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Onderwerp

Conclusies en aanbevelingen n.a.v. evaluatie Noord-Zuidlijn

Naar aanleiding van de evaluatie zijn ten aanzien van de gang van zaken in het
beschikkingstraject van de NZlijn de volgende conclusies en aanbevelingen naar voren
gekomen, zie ook het verslag van de evaluatie.

)

Conclusie
- vooraf zijn de randvoorwaarden betreffende de
beschikkin niet eenduidi be aald en vast ele d
- in het voortraject zijn wezenlijk andere
alternatieven nooit onderzocht
- wees alert op het status toekennen van projectbe-
grotingen; in het voortraject bedragen de opslagper-
centa es een aanzienlïk deel van de totale kosten
- beschikking zou eventueel aan de hand van een
risicotoedelin kunnen worden af e even
- informatie uitwisselin verlie er moeizaam

Aanbevelin
meenemen in evaluatiediscussie DGP/RWS;
voortaan hier aandacht aan besteden
laat initiatiefnemers een betere en zichtbare
afwe in van alternatieven maken
risicoanalyse als vast onderdeel van het
beschikkings- en begrotingstraject maken

Samenvattend kan nog gesteld worden dat
• invloed op het ontwerp-proces m.n. in het begin groot was, later niet meer
• het vragen van een risicoanalyse nuttig was en ook goed, tot op zekere hoogte, is

opgepikt door Amsterdam
• relatie NH-BD beter gestructureerd had kunnen worden, processen en

verantwoordelijkheden waren nietaltijd duidelijk {wie was waarmee bezig}
• met deze aanpak {hoewel adhoc) in een korte tijd toch redelijke resultaten zijn

geboekt
• een greot verschil wordt geconstateerd tussen de 'eigen' projecten en de

subsidieprojecten wat betreft financiële verantwoording
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Aandachtspunten voor het vervolg met betrekking tot de Noord-Zuidlijn:

- Hoe is e.e.a. aan onze kant vastgelegd, archivering van alle documenten is een punt
van aandacht.
- Bij problemen zullen we waarschijnlijk weer ingeschakeld worden, om een grote
informatieachterstand te voorkomen moet er nu voor worden gezorgd dat (op technisch
gebied) een vorm van kennisuitwisseling tot stand komt. In de beschikking is hiervoor, in
het kader van kennisvergaring, ruimte gecreëerd.

Aandachtspunten voor vergelijkbare projecten:

• Proces, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Directie en Bouwdienst van
te voren goed vastleggen

• Eisen m.b.t. informatie-uitwisseling in opdrachten meenemen
• Bij beschikking vooraf duidelijker randvoorwaarden en scope vaststellen

Om de waarde van deze evaluatie uit te nutten stellen we voor dat zowel bij de
Bouwdienst als Directie Noord-Holland deze evaluatie in het MT wordt behandeld, dan
wel dat er in overleg tussen de Bouwdienst en Directie Noord-Holland nadere acties
worden bepaald.

Met vriendelijke
!o.a..

Peter Kole
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1. Opening

Peter geeft een korte toelichting op het programma. Het doel van de evaluatie is om de
samenwerking tussen de Bouwdienst en Directie Noord-Holland en het
beschikkingstraject nog eens nader te beschouwen. Belangrijke (leer-, verbeter-)punten
en eventuele acties die naar voren komen zullen worden genotuleerd en vastgelegd.
DGP is bewust niet uitgenodigd gelet op de geformuleerde doelstelling.
Het lijkt overigens de moeite waard de samenwerking tussen DGP/RWS, dir. NH en HK
ook in een evaluatie te beschouwen.

2. Stand van zaken (Trijnie Dijkhuis)

Eind '99 is een beschikking afgegeven. Er wordt nog onderhandeld over de voorwaarden
en de precieze scope behorende bij het bedrag (2.125 mld). Er is een bezwaarprocedure
gestart voor de renteverliezen, e.e.a. is nog niet opgelost.

De beschikking in de vorm van een lump sum bedrag is wellicht niet de optimale
oplossing maar is met name een politieke keuze geweest die strookt met het algemene
beleid van decentralisatie waarbij meespeelde dat een beschikking met een open einde
politiek gezien op dat moment niet meer haalbaar werd geacht.

Uit het afgelegde irsieci kan ter lering worden getrokken dat bi; voorkeur vooraf de
randvoorwaarden betreffende de beschikking eenduidig moeten worden bepaald en
vastgelegd.
Aanbeveling: Meenemen in evaluatiediscussie DGP/RWS.

3. Samen op weg model (Wim Leendertse)

De oorsprenkelijke insteek van Amsterdam was gebaseerd op het verstrekken van
informatie aan VWo VW wou toch grip op de processen hebben. Het 'samen op weg'
model is om drie redenen bedacht:

Postbus 20000, 3502 LA Utrecht

Griffioenlaan 2, 3526 LA Utrecht

Telefoon (030) 285 76 00

Telefax 030-2897418

Email s.w.m.coopmann@bwd.rws.minvenw.nl

Bereikbaar vanaf station CS met buslijn 116 of sneltram Utrecht richting NieuwegeinIIJsselstein (Halte Westraven)

mailto:s.w.m.coopmann@bwd.rws.minvenw.nl


1. voorkomen dat vlak voor de beschikking, in 3 maanden ineens een beslissing moet
worden genomen, zonder hierbij van te voren (technisch inhoudelijk) bij betrokken te
zijn geweest;

2. vinger aan de pols en (mogelijke en effectieve) invloed bij Amsterdam tijdens het
ontwerp-proces;

3. er was geen goed gevoel bij het eerst afgegeven bedrag van 950 mio en de daarbij
behorende technische uitwerking.

DGP stelde zich reactief op met de gedachte dat daardoor zo weinig mogelijk
verantwoordelijkheid wordt geaccepteerd.
De gedachte achter het 'samen op weg model' was dat de echte risico's uiteindelijk toch
bij vw terecht komen en dat je dan dus maar beter vanaf het begin kunt meelopen en -
denken.

In het begin richtte het proces van (bij)sturing zich vooral op de grote technische
keuzen, later m.n. op de kostenaspecten en de risico's.

Techniek
Op het begin was er veel invloed op de uitvoeringsmethode (keuzen op hoofdlijnen),
voornamelijk ook omdat er nog weinig ontworpen was. Er is zelfs even sprake geweest
dat de BD het ontwerp zou gaan maken. In een later stadium was er nog wel discussie
op punten als techniek, bouwhinder, bouwlogistiek maar de echte invloed was geringer
(geen weg terug).

Opmerkeliik was dat in het voortreieet wezenluk andere alternatieven nooit ziin
onderzocht.
Aanbeveling: Laat initiatiefnemers een betere en zichtbare afweging van alternatieven
maken.

Kosten
M.b.t. directe kosten zaten Amsterdam en de BD redelijk op een lijn. De verschillen
deden zich met name voor bij de opslagpercentages en hoe hiermee werd omgegaan.
De onderstaande figuren laten dit duidelijk zien. De opslagpercentages zijn afhankelijk
van de fase (uitwerking) en niet een vast percentage onafhankelijk van de uitwerking.
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PRI systematiek
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Amsterdam heeft lang de bestuurlijke neiging gehad om de kosten laag te houden, dit
gold met name voor de opslagpercentages (onvoorzien).

Wees alert op het status toekennen van ptoiecibegtoiingen, er is geen weg terug meer.
In voorstudie en planfase bedragen de opslagpercentages door de lage detailuitwerking
een eenzientijk deel van de totale kosten.

Risicoanalyse
Door de risicoanalysezijn de problemen goed in kaart gebracht en teruggebracht naar
een niveau waar ze bespreekbaar werden. Voorheen was dit vaak niet het geval en
werden kritieke aspecten afgedaan als aandachtspunten.
Tevens is door de kwantificeringsslag duidelijk geworden dat een onvoorzien percentage
van 10% te laag was, dit is niet zo maar van te voren een vast te stellen percentage
maar is afhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt.

Aanbeveling: Risicoanalyseals vast onderdeel van het beschikkings- en begrotingstraject
maken.

Een risicotoedeling is niet gemaakt (ook erg lastig). Daarmee is een kans om aan de hand
daarvan een verdeling van de risico's, als hulpmiddel bij de beschikking, overeen te
komen gemist. De vraag is echter of uit dit soort onderhandelingen een bevredigend
resultaat komt.

Aanbeveling: Werk aan een goede theoretische benadering voor dit probleem,
overweging daarbij is dat:

• Risicoanalyseeen middel bij uitstek is om aan de hand van een verdeling van de
risico's een beschikkingsvorm te verzinnen. Dit is niet goed uitgebuit. Een lump sum
beschikking is per definitie duur (vanwege hoge afkoopsom risico's) en wanneer het
echt fout gaat krijg je de risico's (kosten) toch weer teruggespeeld.

• De risicobewustwording door het oppakken van een risicoanalyse heeft er tevens in
bijgedragen dat er meer aandacht voor projectmanagement kwam. In het begin
waren net voornamelijk techneuten die problemen aan het oplossen waren, later is
het proces ook beter gestructureerd.
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Informatie
Informatie uitwisseling ging erg moeizaam, met name over de uitslag van de proeven,
die zijn gesubsidieerd. Voortaan hier aandacht aan besteden, terugkoppeling eisen bij
het afgeven van subsidies (geldt ook voor de beschikking zelf).

De invloed op het proces van aanbesteden was zeer gering, daar lijkt nu wat verandering
in te komen. Risico's zitten ook in de contractvorming en de contractvorm. VW heeft
hier geen invloed op.

Aanbeveling: Vooraf nog betere afspraken (eisen stellen) maken.

4. Beschikkingstraject

Overwegingen voor de uiteindelijke keuze voor een lump sum beschikking zijn met
name van politieke aard zoals
• decentralisatie wens
• diegene die management voert, kan ook het best de risico's beheersen
• en zal een grotere drive om de risico's ook daadwerkelijk te beheersen hebben indien

ze voor eigen rekening zijn
• politiek was het onhaalbaar om een beschikking met een soort open eind af te geven

5. Evaluatie

Samenvattend kan gesteld worden dat
• invloed op het ontwerp-proces m.n. in het begin groot was, later niet meer
• het vragen van een risicoanalyse nuttig was en ook goed, tot op zekere hoogte, is

opgepikt door Amsterdam
• relatie NH-BD beter gestructureerd had kunnen worden, processen en

verantwoordelijkheden waren niet altijd duidelijk (wie was waarmee bezig)
• met deze aanpak (hoewel adhoc) in een korte tijd toch redelijke resultaten zijn

geboekt
• een groot verschil wordt geconstateerd tussen de 'eigen' projecten en de

subsidieprojecten wat betreft financiële verantwoording

Aandachtspunten voor vervolg
- Hoe is e.e.a. aan onze kant vastgelegd, archivering van alle documenten is een punt
van aandacht (actie BD,NH).
- Bij problemen zullen we waarschijnlijk weer ingeschakeld worden, om een grote
informatieachterstand te voorkomen moet er nu voor worden gezorgd dat er op
technisch gebied een vorm van kennisuitwisseling tot stand komt. In de beschikking is
hiervoor, in het kader van kennisvergaring, ruimte gecreëerd.
Binnenkort een overleg vastleggen tussen NH en BD om hier concreet invulling aan te
geven (actie NH).
- Wat doen we met deze evaluatie (actie NH/BD en evt. DGP)

Aandachtspunten voor vergelijkbare projecten
• Proces,verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen Directie en Bouwdienst van

te voren goed vastleggen
• Eisenm.b.t. informatie-uitwisseling in opdrachten meenemen
• Bij beschikking vooraf duidelijker randvoorwaarden en scope vaststellen
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