijk de zogeheten UAV-
voorwaarden (= Uniforme Administratieve Voorwaarden) om de verhouding tus-
sen aannemer en opdrachtgever te regelen. Bij Sijtwende BV echter, werden de-
ze voorwaarden niet van toepassing verklaard gezien de afwijkende rolverdeling
tussen Rijk en aannemer. Daarom werd in het contract afgesproken dat gewerkt
zou gaan worden met een systeem van kwaliteitsborging (artikel 19, 20 en 21).

De kern van dit kwaliteitssysteem behelst op hoofdlijnen dat de aannemer waar-
borgt dat er bij de uitvoering van het project een doeltreffend kwaliteitssysteem
wordt toegepast, dat is afgestemd op ontwerp en uitvoering van de werkzaam-
heden onder het contract.

Als onderdeel van het kwaliteitssysteem dient de aannemer drie kwaliteitsplan-
nen te ontwikkelen (artikel 20):
1. het Kwaliteitsplan Algemeen, waarin de verantwoordelijkheden en be-

voegdheden van de personen in de organisatie worden benoemd, alsmede
de informatiestromen tussen Sijtwende BV, het Rijk en de uitvoerende op-
drachtnemer van Sijtwende BV worden vastgelegd;

2. het Kwaliteitsplan Ontwerp, waarin de ontwerpproducten worden benoemd
en inzicht wordt gegeven in de verificaties, toetsingen en keuringen die door
de opdrachtnemer van Sijtwende BV (Arcadis) worden uitgevoerd. Tevens
wordt aangegeven welke producten voor acceptatie worden aangeboden
aan het Rijk en

3. het Kwaliteitsplan Uitvoering. waarin de deelwerkplannen en keuringsplan-
nen worden benoemd en wordt aangegeven welke deelwerkplannen voor
acceptatie en welke ter informatie aan het Rijk worden aangeboden.

Het Rijk is in dit systeem bevoegd om erop toe te zien dat de uitvoering van het
deelproject conform de afgesproken kwaliteitsborging plaatsvindt. Dit toezien
kan zich uitstrekken over (artikel 21):

het bijwonen van keuringen en beproevingen van producten;
het bijwonen van activiteiten in kritieke fasen van productieprocessen;
de registratie van de kwaliteit en
door Sijtwende BV of het Rijk te houden interne en externe evaluaties.

Een cruciaal onderdeel van dit systeem van "externe kwaliteitsborging" vormt
de acceptatieprocedure (artikel 23).
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Acceptatie is een schriftelijke mededeling van geen bezwaar door het Rijk aan
Sijtwende BV ten aanzien van een vervaardigd document, declaratie, voorstel of
product. Dit veronderstelt overigens niet dat het Rijk enige verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid draagt voor hetgeen zij accepteert (artikel 23.2).

Voor het Rijk betekent het hanteren van dit systeem van kwaliteitsborging dat zij
een andere rol dient te vervullen dan bij veel andere projecten het geval is. In
plaats van een gedetailleerd, met name op kwantiteit beruste toezichthoudende
rol richting aannemer, is nu sprake van toezien op afstand. Concreet betekent dit
dat het Rijk minder vaak op de bouwplaats controleert, minder / geen product-
toetsen doet en meer systeem- en procestoetsen uitvoert.

Overigens is dit voor de Bouwdienst niet nieuw. Vanaf begin jaren negentig
wordt gewerkt met externe kwaliteitsborging. Dat gaf echter bij 70% van de
aannemers problemen, resulterend in claims. De HID van de Bouwdienst heeft
toen besloten om het systeem aan te scherpen, zonder de filosofie van toezien
op afstand te verlaten. Het project bij Etten-Leur was het eerste project dat hier-
toe werd aangegrepen. Daarna volgde Sijtwende.

De BD heeft overigens ook een intern auditprogramma dat onderdeel is van het
kwaliteitssysteem. Alle werken waar de BD verantwoordelijk voor is, worden en-
kele keren per jaar geaudit. De resultaten van dergelijke audits worden opgele-
verd aan de betrokkenen, waaronder de aannemer. Laatstgenoemde dient ver-
volgens binnen 2 weken te rapporteren welke acties hij onderneemt om de ge-
constateerde tekortkomingen te verhelpen.

2.2.4 Het Beheersingsplan

De uitwerking van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen
Rijkswaterstaat tussen de Directie Zuid-Holland en de Bouwdienst is neergelegd
in het Beheersingsplan (juni 1997). De beheersmaatregelen in dit plan zijn de
volgende:

Bouwdiensf:
is verantwoordelijk voor de technisch-inhoudelijke beoordeling van de resul-
taten van Sijtwende BV;
ziet toe op de uitvoering kwaliteitsplannen Ontwerp en Uitvoering;
ziet toe op de uitvoering werken volgens artikel 21 van de Overeenkomst;
is verantwoordelijk voor opstellen en afgeven van acceptatieverklaringen in
relatie tot producten van de termijnstaat (productenlijsten van de kwaliteits-
plannen Ontwerp en Uitvoering);
beoordeelt en becommentarieert rapportages van de contractpartner;
neemt deel aan het contractoverleg met Sijtwende BV;
verzorgt volledige administratie van kwaliteitsplannen Ontwerp en Uitvoe-
ring en
verricht werkzaamheden overeenkomstig de Elementaire Werkwijze.

Diredie Zuid-Holland:
fungeert als opdrachtgever, is formeel de trekker en voert het financieel be-
heer;
ziet toe op de uitvoering van het Kwaliteitsplan Algemeen;

Afdeling OA, IME-consult Eindrapport evaluatie Sijtwende 20-1-2003 Pagina 10 van 35



is verantwoordelijk voor acceptatie van alle producten die niet door de BD
hoeven te worden geaccepteerd;
kan boetes en sancties opleggen;
stelt prestatieverklaringen op aan de hand van acceptatieverklaringen van de
BD en confronteert deze met declaraties van de contractpartner;
rapporteert op basis van rapportage van de contractpartner en commentaar
van de BD aan opdrachtgever en bevoegd gezag van de BD;
is voorzitter van het contractoverleg met Sijtwende BV dat minstens 1 maal
in de 4 weken plaatsvindt en
is verantwoordelijk voor alle overige contractadministratie inclusief alle beta-
lingen.

Er wordt gekozen voor een tweehoofdige contractbegeleiding door de project-
leider van de BD en de projectmanager van DZH. Ter ondersteuning van de con-
tractbegeleiders en ter voorbereiding van het contractoverleg met de contract-
partner wordt een interne werkgroep ingesteld van de betrokken afdelingen van
de BD en DZH, die minimaal 1 maal per 4 weken vergadert.

Tevens wordt in het Beheersingsplan 1997 vastgelegd dat DZH en de BD ieder
een eigen contractadministratie voert ten behoeve van hun eigen taken. Deze
contractadministratie valt onder de controle van de eigen afdeling AO/IC.

2.3 Inhoudelijke resultaten tot nu toe

De resultaten tot nu toe, kunnen in twee categorieën worden ondergebracht: de
feitelijke projectresultaten enerzijds en de resultaten met betrekking tot de relatie
DZH-BD en in de relatie Rijk - Sijtwende BV anderzijds.

Projedresultaten
Sijtwende is naar buiten toe een zeer geslaagd project en een goed voorbeeld
van een soort PPS-constructie waarbij het Rijk een andere rol heeft dan in de
meer traditionele projecten. Het project wordt qua ontwerpfilosofie als innova-
tief en succesvol beschouwd vanwege het meervoudig ruimtegebruik en de in-
tegraliteit van het ontwerp. De volgende opmerking van een projectleider is in
dit verband illustratief: "Voor de buitenwereld is Sijtwende een voorbeeld van
een succesvol PPS-project; intern hebben we het echter steeds over de 5% die
niet goed ging".

Knelpunten in de invulling van het project hebben zich voornamelijk voorgedaan
bij het EMI-deel. In de eerste plannen van Sijtwende bv was een stelpost van 35
miljoen gulden opgenomen voor EMI. "Er bestond grote onduidelijkheid over de
noodzakelijk EMI-voorzieningen in een dergelijke tunnel.Een raming van de
Bouwdienst kwam uit op ca. 41 mln.
Om het contracteringsproces niet te verstoren is het bedrag van f 35 mln in het
contract opgenomen. Dit budget van 35 miljoen is ruimschoots overschreden.
Uiteindelijk is 100 miljoen besteed. Oorzaak is vooral de scopewijziging. Na dis-
cussie over veiligheid werd de oorspronkelijke beperkte installatie vervangen
door een volledige installatie die ook in autosnelwegtunnels wordt toege-
past.Ook de installaties van het aquaduct en de spoorwegonderdoorgang wer-
den onderdeel gemaakt van de tunnelinstallatie. Daarnaast werd een compleet
signaleringssysteem en een systeem voor afstandbediening toegevoegd.
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Relatie Rijk - aannemer en relatie DlH - BD
Over het algemeen beschouwen de betrokkenen het project als een 'erg leuk
project waarin veel geleerd is en kon worden'. De samenwerking en verstand-
houding tussen de partijen is veelal goed geweest.

Maar zoals een auditor zei: "projecten die inhoudelijk geslaagd zijn, kunnen te-
gelijkertijd qua sturing en beheersing niet in control zijn". Met name de wijze
waarop door het Rijk (c.q, de BD) invulling is gegeven aan de beheersing van het
contract in financiële zin is een continu punt van discussie geweest. Wat betreft
de samenwerking tussen DZH en BD is er bovendien een aantal jaren voor nodig
geweest om het project gezamenlijk "in control" te krijgen. In technische zin zijn
er geen grote problemen opgetreden. Het contract heeft een goed werkbare
vorm van samenwerking opgeleverd.
In het volgende hoofdstuk wordt op deze punten nader ingegaan.
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3 Analyse van beheersings-en proceskenmerken

In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal beheersings-, samenwerkings- en
procesaspecten die in de evaluatie als belangrijke (knel)punten naar voren zijn
gekomen. Deze aspecten hebben zowel betrekking op de relatie Rijk - Sijtwen-
de BV als op de interne relatie DZH - BD.

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de or-
de:

de besturingsfilosofie (relatie Rijk - Sijtwende BV);
de gehanteerde beheerssystemen, met name EKB (relatie Rijk - Sijtwende
BV);
de beheersorganisatie (relatie DZH - BD) en
de beheerscultuur (relatie DZH - BD).

3.1 Sijtwende primair een leuk en succesvolproject

Vooraf dient gesteld te worden dat vooral ingegaan wordt op zaken die minder
goed liepen, omdat hieruit leerpunten geformuleerd kunnen worden. Hierdoor
kan een eenzijdig (negatief) beeld ontstaan. Dit zou niet terecht zijn. Zoals al
eerder gesteld, wordt Sijtwende over het algemeen als een succesvol project be-
schouwd. Overigens laat men hierbij in het midden of het project ook kostenef-
ficiënt is geweest.

3.2 Besturingsfilosofie

De oorspronkelijk besturingsfilosofie achter het project was, zoals gezegd, die
van een 'koopconstructle', Hierbij was een 'Design & Construct plus"-
benadering het uitgangspunt. Het begrip 'Turn-key' is in dit verband ook wel
genoemd, maar dat is meer spraakgebruik geweest dan dat het feitelijk van toe-
passing was.

Het uitgangspunt was 'D&C-plus' omdat het Rijk geen opdrachtgever wilde zijn,
maar afnemer. De aannemer werd in het contract dan ook bewust steeds Initia-
tiefneemster genoemd. De 'plus' zit daarnaast in het feit dat ook zaken als ver-
gunningen en de communicatie met de omgeving tot de verantwoordelijkheid
van Sijtwende BV behoorde.

Een tweede uitgangspunt was toezien op afstand door het Rijk. Dit was contrac-
tueel vastgelegd.

Uitgangspunten gingen 'gliiden'
AI tijdens de contractfase is de filosofie van het Rijk, als afnemer van een weg
plus tunnel, gaan verschuiven doordat de systematiek van tussentijdse betalin-
gen, gekoppeld aan helder gedefinieerde tussenproducten, werd gehanteerd.
Hiermee werd onbedoeld het uitgangspunt van voorschotten en koop achteraf
ondergraven.
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Deze koopconstructies met betrekking tot producten met een hoge aankoopprijs
en een lang totstandkomingsproces hebben altijd een zekere spanning in zich
wat betreft het moment van afname, het moment van betaling van de aan-
koopprijs en het toezicht op de kwaliteit van het product tijdens de bouw. Rijks-
waterstaat wilde hoge financieringslasten voorkomen daarom werden tijdens de
bouw termijnen betaald. Los van deze financieringsconstructie blijft de belang-
rijkste vraag echter bestaan: hoe weet je dat je bij de oplevering een goed pro-
duct krijgt, met name in die gevallen waarbij je achteraf de kwaliteit niet meer
vast kunt stellen. Daartoe werd tijdens het bouwproces ook toezicht gehouden
op de wijze waarop de tunnel tot stand kwam. Volgens Directie Zuid-Holland
zijn diverse keren termijnen opgeschort omdat onvoldoende werd gepresteerd
door de aannemer.

Daarnaast werd RWS bij het EMI-deel meer direct betrokken bij het ontwerp dan
oorspronkelijk was beoogd. Onduidelijk is of en welke juridische risico's V&W
daarmee ongewild naar zich toe heeft getrokken. Bij het civiele deel heeft RWS
wel afstand gehouden tot het ontwerpproces en het uitvoeringsproces.

Door de Bouwdienst is vastgesteld dat het kwaliteitsborgingssysteem van de
aannemer in een aantal gevallen onvoldoende werkte. Ook werd door toetsen-
de instanties binnen de Rijkswaterstaat en de Accountantsdienst geconstateerd
dat het toezicht vanuit Rijkswaterstaat op het kwaliteitssysteem van de aanne-
mer (EKB-systematiek) niet altijd goed werd toegepast.
Dit heeft, samen met een aantal andere factoren (zie verder onder de tabel),
gaande de uitvoering van het project geleid tot een verschuiving van het begrip
'toezien op afstand' in de richting van een combinatie van toezien en toezicht,
waarbij verder werd gegaan met het toezicht dan in eerste instantie de bedoe-
ling was (meer accent op producttoetsen).

Bij EKBwordt beoogd een optimale mix van systeem-, proces- en producttoet-
sen te hanteren. Deze optimale mix kan per project verschillen. In feite is EKB
daarmee gepositioneerd tussen het 'echte' toezien op afstand, dat wil zeggen
achteraf toetsen op basis van een Programma van Eisen enerzijds en het traditi-
onele toezicht anderzijds. Dit is in de volgende figuur weergegeven.

Toezien op
afs1and, Systeem- Proces- Product- 'Inpuf-
Func.PvE r--

toetsen - toetsen I--
toetsen - toetsen

toetsen

c: EKB

:: =Toezien op afstand Toezld1t
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Het resultaat van de verschuivingen is geweest dat DZH en de BD uiteindelijk
dieper in het project zijn 'gezogen' dan oorspronkelijk de bedoeling was. De vol-
gende tabel laat zien op welk tijdstip verschuivingen in de oorspronkelijke uit-
gangspunten plaatsvonden.

Tijdstip en aard verschuivtnzen
Oorspronkelijke gedachte Tijdens Tijdens Tijdens

contradfase ontwerpfase Uitvoeri n1!sfase
1. D&C plus Meer interactief

en prescriptief
t.a.v EMI

2. Kopen na afloop Tussentijdse beta-
linzen

3. Toezien op afstand EKBen
meer toezicht

Er ligt een aantal redenen ten grondslag aan het feit dat deze verschuivingen
hebben plaatsgevonden:

door tussentijdse betalingen waren meer producttoetsen nodig;
het opstellen van een functioneel programma van eisen blijkt in het alge-
meen erg lastig en in het bijzonder voor het EMI-deel;
het detail niveau waarop de plannen van de aannemer werden geaccepteerd
was laag, waardoor echt toezien op afstand niet mogelijk bleek was en
traditionele patronen bleken soms moeilijk te doorbreken.

Hier zullen we achtereenvolgens op ingaan.

3.2.1 Van 'kopen naafloop' naartussentijdsebetalingen

Betaling achteraf bleek al snel geen haalbare optie, noch voor de aannemer noch
voor het Rijk. Voorfinanciering door de aannemer zou veel te duur zijn. Boven-
dien was 'betaling ineens' binnen het kasstelsel / MIT niet haalbaar. Het gevolg
is dat DZH al in de contractfase is overgegaan op tussentijdse betalingen. Deze
tussentijdse betalingen zijn uiteindelijk ook in het contract opgenomen.

Volgens betrokkenen had dit echter consequenties voor het uitgangspunt toe-
zien op afstand. Immers de comptabele regelgeving zegt: "Tegenover een beta-
ling aan de aannemer dient een prestatie van de aannemer te staan; een presta-
tie die naar product en kwaliteit de betaling rechtvaardigt." Dit betekent dat de
AD vond dat op gedetailleerd niveau de waarde van hetgeen tussentijds werd
opgeleverd, moest worden aangetoond. Volgens de AD werd deze behoefte met
name veroorzaakt door het niet goed functioneren van het kwaliteitsborgings-
systeem van de aannemer, waardoor anders moest worden getoetst.

Basisvoor de controle van de AD waren de deelwerkplannen van de aannemer.
Zo werden bijvoorbeeld voor de aanleg van tijdelijke constructies (zoals bouw-
putten) kosten gemaakt die betaald moeten worden. Voor deze betaling was
een akkoord van DZH nodig. Dus - zo redeneerde de AD - moest DZH vanuit
het oogpunt van de rechtmatigheid van de betalingen vaststellen of de bouwput
inderdaad was aangelegd en of de kwaliteit van de bouwput goed was.
Deze uitleg van de AD was niet voorzien in het contract.
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De deelwerkplannen van tijdelijke producten en hulpconstructies werden niet
geaccepteerd maar slechts ter informatie ontvangen. Volgens het contract waren
ze wel gekoppeld aan betalingen.
De opstelling van de AD moet naar onze mening dan ook vooral worden terug-
gevoerd op het contractueel overeengekomen betalingsregime.

Daarnaast bleek uit de accountantscontrole dat Rijkswaterstaat frequent consta-
teerde dat het kwaliteitsborgingsysteem van de aannemer niet goed functio-
neerde.

Een en ander leidde ertoe dat er meer productoetsen nodig waren dan oor-
spronkelijk de bedoeling was, waardoor ook de filosofie van toezien op afstand
ging verschuiven.

3.2.2 Van D&C naar meer gezamenlijk ontwerpproces

Cl Opstellen fundioneel Programma van Eisen lastig gebleken
Het Rijk heeft, aldus betrokkenen, weinig ervaring met het opstellen van een
goed FPvE, waarmee ook de gewenste kwaliteit gewaarborgd wordt. Het stellen
van functionele eisen die de te leveren kwaliteit voldoende borgen zonder te ver
in detail te gaan of juist zonder te abstract te blijven, was nog zwak ontwikkeld.
Dit gold en geldt sterker voor het EMI-deel dan voor het civiele deel.

De praktijk leert dat een functioneel programma van eisen niet het niveau is
waarop kwaliteitseisen kunnen worden gedefinieerd (probleem is: niet tijdig een-
duidig meetbaar). Het functioneel programma van eisen definieert alleen de
functies die het product moet kunnen vervullen, en zegt normaliter niets over de
technische kwaliteit, hiervoor is een definitie van het product op minimaal het
niveau van detail ontwerp nodig, ongeacht of dit detailontwerp door RWS zelf
wordt gemaakt of een onderdeel is van het contract met de opdrachtnemer.
In het Sijtwendeproject resulteerde dit in een PvE dat een mengelmoes was van
functionele eisen en gedetailleerde technische eisen. De Bouwdienst is van oor-
sprong uiteraard sterk technisch georiënteerd. Dit maakt de valkuil groot om tij-
dens contractbesprekingen tevens technisch inhoudelijke details te willen afspre-
ken en deze te koppelen aan het betalingsregime.

Dit heeft tevens gevolgen voor het toezicht houden. Er zal eerder sprake zijn van
een brede focus bij het toezicht houden, dan van een focus op risico's (risicoma-
nagement).
Bovendien zal het bij het koppelen van de betalingen aan een gedetailleerd pro-
gramma van eisen, lastig zijn om een eenduidige koppeling te leggen tussen de
bereikte resultaten en de betalingen.
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[J Gezamenlijk ontwerpproces
De oorspronkelijke gedachte bij de contractbesprekingen was, zoals gezegd die
van een Design & Construct model. Bij D&C is de rol van het Rijk in het ont-
werpproces beperkt tot het toetsen van de ontwerpproducten. Bij het civiele deel
van het project is dat goed gelukt Voor het EMI-deel echter, hebben de ontwer-
pers van de Bouwdienst een 'stevige vinger in de ontwerppap' gehad.
Het ontwerpproces van het EMI-deel is door de betrokkenen gekenschetst als
een interactief en iteratief proces tussen het Rijk en Sijtwende BV. De BD wilde
op deze manier garanties inbouwen dat het eindproduct de kwaliteit zou krijgen
die het Rijk wenst.

Zowel vanuit het Rijk als vanuit Sijtwende BV is het ontwerpproces als een voor-
spoedig verlopen proces gekenschetst. Eén van de respondenten drukte het als
volgt uit: "We spraken elkaars taal, want we waren allemaal techneuten bij el-
kaar. En we waren stevige gesprekspartners voor elkaar. Dat was een uitdaging
voor beide partijen". Wij constateren echter wel dat dit gezamenlijke ontwerp-
proces van het EMI-deel ertoe heeft bijgedragen dat het Rijk dieper in het pro-
ject werd 'gezogen' dan oorspronkelijk de bedoeling was waardoor het Rijk wel-
licht onbedoeld risico's naar zich toegetrokken heeft.

3.2.3 Geworstelmet de invulling van het begrip 'toezienop afstand'

[J Deelwerkplannen werden formele basis voor toezicht
Om zekerheid te krijgen dat Sijtwende BV voldoende kwaliteit zou bieden, heeft
het Rijk de deelwerkplannen van de kritische producten van de aannemer geac-
cepteerd in plaats van ter kennisgeving ontvangen. Acceptatie is volgens het
contract een verklaring van geen bezwaar. Zie artikel 23 lid 2. De deelwerk-
plannen van de niet kritische producten werden ter informatie ontvangen.
Een gevolg was dat de accountantsdienst de deelwerkplannen als basis hanteer-
de voor haar controles. Vanuit de AD werd dit gelegitimeerd vanuit de redene-
ring "Dát wat je op papier vastlegt en accepteert, moet je kunnen verantwoor-
den op het moment dat er betalingen uitgaan". Hierdoor was meer toezicht ver-
eist op detailniveau dan van tevoren was bedoeld.

Dit was in strijd met de gekozen filosofie. Conform de filosofie had het Rijk zich
moeten beperken tot acceptatie van het definitief ontwerp. In de praktijk geeft
dit echter voor de Bouwdienst weer te weinig de garantie en het vertrouwen dat
de producten met de gewenste kwaliteit geleverd worden. Over het algemeen
zijn de partijen het er daarom over eens dat acceptatie op het niveau van de
deelwerkplannen noodzakelijk is. Volledig toezien op grote afstand is daarmee
niet mogelijk gebleken.

Planvormin s roces Acce tatie door BD

Programma van Eisen Bouwdienst,J,
Voorontwerp (VO) aannemer,J,
Definitief ontwerp (DO) aannemer,J,
Uitvoerin sdokument (UD) (= RAW-

Geaccepteerd

Geaccepteerd

Ter kennisgeving aangenomen, be-
wust niet geaccepteer vanwege ge-
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bestek aannemer) aannemerJ,
Deelwerkplannen / gedetailleerde uit-
voeringsplannen aannemer

wust niet geaccepteerd vanwege ge-
detailleerde opzet.

Deelwerkplannen geaccepteerd

(J EKB 'redder in de nood'
Resteert de vraag hoe intensief moet worden toegezien op de uitvoering om aan
de eisen van rechtmatigheid van betaling te voldoen. Hierover heeft in feite een
continue discussie plaatsgevonden tussen de BD, DZH en de AD.

In het begin van het project bestond EKB in zijn huidige vorm nog niet en is bin-
nen de BD flink gestoeid met het begrip 'toezien op afstand'. Vanwege discus-
sies over de rechtmatigheid werd teruggevallen op producttoetsen.
AI vrij snel kwam EKB 'als een geschenk uit de hemel', omdat daarmee aan de
rechtmatigheidseisen voldaan zou kunnen worden en op deze wijze invulling
kon worden gegeven aan het begrip "toezien op afstand". Het heeft echter nog
lang geduurd voordat de betrokken partijen (met name de BD en de AD) het
eens waren over de precieze invulling in casu de optimale mix van systeem-,
proces- en producttoetsen. In feite heeft er een leerproces op dit gebied plaats-
gevonden voor alle partijen. Zie verder ook paragraaf 3.3.

3.2.4 Doorwerkingvantraditionelepatronen

(J Toezicht in plaats van toezien
De Bouwdienst schakelde voor het toezien medewerkers van de eigen regionale
buitendienst in. Deze medewerkers bleken (nog) onvoldoende op de hoogte van
de filosofie en concrete invulling van 'toezien op afstand'. Onze indruk is dat de
toezichthouders vanuit de Bouwdienst in eerste instantie onvoldoende zijn aan-
gestuurd en gefaciliteerd om hun nieuwe rol handen en voeten te geven. Uit
macht der gewoonte vervielen de "toezieners" veelal in hun oude toezichthou-
dersrol, Eén van de respondenten drukte het als volgt uit: "De filosofie van toe-
zien werd vertaald door toezicht te houden met drie mensen in plaats van met
zes mensen." Dit was mogelijk omdat vanwege de aard van het contract het Rijk
minder verantwoordelijkheid droeg dan bij een normaal contract.

Cl Andere organisatieonderdelen pas in later stadium betrokken
De AD, de controllers (AO/IC) van de BD en van DZH, en de toezichthouders
van de BD kregen pas in een later stadium en zonder veel voorkennis een rol in
het project. Zij waren niet betrokken geweest bij de voorbereiding van de con-
tracten en de gekozen uitgangspunten (zoals toezien op afstand en later EKB).
Door het innovatieve karakter daarvan ontstonden spanningen en discussies tus-
sen de uitvoerende- en .controlerende partijen gedurende de uitvoering van het
project. Alhoewel deze discussies gezien de omstandigheden (geen duidelijkheid
vooraf) noodzakelijk waren, hebben zij een verstorende werking op de uitvoe-
ring van het project gehad met meer en intensiever toezicht op het project dan
oorspronkelijk bedoeld. Deze discussie hebben geen gevolgen gehad voor de
voortgang van het project.
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o De context waarbinnen toezien op afstand tot ontwikkeling moet komen
Een probleem bij de ontwikkeling naar meer toezien op afstand is de traditionele
rolverdeling tussen het Rijk en de aannemer in de sector van Grond-, Weg- en
Waterbouw (GWW-sector).
In deze rolverdeling is de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) 'de man met de strop-
das' en de opdrachtnemer (aannemer) 'de man met de overall'. In deze traditio-
nele rolverdeling is de aannemerij gewend aan nauwgezet toezicht c.q. "hetop
de vingers worden gekeken door het Rijk". Dat geeft de aannemer veiligheid en
zekerheid. De aannemerij is nog maar weinig vertrouwd met moderne contract-
vormen waarin zij zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het eindproduct.
In die zin is er niet alleen sprake van een noodzakelijk veranderingsproces binnen
het ministerie, maar zeker ook bij de aannemers.

Of het toezien op afstand door het Rijk op termijn kans van slagen heeft, kan
niet worden losgezien van de vraagof aannemers bereid en in staat zijn om zelf
kwaliteitsborging handen en voeten te geven. Het huidige beleid van RWS en
van de bouworganisaties is hierop gericht. De interne regelgeving van V&W
moet hierop worden ingericht.

3.2.5 Procesmatige gevolgen voor het toezien in de praktijk

De hierboven beschreven ontwikkelingen (en het feit dat men met twee conflic-
terende beheersingssystemen werkte, zie paragraaf 3.3) hadden onder meer de
volgende gevolgen voor de praktijk van alledag:
a. er waren continu discussies binnen RWS en tussen RWS en de AD tijdens de

uitvoering van het project over de vraag of de beheersing van het project op
adequate wijze werd ingevuld. Met name de afweging tussen producttoets
of procestoets bleef een discussiepunt. Om geen risico's te lopen bij contro-
les achteraf bleef men hierbij hinken op twee gedachten;

b. dit heeft in feite geresulteerd in dubbele boekhoudingen: een EKB-
administratie en een producttoetsadministratie bij de BD; daarnaast voerde
DZH de financiële administratie;

c. uiteindelijk bleken de gegevens uit de zakboekjes van de 'meer traditionele'
toezichthouders daarom toch weer van pas te komen voor de producttoet-
sen, waar de controleteams van DZH en de AD om vroegen en

d. in de praktijk heeft men wel degelijk gewerkt met minder toezichthouders
(toezieners), namelijk twee in plaats van zes.

3.3 Beheerssystemenen processen

Externe kwaliteitsborging (later EKB genoemd) is ingezet als systeem om te bor-
gen dat de aannemer voldoende kwaliteit levert. De gedachte van het contract
werd door de BD uiteindelijk dus ingevuld met EKB. EKB houdt in dat een opti-
male mix van product-, proces- en systeemtoetsen wordt gekozen. Een belang-
rijk element van EKBvormt de systeemtoetsen. Systeemtoetsen richten zich op
het toetsen van het kwaliteitssysteem van de aannemer.

Op basis van de gehouden interviews komen wij met betrekking tot EKB tot de
volgende conclusies:

o EKB was Utrechts Bouwdienstverhaal en stond nog in de kinderschoenen
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"De wereld moest nog veroverd worden". Deze uitspraak van een respondent
duidt op twee aspecten. Ten eerste moest EKBnog verder worden ingevuld en
uitgewerkt. Sijtwende was in die zin - na Etten-Leur - een pilotproject voor EKB.
Ten tweede was EKB 'het kindje' van de BD in Utrecht. Het systeem kwam lo-
pende het project beschikbaar.
Noch DZH, noch de regionale toezieners van de BD waren bij de introductie
goed op de hoogte van dit kwaliteitssysteem. Bovendien was EKB ook voor de
AD nog wennen. Dat is een extra bottleneck gebleken bij de implementatie.

[J Toetsingsp/an BD in eerste instantie niet adequaat
Door de BD was een toetsingsplan opgesteld. Dit was echter aanvankelijk niet in
lijn met het contract. Later is dat herzien, mede naar aanleiding van opmerkin-
gen van de AD.

[J 'Externe' prikkels sturen handelen BD in relatie tot EKB
Het nadenken binnen de BD over de relatie tussen de filosofie van toezien en de
werking van EKBwerd vooral aangezwengeld door prikkels van buitenaf (DZH,
AD, de aannemer). Vanwege de discussies bij het Sijtwendeproject moest EKB
geforceerd worden ingevoerd. Hierdoor kon door de BD tevoren niet goed na-
gedacht over de manier waarop EKB in het kader van het Sijtwendeproject han-
den en voeten moest worden gegeven als vertaalslag van de gekozen filosofie.
De introductie en de acceptatie van EKB is hiermee zeker versneld.

[J Conflicterende contro/systemen
RWS-DZH gebruikt de Uniforme Contract Administratie (UCA), hetgeen gericht
is op producttoetsen, terwijl de BD de werkwijze Elementair hanteert waar EKB
op is gebaseerd. Beide systemen verdragen zich niet met elkaar.

Dat gaf met name problemen op het moment dat de accountants de rechtma-
tigheid van de betalingen ter discussie gingen stellen. DZH ging daarvoor haar
eigen toetssysteem gebruiken, de UCA. UCA verifieert op input en product en
past niet bij de werkwijze Elementair van de Bouwdienst. Bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden bij de contractbegeleiding verschillen aanzienlijk. Hierdoor
ontstond een situatie van 'toets op toets' waarbij DZH naast de toets van de
Bouwdienst ook nog de eigen toets volgens de UCA uitvoerde. Het ware dan
ook aan te bevelen geweest om het comptabel en technisch beheer in één hand
te leggen.

[J Randvoorwaarden voor werken met toezien op afstand tevoren niet door-
dacht

Wat betekent het als je als organisatie kiest voor het werken met toezien op af-
stand? Waar gaat het management op sturen? Hoe moeten medewerkers op de
werkvloer worden gefaciliteerd om dit in te vullen? Wat betekent toezien op af-
stand en EKB voor de manier waarop de AD haar controles dient uit te voeren?
Over dit soort management- en professionaliseringsvraagstukken is vooraf te
weinig nagedacht. AI werkende ontstonden problemen en werd het systeem
verder ontwikkeld.
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[J Was de OFA we/onafhankeli;k?
Bij EKB wordt gewerkt met een zogenaamde OFA (Onafhankelijke Functionaris
van de Aannemer). Dit was een nieuw specifiek kenmerk van EKB in vergelijking
met de systemen van externe kwaliteitsborging die daarvoor gebruikt werden.
Bij Sijtwende BV was de OFA reeds als site engineer aanwezig vanuit de ontwer-
per Arcadis om toe te zien of de bouw van de tunnel in overeenstemming was
met het ontwerp van Arcadis. De BD heeft gebruik gemaakt van deze OFA voor
haar eigen EKB.
De vraag is in hoeverrede OFA inderdaad beschouwd kon worden als een onaf-
hankelijke functionaris, gezien het feit dat hij van Arcadis kwam die ook in op-
dracht van de aannemer werkte.
In de laatste versie van de werkwijze Elementair van de Bouwdienst is de positie
van de OFA vastgelegd. De OFA moet daarbij los staan van de uitvoeringsorga-
nisatie van de aannemer, maar mag verder wel in dienst zijn van de aannemer.

3.4 Beheersorganisatie

[J Zwakke doorvertaling naar de organisatie
De gedachte achter het contract is in het begin onvoldoende doorvertaald naar
de organisatie. In paragraaf 3.2.4. hebben we aangegeven dat de toezichthou-
ders van de BD, de AD en de interne controleurs van DZH in een te laat stadium
en zonder voldoende voorkennis betrokken raakten.

De 'mensen van het eerste uur' hebben aangegeven dat het Sijtwendeproject
onder grote tijdsdruk tot stand moest komen, waarbij vooral veel aandacht werd
besteed aan de juridische afhechting. Dit roept het beeld op van een enthousias-
te (kleine) groep van direct betrokkenen die hard heeft getrokken aan het pro-
ject, terwijl de reguliere organisatie daar min of meer buiten stond. Na het teke-
nen van het contract dienden een aantal aspecten in deelcontracten of concrete
afspraken, bijvoorbeeld over toezien, verder te worden uitgewerkt. Door een
achterstand in kennis (onder andere van de geest van het contract) en in betrok-
kenheid, verliep dit proces soms moeizaam.

[J Duaalpro;ectkide~chap?
In het Beheersingsplan van 1997 is gekozen voor een tweehoofdige project/ei-
ding: een projectleider vanuit de BD voor het technisch-inhoudelijke deel en een
projectleider vanuit DZH voor de contractbegeleiding. In die zin is sprake van
een duaal leiderschap, waarbij de opdrachtgeversrol bij DZH ligt. In de beleving
van meerdere respondenten lag het projectleiderschap echter volledig bij DZH.
Uit de evaluatie is echter niet gebleken dat deze perceptieverschillen ten aanzien
van het projectleiderschap in de praktijk tot problemen hebben geleid.

[J Organisatiestructuur tevoren niet helder gekozen
Bij de presentatie van het plan Sijtwende heeft het Rijk zich vanaf het begin posi-
tief opgesteld. De kans van slagen leek aanvankelijk gering
De samenwerking tussen de BD en DZH heeft gaandeweg vorm gekregen. El-
ders waren al ervaringen met samenwerking BD en regionale diensten bij inte-
grale contracten.
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Op grond van de ervaringen bij deze traditionele contracten is nooit overwogen
om een gezamenlijke projectstructuur of projectorganisatie op te richten, waarin
bijvoorbeeld gebruik werd gemaakt van gemeenschappelijke project- of controI-
systemen. Achteraf gezien had hiermee de discussies over verschillende beheer-
en control systemen kunnen worden voorkomen.

Cl Onderlinge afstemming en samenwerking is een leerproces geweest
De onderlinge afstemming en samenwerking is een lang leerproces geweest.
Aanvankelijk was er een beheersingsplan opgesteld waarin de samenwerking
tussen de BD en DZH werd geregeld. Dit bleek in tweede instantie niet voldoen-
de te zijn, waarna een tweede beheersingsplan is opgesteld.

In de praktijk is de afstemming pas echt aan de orde gekomen toen er proble-
men met Toezien op afstand en de AD ontstonden. Nadat als gevolg hiervan
een situatie van 'toets op toets' was ontstaan, is hieraan pas een einde gekomen
in december 2001. In een briefwisseling tussen de HID's is toen afgesproken dat
DZH de resultaatverklaringen van de BD zonder meer zal overnemen. Als deze
afspraken eerder waren gemaakt was veel bureaucratische rompslomp voorko-
men.

Cl Trage procesgang
De interne besluitvorming binnen DZH duurde ten opzichte van die van de BD
relatief lang. Binnen de BD duurde het ongeveer twee maanden voordat een
voorstel voor meerwerk getoetst was. Vervolgens duurde het binnen DZH nog
eens vier maanden voordat dit meerwerk financieel akkoord was. Dit kwam
mede door het geringe mandaat van de projedleider van DZH in vergelijking
met de mandaatstruduur binnen de BD en dat de interne regelgeving van DZH
een eigen toets voorschrijft. Bovendien is de normale procedure voor meerwerk
binnen DZH tijdrovend
De oorzaken van de trage procesgang zijn derhalve de 'bureaucratische' besluit-
vorming in het algemeen en de dubbele toetsing vanuit DZH ('toets op toets').
Deze dubbele toetsing is overigens uiteindelijk, zoals gezegd, na een briefwisse-
ling tussen de beide HID's in december 2001 afgeschaft.

In het Sijtwendeproject had de langdurige besluitvorming tot gevolg dat de
voortgang van het werk in gevaar dreigde te komen. Om nog grotere vertra-
gingskosten te vermijden ging de aannemer zelf voorfinancieren en producten
bestellen terwijl de contractswijziging nog moest komen. Een concreet nadeel
voor het Rijk dat hierdoor ontstond waren renteclaims van de aannemer. De ac-
cordering van meerwerk bij een Design & Construct-contract is derhalve voor
verbetering vatbaar.

Cl Blijven werken met een dubbele organisatiestruduur is belangrijke oorzaak
van de beheersingsproblematiek

Het feit dat RWS, als vertegenwoordiger van het Rijk, in feite vanuit twee regu-
liere organisaties is blijven werken met twee verschillende controlsystemen en -
culturen is een belangrijke oorzaak van de beheersingsproblematiek, die zich uit-
te in het moeizame zoekproces dat zich de eerste jaren binnen RWS c.q. tussen
de BD en DZH heeft afgespeeld. Gezien het beleid van RWS zijn deze samen-
werkingsvormen meer te verwachten. Een nader uitwerking van deze vorm van
samenwerking is dan ook aan te bevelen.
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3.5 Beheerscultuur

Cl Cultuurverschillen op alle niveaus en binnen elk betrokken organisatieon-
derdeel

Op alle niveaus en zowel tussen als binnen alle organisatieonderdelen die bij het
Sijtwendeproject betrokken zijn, is een dichotomie waar te nemen tussen dege-
nen die, al dan niet bewust gekozen, een traditionele aanpak voorstaan en de-
genen die voor een vernieuwende aanpak staan.

Deze dichotomie is op minstens zes deelterreinen waar te nemen:
• toezicht versus toezien;
• UCA versus EKBofwel producttoetsen versus proces- en systeemtoetsen;
• productgerichte controle versus proces- en systeemgerichte controle;
• gedetailleerd deelwerkplan versus globaal contract;
• "ja, maar ... "-cultuur versus zoeken naar mogelijkheden en grenzen en
• bedreigingen zien versus kansen zien.
Opvallend is dat deze dichotomie zich ook binnen organisatieonderdelen voor-
doet. Zo zijn er bijvoorbeeld controleurs bij DZH die EKB niet binnen de regels
vinden passen, terwijl andere controleurs wel wat zien in EKB.

Cl De rol van de AD
In de interviews is ons opgevallen dat meerdere respondenten de neiging heb-
ben veel van hetgeen in de onderlinge samenwerking tussen DZH en BD is mis-
gelopen toe te schrijven aan de AD. Hierover kan een aantal dingen worden ge-
zegd.

Enerzijds zijn de problemen met de AD een uiting van de constatering dat DZH
en de BD de beheersmatige kant van het Sijtwendeproject vooraf onvoldoende
hebben doordacht en vooral dat ze onvoldoende in staat zijn gebleken om de fi-
losofie door te vertalen naar de rest van de organisatie, waaronder de AD.

De rol van de AD wordt door sommigen dan ook als nuttig ervaren, omdat me-
de door toedoen van de AD het spanningsveld tussen enerzijds de gedachte ach-
ter het contract en anderzijds de beheersingssystematiek zichtbaar is geworden.
Anderzijds kan gesteld worden dat de principiële insteek van de AD een con-
structieve discussie over de vraag "hoe kunnen we de filosofie van toezien op
afstand invullen en daarbij voldoen aan de eisen van rechtmatigheid" niet heeft
bevorderd. De houding van de AD is op onderdelen te kenschetsen als star. Res-
pondenten hebben aangegeven dat ze nooit wisten of de keuzes die ze wilden
maken in de beheersingssystemen (aanpassing EKB bijvoorbeeld) uiteindelijk
door de AD zouden worden geaccepteerd. De AD deed daar tevoren geen uit-
spraken over. Betrokkenen hebben aangegeven dat ze een meer adviserende rol
van de AD op prijs zouden hebben gesteld.
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3.6 Overall conclusiesten aanzien van 'Sijtwende'

• Sijtwende is voor de buitenwereld een voorbeeld van een succesvol PPS-
project. Intern echter, is er veel discussie geweest. Bovendien is het voor alle
betrokkenen een belangrijk leertraject geweest, waarin hier en daar oude
cultuurpatronen moesten worden doorbroken.

• De technische kwaliteit van het project is goed volgens de betrokkenen. Het
Rijk heeft door het interactieve ontwerpproces voor het EMI-deel echter veel
risico's naar zich toegetrokken.

• Er is voor en tijdens de aanvang van het project veel tijd en energie gestoken
in de juridische afhechting. Dat wil zeggen in het opstellen van een contract
waarin de relatie tussen het Rijk en Sijtwende BV nauwgezet is geregeld.
Veel minder energie is gestoken in het overdenken van de beheersingspro-
blematiek die de filosofie van toezien op afstand zou kunnen creëren en hoe
dit voorkomen zou kunnen worden. De tijdsdruk bij de start van het project
is hiervoor door meerdere respondenten als oorzaak genoemd.

• De problemen die gaandeweg ontstonden en de oplossingen die werden
gekozen, waren sterk ingegeven vanuit rechtmatigheidoverwegingen. DZH
en de BD hebben zich daarbij vooral laten sturen door de rechtmatigheidsei-
sen van de AD.

• Los van de betalingsconstructies blijft de belangrijkste vraag: hoe weet je dat
je bij de oplevering een goed product krijgt, met name in die gevallen waar-
bij je achteraf de kwaliteit niet meer vast kunt stellen. Het Rijk zal uit zakelij-
ke overwegingen echter wel druk moeten uitoefenen en de termijnen moe-
ten opschorten als niet voldoende wordt gepresteerd. Het Sijtwende con-
tract is echter niet eenduidig ten aanzien van de eisen waaraan voldaan zou
moeten zijn alvorens er tot betaling over te kunnen gaan.

• De oorspronkelijke besturingsfilosofie van het 'Rijk als afnemer/koper' en
van 'toezien op afstand' is binnen de context van Sijtwende niet haalbaar
gebleken. Met EKB is een middenweg gevonden.
Hierbij lijkt men overigens, als compromis tussen de verschillende interne
partijen, soms nog te ver doorgeschoten te zijn richting het traditionele toe-
zichthouden door 'voor de zekerheid' meer producttoetsen te houden dan
op grond van EKB nodig werd geacht.

• De fragmentatie van kennis en de vele verschillende interpretaties van ge-
beurtenissen met betrekking tot het project en het procesverloop is enorm
groot, zo is gebleken uit de interviews. Deels valt dit te verklaren uit het feit
dat niet iedereen vanaf het begin bij het Sijtwendeproject betrokken is ge-
weest. Het zegt echter ook iets over de manier van werken die is gehan-
teerd. Deze valt te duiden als "werken vanuit de bestaande structuren, sys-
temen en individuele posities", waarbij vooraf nauwelijks is gestreefd naar
gemeenschappelijkheid en afstemming tussen en binnen DZH en BD.

• Hierdoor ontstonden continue discussies tijdens het project, met name met
de AD.
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• Een nieuwe contractvorm stelt nieuwe eisen aan het Rijk. Het Rijk heeft het
veranderingsproces dat hier intern voor nodig is onderschat.

• Een nieuwe contractvorm stelt ook nieuwe eisen aan de rol die de aannemer
vervult. Het is de vraag of aannemers bereid en in staat zijn om de
consequenties hiervan te dragen.
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4 Leerpunten en aanbevelingen

In dit vierde en laatste hoofdstuk presenteren we de leerpunten die uit het Sijt-
wende project kunnen worden gehaald, toegespitst op de beheersingsvraag-
stukken en de samenwerking binnen het ministerie. De onderliggende analyses
zijn in hoofdstuk 3 aan de orde geweest.

De leerpunten zijn tevens aanbevelingen.

4.1 Besturingsfilosofie

• Toezien op afstand.
De term 'toezien op afstand' die in het kader van Sijtwende is geïntroduceerd, is
in feite nooit goed geoperationaliseerd. Daarom is het als containerbegrip nog
niet hanteerbaar in de praktijk. Eerst zal een vertaalslag gemaakt moeten worden
naar de concrete betekenis van het begrip in de praktijk. Lopende de uitvoering
werd EKB geïntroduceerd. Het lijkt zinvol om na te gaan of een systeem met
een grotere afstand dan EKB in de praktijk haalbaar is.

• PvE.
Toezien op afstand op basis van een functioneel programma van eisen is niet
mogelijk. Functionele eisen moeten daartoe worden geoperationaliseerd in uit-
voeringsplannen.

• Consistentie.
Er dient een consistente lijn te zijn tussen het contract, de (acceptatie van de)
onderliggende stukken en het toetsingsplan. Bij Sijtwende was het toetsingsplan
aanvankelijk niet in lijn met het contract omdat het begrip Toezien op afstand
onvoldoende was uitgewerkt. Later is dat herzien.

• Risicomanagement.
Focus in zijn algemeenheid meer op risicomanagement en minder op het beheer-
sen van technisch inhoudelijke details. Pas het toetsingsplan hierop aan. Deze
focus stelt overigens wel eisen aan het type mensen dat bij een project betrok-
ken is.

4.2 Beheerssystemen en processen

Specifiek voor Siitwende

• Post Gereserveerde voorzieningen.
Uit pragmatische overwegingen is een hoge stelpost opgevoerd voor het EMI-
deel. In de praktijk is gebleken dat de prijsvorming van deze onderdelen door
gebrek aan concurrentie een probleem vormt. Het civiele deel en het EMI-deel
zijn echter zodanig verweven dat een scheiding nauwelijks mogelijk is en met
grote coördinatieproblemen gepaard zal gaan.
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Bij andere tunnelprojecten heeft zich deze problematiek ook voorgedaan. Een
onderzoek naar meer bevredigende oplossingen lijkt zinvol.

• Toepasbaarheid EKB.
EKB bleek voor het civiele deel van het project goed toepasbaar. Voor het elec-
tromechanische deel (EMI) bleek EKB echter in de praktijk moeilijk toepasbaar
omdat het (nog) niet goed lukte om daarvoor een concreet Programma van Ei-
sen op te stellen. Een leerpunt is derhalve dat voor het EMI-deel 'traditioneel'
toezicht gehanteerd dient te worden, gecombineerd met producttoetsen met
testen.

Algemeen

• Relatie 'toezien op afstand' - EKB
Toezien op afstand is de meest vergaande vorm van EKB. Met alternatieve con-
tractvormen lijkt er ruimte voor een toezichtsysteem dat minder intensieve bege-
leiding vraagt van de opdrachtgever. Voorwaarde daarbij is wel dat het kwali-
teitsborgingssysteem van de aannemer goed functioneert. Indien het kwaliteits-
systeem van de aannemer de kwaliteit onvoldoende borgt zal het toezicht inten-
siever plaatsvinden.

• EKB situationeel invullen.
Een fundamentele vraag met betrekking tot EKB is de volgende: 'geeft EKB het
Rijk voldoende vertrouwen dat de door haar gewenste producten op het ge-
wenste kwaliteitsniveau, tijdig en tegen de laagste kosten worden gerealiseerd?'.
Het antwoord op deze vraag luidt dat dit product- en aannemersafhankelijk is.
Afhankelijk van de specifieke karakteristieken van het product (tunnel, weg,
brug e.d.) én de - ingeschatte - kwaliteiten van de aannemer die de opdracht
gegund wordt, moet het Rijk kiezen voor een specifieke adequate invulling van
EKB. Hierbij gaat het om het vinden van de 'juiste' mix van systeem-, proces- en
producttoetsen. Hiervoor dienen criteria te komen, waarbij er ruimte moet zijn
om de toetsstrategie mede afhankelijk te stellen van het project en de resultaten.

• Vooruitdenken.
Besteed juist in het begin van het project veel aandacht aan de problematiek van
projectbeheersing. Dit betaalt zich later terug.
Een nieuwe filosofie vereist dat tevoren wordt nagedacht over de administratief-
organisatorische consequenties. In het geval van 5ijtwende is de invloed hiervan
onderschat.

• Overleg.
Betrek in een vroeg stadium de interne controle (AO/IC) en de AD bij de invul-
ling van het toezicht om (rechtmatigheids)problemen tijdens de uitvoering te
voorkomen. Bespreek tevens hoe de AD zijn controles gaat uitvoeren. Maak
daarover concrete afspraken.

• Eén beheersregime.
Voorafgaand aan de start van een project dient één projectgerelateerd regime
van contractering en van contractbeheersing te worden afgesproken.
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Hoe gaan we werken, volgens welk systeem en wat betekent dat voor de orga-
nisatie? In het Sijtwendeproject heeft men wat dat betreft lang op twee gedach-
ten gehinkt.
Pas met nadere afspraken tussen de beide HID's is hierin voorzien. Te overwe-
gen valt om voor de duidelijkheid toch te keizen voor één beheersregime.

• Accountantscontrole.
Indien het ministerie de filosofie van toezien op afstand als nieuwe lijn wenst te
hanteren, vergt dit ook een veranderingsproces binnen de AD. EKB vraagt om
een andere vorm van accountantscontrole die over het algemeen gekenmerkt
wordt door meer systeem- en procesgerichte controles en minder product- of-
tewel gegevensgerichte controles.

• Betaling met voorschotten.
Zorg voor een eenduidige koppeling tussen besturingsfilosofie en betalingssys-
teem. De systematiek van tussentijdse betalingen is voor verbetering vatbaar
door niet op dieetproducten of bulkproducten (zoals tijdelijke constructies) te be-
talen maar bijvoorbeeld op voortgang/ helder gedefinieerde mijlpalen.
Een probleem met mijlpalen kan zijn dat een aannemer in de praktijk niet geheel
volgtijdelijk werkt. Als er voor een bepaald deel bijv. nog geen vergunning is,
dan gaat hij aan een ander deel verder. Het moet echter mogelijk zijn om in dit
geval het deel vast te stellen dat wèl gerealiseerd is en daarvoor te betalen. Dit
moet dan wel contractueel vastgelegd zijn.

4.3 Beheersorganisatie

Specifiek voor Sijtwende

• Continuïteit belangrijk.
Een belangrijke succesfactor is de continuïteit van de projectorganisatie geweest.
Er is over het algemeen weinig verloop geweest waardoor het institutionele ge-
heugen geen grote onderbrekingen kende. Dit heeft in ieder geval het
procesverloop vergemakkelijkt. Bovendien is de sfeer binnen de interne
projectorganisatie en in de relatie met de aannemer altijd goed geweest.

Algemeen

• Eén projectstructuur en verantwoordelijke.
Een gezamenlijke projectstructuur kan zeer behulpzaam zijn bij het sturing geven
aan een project als Sijtwende, bij het onder controle houden van de diverse be-
heersingsvraagstukken en daarmee bij het realiseren van afstemming. Het voor-
komt ook dat de focus van projectmedewerkers teveel op de systemen en ma-
nier van werken van de eigen afdeling blijft liggen.
In het verlengde hiervan kan geadviseerd worden dat enerzijds het afgeven van
prestatieverklaringen en anderzijds de financiële verantwoordelijkheid in één
hand (bij één organisatieonderdeel) dient te liggen.
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• Doorvertaling naar de organisatie.
Een nieuwe besturingsfilosofie wordt niet automatisch door medewerkers ge-
volgd en vertaald in concreet handelen. Daar is een intensief veranderingsproces
voor nodig.

Het is in dit verband van belang dat het management en projectleiders van DZH
en de BD de filosofie in samenspraak met betrokken medewerkers concretiseren
in waarneembaar gedrag en de daarbij benodigde (organisatorische) randvoor-
waarden, zoals intensieve begeleiding op de werkplek.

• Eerder betrekken.
Toekomstige beheerders van een tunnel (dienstkringen) en direct betrokkenen
van de BD dienen bij het opstellen van een functioneel PvE dienen in een vroeg
stadium en intensiever met elkaar van gedachten te wisselen over de eisen die
men vanuit het Rijk richting de aannemer aan de tunnel wenst te stellen. Dat
voorkomt ruis en vertraging tijdens het ontwerpproces. Dit is vooral een gemis
gebleken bij het EMI-deel van het project.

• Monitoring.
Bouw vooraf periodieke evaluatiemomenten in tussen medewerkers 'op de
werkvloer', het management en de controlerende instanties.

4.4 Beheerscultuur

Specifiek voor Sij'twende

• Te betrokken?
Het ontwerpproces is door de aannemer en betrokkenen van de BD geken-
schetst als een uitermate plezierig en constructief proces. "Techneuten spreken
elkaars taal". Echter, juist omdat de BD vanuit een technische invalshoek partici-
peerde, was het minder gemakkelijk om voldoende afstand te bewaren. Bij het
civiele deel is dat volgens betrokkenen wel goed gelukt, bij het EMI deel minder.

Algemeen

• Veranderingsproces erkennen.
Ingrijpende veranderingen dienen niet top-down te worden opgelegd, maar die-
nen te worden beschouwd als een veranderingsproces waar veel communicatie
voor nodig is. Zorg door middel van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten dat
de neuzen één kant op staan.

• Andere attitude gewenst.
Er zit een groot verschil tussen het beoordelen van de kwaliteit die de aannemer
levert en het beoordelen van zijn kwaliteitssysteem (EKB). EKBvereist een andere
houding van mensen. Er is een actief beleid bij de BD ingezet om deze cultuur-
verandering te bewerkstelligen.
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• Ontwikkeling bij de AD.
Ook de AD zal zich moeten gaan ontwikkelen richting meer systeem- en pro-
cestoetsen, in lijn met de ontwikkelingen binnen RWS (Professioneel Opdracht-
geverschap in de 21e eeuw (POG 21) en EKB).

• Overregulering?
De regelgeving binnen het ministerie is door meerdere respondenten ervaren als
te veel een doel op zich en te weinig als ondersteunend voor de primaire proces-
sen. De afspraken die partijen maken zijn vaak te gedetailleerd, hetgeen innova-
tie kan frustreren. In het Sijtwendeproject is door betrokkenen vaak de ruimte in
de regelgeving opgezocht. Dit gedrag is een indicatie voor mogelijke overregule-
ring.

's-Gravenhage, februari 2002

Afdeling Operational Audit

Drs. J.J.H. Bisschops RO
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Bijlage 1. Chronologisch verloop van de gebeurtenissen

Onderstaand volgt een beknopt chronologisch verloop van gebeurtenissen.

122Z:.
- Juni: het Rijk sluit met Sijtwende BV de Bilaterale Deelprojectovereenkomst

over bouw tunnel en weg. DZH is als onderhandelaar betrokken en de BD
vanuit een technisch-inhoudelijke rol. De deelprojectovereenkomst kent 7
bijlagen, waaronder een Programma van Eisen.
De intentieverklaring uit 1996 was en is leidend voor de inhoud van deze
deelprojectovereenkomst en voor andere contracten die worden afgesloten.
Zo wordt bijvoorbeeld contractueel vastgelegd dat er geen huis wordt ge-
bouwd voordat de weg gereed is. Dit om te voorkomen dat de aanleg van
de weg, het belang van het ministerie van V&W, bemoeilijkt of onmogelijk
wordt door de woningen.
Juni: DZH en BD ondertekenen het Beheersingsplan waarin de onderlinge
verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden is vastgelegd.
Als vertaling van het Programma van Eisen van het Rijk dient de aannemer
een voorontwerp (VO), een definitief ontwerp (DO), een uitvoeringsdoku-
ment (UD) en een uitvoeringsplan / deelwerkplan te ontwikkelen.
Het ontwerpproces start .. In het ontwerpproces is ook sprake van een geïn-
tegreerde aanpak van ontwerpers en bouwers van Van Hattum & Blanke-
voort met Arcadis voor de Sijtwendetunnel, RWS BD voor het aquaduct en
Arcadis namens NS-RIB voor de spoorwegonderdoorgang. Het
ontwerpoverleg heet VRA (Van Hattem, Rijkswaterstaat, Arcadis) en betreft
vooral de raakvlakken tussen de drie werken. Twee maal per maand komen
partijen bijeen om te overleggen over de voortgang.
Het eerste ontwerp van Sijtwende BV voor het EMI-deel wordt door het Rijk
afgewezen. RWS stuurde Sijtwende BV een 54 pagina's dik rapport met
opmerkingen over het ontwerp. Het Rijk, cq. de dienstkringen van Rijkswa-
terstaat die de weg en tunnel na oplevering in beheer nemen, wensen aan-
passingen van in het EMI-deel van de tunnel. De tunnel moet geavanceerder
worden.
Er wordt een overlegstructuur opgezet om invulling te geven aan de con-
tractbeheersing. Er komt een vierwekelijks CSR-overleg (Contract Rijk Sijt-
wende BV). Deelnemers zijn de projectleiders van DZH en BD (, de aanne-
mer en de toenmalig projectdirecteur Sijtwende BV.
De aannemer stelt het uitvoeringsdokument (UD) volgens RAW-bestek op.
Vanwege het gedetailleerde karakter van het UD (RAW-bestek), neemt DZH
het UD van de aannemer ter kennisgeving aan, zonder de acceptatieproce-
dure er aan te koppelen.

1998 <yolgtijdelijke acties)
Sijtwende BV past het ontwerp aan. Het budget van het Rijk (35 miljoen
voor EMI) blijkt niet meer toereikend te zijn. Er dient een gewijzigd contract
m.b.t. EMI te komen.
Sijtwende BV delegeert de contractbeheersing aan aannemer Van Hattum
en Blankevoort.
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Start van de bouw (november). VHB start onder tijdsdruk het civiele deel
van de bouw, zonder dat er een gewijzigd contract EMI onder ligt.
De Bouwdienst schakelt regionale toezichthouders in die op locatie de rol
van toeziener moeten vervullen
Sijtwende BV schakelt via de ontwerper, Arcadis, een toetsingsfunctionaris
in. Een zogeheten OFA, Onafhankelijk Functionaris van de Aannemer, die
toezicht dient te houden op de kwaliteit borgt die Sijtwende BV levert. De
OFA vervult dus in feite een toezichtsrol die het Rijk normaliter vervult

1999 (yolgtijdelijke acties)
Er heerst onduidelijkheid bij de toezieners van de BD over hun rol. Wat moe-
ten ze wel en wat niet noteren? Wat mogen ze wel en wat niet zeggen te-
gen de aannemer? Bij welke overleggen moeten ze wel aanwezig zijn en bij
welke niet?
Binnen de BD wordt veel discussie gevoerd over de externe kwaliteitsbor-
ging.
De accountant van het ministerie hanteert bij zijn controle de deelwerkplan-
nen van de aannemer als uitgangspunt voor zijn controle, omdat deze do-
cumenten door BD zijn geaccepteerd en de acceptatie door DZH is gebruikt
als prestatieverklaring.
De BD krijgt een accountantsverklaring met beperking. Overigens niet op
grond van het Sijtwendeproject. Desalniettemin vormt dit wel aanleiding
voor DZH om vragen te stellen.
DZH stelt vraagtekens omtrent aantoonbare rechtmatigheid van de uitgaven
aan Sijtwende BV. De HID DZH wenst dat op 25 aug. 1999 de filosofie van
EKBconform Etten-Leur voor Sijtwende is uitgewerkt in het toetsingsplan en
dat een goede werking aannemelijk kan worden gemaakt. Tevens acht hij
het noodzakelijk om herstelacties uit te voeren t.b.v. rechtmatigheid van uit-
gegeven gelden en aanvullende controles / producttoetsen uit te voeren op
cruciale punten.
Ter overbrugging van de periode tot aan implementatie van de aangepaste
toetsstrategie stelt de BD intensivering in van het aantal product- en pro-
eestoetsen. De Bouwdienst richt een schaduwadministratie in op basis van
traditioneel toezicht (producttoetsen), om tegemoet te komen aan de eisen
en vragen vanuit DZH, zolang de werking van EKB in praktijk onvoldoende
is aangetoond en geaccepteerd.
BD voert herstelacties uit van reeds uitgevoerde betalingen.
DZH is van mening dat het toetsingsplan van de borger (Arcadis) nog niet
voldoet aan de gestelde eisen. Voorgestelde herstelacties van de BD zouden
een voldoende beeld kunnen geven van de rechtmatigheid van de uitgaven.
DZH vindt dat de visie van BD inzake EKB moet worden uitgewerkt in toet-
singsplannen van Arcadis en de BD.
Er is blijvende onduidelijkheid bij de toezieners over hun rol. De opzet was
dat op basis van het toetsingsplan wordt toegezien, maar in de praktijk blijkt
dat de toeziener bepaalt wat, wanneer en hoe vaak hij gaat toetsen o.b.v.
vakmanschap. Bij afwijkingen/ongewenste situaties op de bouwplaats is het
onduidelijk waar de bevoegdheden en verantwoordelijkheden liggen binnen
de BD. Ook gebeurt de registratie van waarnemingen door toezieners niet
consistent vanwege de onduidelijkheid over toezien op afstand.
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In het rapport van de interne controle over 1999 is als aanbeveling opgeno-
men dat het beheersingsplan en daarmee ook de taken en verantwoordelijk-
heden van de projectleider Zuid-Holland aangepast moeten worden. Dit met
het oog op rechtmatigheid van uitgaven.
De betalingsstroom vanuit het Rijk richting aannemer stagneert vanwege
gebreken in bepaalde deelproducten waardoor deze niet worden geaccep-
teerd.

2000 (vol~jdelijke acties)
Maart: het controleteam DZH wenst duidelijkheid van de BD over het huidi-
ge spanningsveld tussen de oorspronkelijke gedachte van het contract (toe-
zien op afstand), de feitelijke opzet van het contract en de wijze waarop het
toezien op de uitvoering is ingevuld.
Maart: het controleteam DZH constateert:

o dat acceptatieverklaringen van de BD door diverse personen worden
ondertekend

o dat er sprake is van onduidelijke functiescheiding tussen toezien,
uitvoering BD, gemachtigde namens RWS en opdrachtgever

o dat diverse gevraagde kwaliteitsgegevens van Sijtwende BV (of haar
opdrachtnemer) onvoldoende zichtbaar door de BD waren beoor-
deeld

o dat het aantal vastgelegde waarnemingen van de BD t.o.v. de door
Sijtwende BV (of haar opdrachtnemer) geregistreerde kwaliteitsge-
gevens zeer beperkt is. Als gevolg van het niet zichtbare onderlinge
verband tussen deze vastleggingen (producttoetsen) en de proces-
en systeemtoetsen, is de reikwijdte van 100% niet gewaarborgd, al-
dus het controleteam DZH.

Voorjaar: BD, AD, HK (Hoofdkantoor DGRWS) en DZH komen overeen dat
de BD de vernieuwde opzet van Externe Kwaliteitsborging (EKB) in de prak-
tijk gaat brengen.
September: het controleteam DZH constateert:

o dat de vernieuwde opzet van EKB in haar ogen niet voldoende in
de praktijk is gebracht

o dat het beheersingsplan en daarmee ook de taken en
verantwoordelijkheden van de projectleider Zuid-Holland niet zijn
aangepast (organisatie DZH)

o de afspraken tussen de BD, DZH, HK en de AD omtrent de invoe-
ring van EKBvan maart j.1. niet zijn nagekomen. M.n. het inzichtelijk
maken van de risicovolle aspecten, gebaseerd op de resultaten van
een voorliggende periode, en de daaruit voortvloeiende controle-
strategie voor een komende periode is door de reikwijdtecoördinator
niet zichtbaar gemaakt. Gevolg hiervan is dat de controlestrategie
niet wordt aangepast aan het voortschrijdend inzicht in de risicovolle
aspecten m.b.t. het bouwproces (Organisatie BD).

Oktober: de HID DZH is van mening dat het (snel) toenemend aantal inno-
vatieve contract- en aanbestedingsvormen, mede op grond van gebleken
contractbeheersingsproblematieken zoals bij het integrale plan rijksweg
14/Sijtwende, noopt tot nadere afspraken over een goede organisatie van
de aansturing resp. beheersing van deze nieuwe contractvormen en over de
wijze waarop daarin de medewerk(st)ers het beste kunnen opereren.
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De "toezieners" van de BD, die het werk van de OFA's moeten controleren,
stellen lijsten op met ongewenste gebeurtenissen.
De hoofdtoetser en tevens contractgemachtigde van de BD confronteert de
lijst van de toeziener met de lijst van de OFA van de aannemer en legt zijn
bevindingen neer bij het EKB-overleg dat 2-wekelijks plaatsvindt tussen BD
en OFA verschillen tussen de lijst van de OFA en die van de toezieners kun-
nen aanleiding geven om de toetstrategie voor de komende periode aan te
passen en zonodig hierop bij de periodieke audits van de BD bij VHB speci-
fiek in te zoomen.

2QQ1
December: brief van DZH (TXM) aan BD over de verantwoordelijkheidsver-
deling tussen DZH en BD bij integrale contracten.
Er is blijvende onduidelijkheid bij de toezieners over hun rol. De eeuwige dis-
cussie blijft: wat moet je wel/niet controleren om genoeg zekerheid te krij-
gen dat de kwaliteit goed is?
Brief van HID DZH met het voorstel voor samenwerking bij integrale con-
tracten waarbij ieder verantwoordelijkheid neemt voor het eigen aandeel in
het project.

2002
Januari: Instemming HID-BD met het samenwerkingsvoorstel; het Beheer-
singsplan van 1997 wordt herzien naar aanleiding van de briefwisseling tus-
sen de HID's.
Mei: het herziene Beheersingsplan wordt ondertekend door de
contractbegeleiders van DZH en de BD en door het bevoegd gezag van de
BD. Belangrijke wijzigingen ten opzichte van het eerste plan zijn:
1. de BD dient een organisatieplan op te stellen waarin de verantwoorde-

lijkheden en bevoegdheden van de betrokken medewerkers van de BD
zijn vastgelegd;

2. de BD dient een toetsingsplan op te stellen op basis van EKBen de ge-
accepteerde kwaliteitsplannen van Sijtwende BV.

3. de BD beoordeelt en accepteert op basis van het toetsingsplan de deel-
producten van Sijtwende BV.

DZH dient in te stemmen met het organisatie- en acceptatieplan van de BD.
Verdere wijzigingen zijn:
4. de BD stelt per kwartaal voortgangsrapportages op waarin verslag wordt

gedaan van de stand van zaken ten aanzien van de beheersaspecten
tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. De werking van EKBvalt
onder kwaliteit.

5. de BD zal resultaten van interne en externe evaluaties aan DZH sturen.
Ook de contractadministratie wordt aangescherpt met de volgende bepalin-
gen:
6. de BD dient een volledige administratie te voeren van de toetsing van de

(deel-)producten, de toepassing door Sijtwende BV van zijn kwaliteits-
systeem, de vastlegging van afwijkingen en activiteiten in het kader van
de Acceptatieprocedure met betrekking tot de (deel-) producten.

7. DZH voert de algemene contractadministratie met voortgangsrapporta-
ges en besprekingsverslagen, afschriften van de ingediende prestatiever-
klaringen, en afschriften van het Boekingsformulier Betalingen met de
daarbij gevoegde afschriften van de betaalbaar gestelde facturen.
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Bijlage 2. Overzicht van geïnterviewde personen

8.
Naam Fundie Dienst
Ir. J.GAM. de Bont Directeur Uitvoering Hoofdkantoor Uitvoering
Ir. P. Struik Directeur Realisatie Werken Directie Zuid-Holland
Ir. F. Lous Proiectleider Directie Zuid-Holland
Ir. J Zeilmaker Hoofd afdeltns Prolectrnanazement Directie Zuid-Holland
Mw. mr. e.M. Bom Juridisch Adviseur Directie Zuid-Holland
J. Berman Hoofd Cluster Contraeterins Directie Zuid-Holland.
Ir. HA Ruijter Directeur Hoofdafdeling Droge Infra- Bouwdienst

structuur
Ir. M.H. MarelI Proleetleider Bouwdienst
Ing. J.H. Bilkerk MBA Hoofd Prolectmanazement Bouwdienst
R.H. Knuist Projectleider Ontwerp Bouwdienst
F.F.M. de Graaf Hoofd Afdelinz Tunnelbouw Bouwdienst
H.W. van Schaik Hoofd Auditor Bouwdienst
J. Drooasrna RA Accountant Accountantsdienst
J. de Jong Alsemeen Directeur Van Hattum en Blankevoort
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