
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INRICHTING VAN HET PPS-PROCES BIJ GEBIEDSONTWIKKELING 
 

 



 

VOORWOORD 
 

Publiek-private samenwerking 

Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking 

(pps) bij gebiedsontwikkelingsprojecten van het Kenniscentrum PPS. Hoewel een sluitende 

definitie van het begrip pps, gelet op de vele verschijningsvormen die het kan aannemen, moeilijk 

te geven is, hanteert het Kenniscentrum PPS de volgende omschrijving van het begrip: pps is een 

samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en 

verantwoordelijkheid, een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Als 

gevolg van die samenwerking kan meerwaarde worden behaald: een kwalitatief beter eindproduct 

voor hetzelfde geld of dezelfde kwaliteit voor minder geld. Er ontstaat voordeel voor beide partijen. 

De overheid realiseert maatschappelijke doelstellingen en creëert perspectief op een hogere 

kwaliteit en een reductie van projectkosten. En voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen nieuwe 

kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf invloed uitoefenen op een zo efficiënt mogelijke 

vormgeving en uitvoering van het project en daarmee op haar verdienmogelijkheden. 

 

PPS bij gebiedsontwikkeling 

Kenmerk van pps bij gebiedsontwikkelingsprojecten is dat partijen in meer of mindere mate 

samenwerken bij het opstellen van een plan voor de ontwikkeling van een locatie of gebied (en niet 

de gemeente alleen het plan in detail uitwerkt) en/of samenwerken bij de grondexploitatie 

(bijvoorbeeld door de taken en risico’s daarbij te delen). 

Gebiedsontwikkeling is de verzamelterm voor projecten van substantiële omvang waarin een 

bepaalde functie wordt ontwikkeld - bijvoorbeeld wonen (woningbouw), werken 

(kantoorontwikkeling, bedrijventerrein), winkelen (ontwikkeling winkelcentra) en recreatie 

(bijvoorbeeld natuurontwikkeling), al dan niet in combinatie met elkaar of met de aanleg van 

infrastructuur. Daarbij kan het zowel gaan om nieuwe ontwikkeling (“nieuwe uitleg”) als om 

herontwikkeling van bestaande locaties of gebieden en zowel om stedelijke als landelijke gebieden. 

 

Waarom deze handleidingen? 

Pps bij gebiedsontwikkeling komt veel voor, maar de kennis is versnipperd en niet voor iedereen 

goed toegankelijk. Hierdoor blijven in de praktijk regelmatig vragen over verschillende onderwerpen 

niet (goed) beantwoord. Hoewel de aanpak van pps bij gebiedsontwikkeling per project verschilt en 

dus maatwerk is, geven de handleidingen een “basisuitrusting” voor de projectleiders en overige 

betrokkenen bij de overheid van gebiedsontwikkelingsprojecten waarin samenwerking met private 

partijen wordt overwogen of is aangegaan. Op dit moment zijn handleidingen verschenen over de 

volgende onderwerpen: 

• Procesarchitectuur (A) 

• Risicomanagement (B) 

• Publiek-publieke samenwerking (C) 

• Marktconsultatie (D) 



 

• Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving daarvan (E) 

• Selectie van private partijen (F) 

• Europese aanbesteding (G) 

• Financiële modellen (H) 

• Benefit sharing (I) 

In onderstaande schema’s is aangegeven hoe deze onderwerpen zich tot elkaar verhouden en zijn 

de onderwerpen tevens geplaatst in de verschillende projectfasen die bij 

gebiedsontwikkelingsprojecten kunnen worden onderscheiden: de initiatieffase, de 

haalbaarheidsfase (ook wel de planvormingfase genaamd), de realisatiefase (waaronder begrepen 

de grondexploitatie) en de beheerfase. Daarbij is per onderwerp aangegeven welke handleiding 

van toepassing is. 
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1. Introductie 

1.1. Inleiding 

Pps bij gebiedsontwikkeling is niet eenvoudig. Er zijn veel verschillende spelers, zowel publiek als 

privaat, ieder met eigen belangen en diverse doelen die nagestreefd worden. Het vereist de nodige 

inzet om dit proces te stroomlijnen en te begeleiden tot aan de realisatie van het project toe. Maar 

al te vaak ontstaan er spanningen of vertraging (uiteraard met het daaraan verbonden 

kostenplaatje), omdat bepaalde zaken niet overdacht en vastgelegd zijn. Een goed gestructureerde 

inrichting van het pps -proces draagt bij aan het welslagen van een project. Wat bedoelen we 

precies met inrichting van het pps-proces? De inrichting van het pps -proces is het organiseren van 

de activiteiten van de betrokken partijen in relatie met hun omgeving en de omgeving van het 

project. Dit wordt weergegeven door de besluitvorming te faseren en vorm te geven door middel 

van een uitgewerkt plan. 

Een eerste stap in de goede richting voor de vormgeving van het proces is het opknippen van het 

proces in verschillende fasen, te weten:  

1. initiatieffase 

2. haalbaarheidsfase 

3. realisatiefase 

4. beheerfase  

 

Per fase wordt het plan concreter, krijgt de publieke besluitvorming meer status, neemt het 

vertrouwen tussen partijen toe en zal ook de binding met marktpartijen toenemen. De inrichting van 

het pps-proces heeft een centrale plaats in het geheel ten opzichte van alle andere 

projectactiviteiten. Het is dus niet hetzelfde als projectmanagement. Daar waar projectmanagement 

zich richt op het aansturen van mensen en activiteiten binnen vastgestelde kaders, richt de 

inrichting van het pps -proces zich niet alleen op het project, maar ook op alle omgevingsfactoren 

en de besluitvorming.  

1.2. Inhoud handleiding 

In deze handleiding zal dieper worden ingegaan op de inrichting van pps-projecten bij 

gebiedsontwikkeling. De handleiding beoogt een praktische handleiding te zijn voor projectleiders 

en overige betrokkenen bij de overheid van gebiedsontwikkelingsprojecten waarin samenwerking 

met private partijen wordt overwogen of is aangegaan, die hen zal ondersteunen bij het zo efficiënt 

mogelijk inrichten van het pps-traject. 

 

In deze handleiding is de volgende vraag leidend: “Hoe kun je het proces zodanig inrichten dat je 

toekomstige vraagstukken steeds een stap voor bent (actief, strategisch), in plaats van reagerend 

op de actuele ontwikkelingen (reactief)?”  
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De handleiding beschrijft stap voor stap de opeenvolgende procesfasen (initiatieffase, 

haalbaarheidsfase, realisatiefase en beheerfase), welke acties ondernomen moeten worden 

en wat de specifieke aandachtspunten daarbij zijn. Daarbij zal extra aandacht worden 

gegeven aan acht specialistische onderwerpen die relevant zijn binnen die specifieke procesfase. 

Dit zijn: 

• publiek-publieke samenwerking;  

• marktconsultaties;  

• aanbesteden; 

• het selecteren van private partijen; 

• benefit sharing;  

• financiële modellen; 

• risicomanagement; 

• samenwerkingsconstructies. 

 

Het Kenniscentrum PPS heeft over elk van deze onderwerpen een aparte handleiding geschreven. 

In de handleiding Inrichting van het pps -proces zullen deze inhoudelijke onderwerpen daar waar 

relevant in de verschillende fasen van het proces worden behandeld. De handleiding Inrichting van 

het pps-proces kan daarmee worden beschouwd als de kapstok waaraan het hele project en de 

andere handleidingen worden opgehangen. In de bijlage treft u een overzicht aan van de overige 

handleidingen en een korte weergave van hun inhoud. 

 

In de handleiding Inrichting van het pps -proces zal stap voor stap een algemeen processchema 

worden toegelicht. Het is belangrijk om te beseffen dat dit processchema slechts een hulpmiddel is. 

Geen enkel pps-project bij gebiedsontwikkeling is hetzelfde en zal zich hetzelfde ontwikkelen. Er 

bestaat dus niet zoiets als een algemeen geldende inrichting van het pps -proces, maar er zal wel 

een raamwerk geboden worden dat houvast biedt en waarmee fouten voorkomen kunnen worden.  

 

De handleiding geldt in principe voor alle soorten gebiedsontwikkelingsprojecten, zowel stedelijke 

als landelijke ontwikkeling, zowel herstructurering van bestaand gebied als nieuwe uitleg. Daar 

waar voor een bepaalde soort projecten de situatie anders ligt, wordt dat apart aangegeven in de 

handleiding. 

1.3. Leeswijzer 

In deze handleiding zal in elk hoofdstuk apart worden ingegaan op elke opeenvolgende fase die in 

de inrichting van het pps-proces kan worden onderscheiden. Dit zijn achtereenvolgens de 

initiatieffase, haalbaarheidsfase, realisatiefase en beheerfase. Bij het behandelen van elke fase zal 

worden ingegaan op welke acties er in die fase moeten worden ondernomen, wat hierbij de tips en 

valkuilen zijn en wordt ingegaan op de in die fase relevante handleidingen.  
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De onderstaande figuur geeft voor een proces van initiatieffase tot en met de beheerfase alle 

handleidingen weer in combinatie met de beslisdocumenten in iedere fase. In het midden 

van het figuur staan de centrale beslisdocumenten die een fase markeren. De pijlen 

impliceren dat de deelbesluiten uiteindelijk terugkomen in de beslisdocumenten per fase. In deze 

beslisdocumenten komen in geconcentreerde vorm alle onderdelen uit de handleidingen samen ter 

afronding van een fase en het begin van een nieuwe fase. In hoofdstuk twee is onderstaande 

figuur de basis voor de uitwerkingen per fase. 
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Figuur 1: processchema totaaloverzicht fasen 

 

 

 



 7 

2. Het proces in fasen 

2.1. Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft de praktische uitwerking van het totaaloverzicht in het vorige hoofdstuk. Iedere 

fase geeft op basis van een processchema aan: 

• welke activiteiten moeten wanneer plaatsvinden? 

• wat zijn verplichte activiteiten? 

• welke besluitvorming moet in een fase plaatsvinden? 

 

Daarbij zijn de schema’s niet bedoeld als blauwdruk voor pps -gebiedsontwikkelingsprojecten. De 

schema’s zijn een hulpmiddel voor de projectleider en de bestuurder om te bekijken welke 

procesactiviteiten aan de orde kunnen komen en in welke handleiding meer gedetailleerde 

informatie beschikbaar is. Het processchema geeft aan welke procesactiviteiten de projectleider in 

de verschillende fasen tegenkomt. Afhankelijk van het project zullen bepaalde handleidingen wel of 

niet van toepassing zijn. De volgorde voor het uitvoeren van de procesactiviteiten in een pps-

project wordt vervolgens aan de hand van een aantal stappen gestructureerd. Dit betekent niet dat 

ieder project als zodanig verloopt. De stappen worden eerst samenvattend genoemd en vervolgens 

uitgewerkt per stap.  

 

Als rode draad door dit hoofdstuk figureert een fictief voorbeeld, zodat per fase van het project te 

zien is, wat erin gebeurt en hoe de omgeving van het project daar invloed op heeft.  

 

De wethouder Ruimtelijke Ordening van een gemeente ziet eindelijk kans om de woningnood in de 

gemeente op te lossen door een nieuwe wijk van 3.000 woningen te bouwen. Zijn lobbywerk bij de 

provincie heeft geholpen: de wijk is als vlek opgenomen in het nieuwe streekplan. Een probleem is 

wel dat de wijk aan de ene zijde grenst aan een bedrijventerrein en aan de andere zijde aan een 

ecologisch waardevol gebied. Ook ligt de beoogde nieuwe wijk deels op grondgebied van de 

buurgemeente. 

 

Iedere fase resulteert in een ander beslisdocument. Van dit beslisdocument wordt per fase een 

structuur neergezet. Ten slotte wordt iedere fase besloten met een case en tips. 

2.2. Initiatieffase 

De initiatieffase is bedoeld om te onderzoeken of het project wel gewenst is en of er geen betere 

alternatieven zijn. Of te wel, de betrokkenen bepalen of er sprake is van een project. In deze fase 

vindt er een globale verkenning plaats, van aan de éne kant de opgave en aan de andere kant de 

globale ideeën over het projectresultaat. Tevens wordt in kaart gebracht wie betrokken zijn en met 
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welke rol. Deze fase krijgt in veel projecten onvoldoende aandacht. Te vaak gaat men over 

naar het maken van ontwerpen, zonder dat een goede analyse van het initiatief is gemaakt.  

 

Deze paragraaf beschrijft hoe een dergelijke analyse kan worden uitgevoerd en welke activiteiten 

er moeten worden ve rricht. Het resultaat van deze fase is een projectplan op grond waarvan het 

management, het bestuur en ten slotte het betreffende bevoegde gezag kan kiezen voor het 

daadwerkelijk starten van een project. De onderstaande figuur laat zien welke onderwerpen uit de 

verschillende handleidingen aan de orde kunnen komen in het project en het proces en tot welke 

besluitvorming dit leidt. 

 

De wethouder, wil zo snel mogelijk zijn ambitie vertalen in stedenbouwkundige ontwerpen. Hij stelt 

zich daarbij voor dat dit alleen maar kan door snelle c.q. vroegtijdige inschakeling van een 

marktpartij. Hij heeft al een partij op het oog. Binnen de ambtelijke organisatie is het plan nog geen 

uitgewerkt project. In het vigerende volkshuisvestingbeleid is het plan van de wethouder niet 

opgenomen. Belangrijkste redenen om het plan hierin niet op te nemen was dat de locatie deels op 

grondgebied ligt van de buurgemeente. 

 

Bij iedere pps-project in de initiatieffase is het van belang vast te stellen:  

• welke partijen zijn er betrokken of moeten betrokken worden?  

• welke afspraken kunnen deze partijen maken over het project om over te kunnen gaan naar de 

haalbaarheidsfase? 

• welke projectinhoudelijke werkzaamheden moeten er plaatsvinden ter onderbouwing van de 

overeenkomsten? 

• hoe moet de besluitvorming worden georganiseerd? 

2.2.1 Processtappen 

In het volgende schema worden de procesactiviteiten in de initiatieffase weergegeven. Vervolgens 

worden deze activiteiten puntsgewijs per activiteit toegelicht. 
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Figuur 2: processchema initiatieffase 

Zoals eerder benadrukt is het schema geen blauwdruk. Wanneer er bijvoorbeeld geen sprake is 

van een gemeentegrensoverschrijdend project hoeft de gemeente op dat niveau geen afspraken te 

maken met de buurgemeente. In het kader van de bestemmingsplanprocedure vindt uiteraard wel 

afstemming plaats. Hiervoor hoeft echter geen intentieovereenkomst gesloten te worden. De 

handleiding publiek-publieke samenwerking bij pps bij gebiedsontwikkeling (KC PPS, 2004) is dan 

bijvoorbeeld nog niet aan de orde. 

 

1. Vaststellen opdrachtgeverschap 

2. Vaststellen beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden 

3. Identificatie en analyse publieke en private partijen met als gevolg een samenwerkingsvisie 

(zie de handleidingen publiek-publieke samenwerking en samenwerkingsconstructies bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

4. Inventarisatie ideeën en mogelijk opstellen eerste schetsen  

5. Financiële vertaling van de schetsen, meestal op basis van een globaal programma (zie de 

handleiding Financiële modellen bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

6. Vaststellen benefit sharing principe met vertaling in een plan van aanpak, dat resulteert in een 

startdocument (zie de handleiding Benefit sharing, KC PPS, 2001) 

7. Uitvoeren marktconsultatie op basis van functioneel programma en ideeën (zie de handleiding 

Marktconsultatie, KC PPS, 2003) 
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8. Oriëntatie op een selectie- en/of aanbestedingsstrategie voor het project (zie de 

handleidingen Selectie van private partijen en Europese aanbesteding bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

9. Formuleren van een plan van aanpak voor de communicatie 

10.  Maken van een projectplanning voor het project en een detailplanning voor de 

haalbaarheids fase  

11.  Inventarisatie project- en procesrisico’s en maken van een verdeling tussen partijen (zie de 

handleiding Risicomanagement bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS en LNV, 2004) 

12.  Opnemen verdeling kosten, zeggenschap en risico’s in intentieovereenkomst(en) (zie de 

handleiding Risicomanagement bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS en LNV, 2004)  

13.  Opstellen intentieovereenkomst(en) publiek-publiek en/of publiek-privaat (zie handleidingen 

publiek-publieke samenwerking en samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, 

KC PPS, 2004) 

14.  Organiseren van besluitvorming over tenminste het projectplan en alle andere eindproducten 

op basis van het specifieke project  

 

1. Vaststellen opdrachtgeverschap 

In de initiatieffase zijn twee soorten initiatieven te onderscheiden: een publiek en/of privaat initiatief. 

Publieke initiatieven komen in principe voort uit beleidsuitgangspunten. Uit het gehanteerde 

voorbeeld blijkt dat een initiatief ook uit de politieke hoek kan komen en dat er dus nog beleid moet 

worden geformuleerd. Private initiatieven aan de andere kant komen meestal voort uit de 

eigendomspositie van een private partij. Dit kunnen gronden en/of opstallen zijn. Situaties zonder 

eigendom komen uiteraard ook voor.  

 

Belangrijke eerste stap in ieder project is het vaststellen van het opdrachtgeverschap. Wanneer er 

één publieke partij is betrokken, is er een ambtelijke opdrachtgever en een verantwoordelijke 

bestuurder. De wijze waarop een publieke partij dit bepaalt is afhankelijk van de 

organisatiestructuur. Wanneer er meerdere publieke partijen zijn betrokken, omdat het initiatief 

bijvoorbeeld gemeentegrens overstijgend is, krijgt het opdrachtgeverschap meer de functie van 

trekker. Het gaat er dan om welke publieke partij als trekker van het project optreedt en de 

afstemming met de andere publieke partijen organiseert. Daarbij hoeft de partij die het initiatief 

heeft genomen niet per definitie de opdrachtgever te worden. In een intentieovereenkomst kan dit 

opdrachtgeverschap worden geformuleerd. 

 

2. Vaststellen beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden  

Als er een initiatief is genomen, gaan er parallel aan elkaar een aantal activiteiten van start. Het 

maakt daarbij niet uit of het een publiek of een privaat initiatief is. In beide gevallen moet worden 

bepaald of het initiatief past binnen de beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden. Wanneer 

dit niet het geval is kan besloten worden dat er geen project komt, of dat de randvoorwaarden 

worden aangepast om het project toch mogelijk te maken.  
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3. Identificatie en analyse publieke en private partijen met als gevolg een visie op 

samenwerking 

Hoe meer partijen, hoe groter de complexiteit. Iedere partij heeft namelijk zijn eigen 

belangen, doelstellingen en visie op het gewenste eindresultaat. Verplicht onderdeel, is de 

identificatie en analyse van de betrokken partijen; publiek en privaat. Dit betekent dat er met alle 

partijen gesprekken moeten plaatsvinden. Dit om te kunnen achterhalen welke visie de partij heeft 

op het initiatief en hoe eventuele samenwerking vorm en inhoud kan krijgen. Onderwerp van deze 

gesprekken kan ook een eerste inventarisatie en toedeling van zeggenschap, kosten en risico’s 

zijn. Uit de analyse komt een samenwerkingsvisie. Deze samenwerkingsvisie is een onderlegger 

voor mogelijk af te sluiten intentieovereenkomsten.  

 

4. Inventarisatie ideeën en mogelijk opstellen eerste schetsen 

Ook in de initiatieffase worden vaak al schetsen gemaakt voor de gebiedsontwikkeling. Dit zijn 

vaak zogenaamde vlekkenplannen. Deze vlekkenplannen geven een globale aanduiding van het 

plangebied en de functies die in het plangebied zouden moeten worden gerealiseerd. De plannen 

bevinden zich op het niveau van een gewenst aantal woningen, de hoeveelheid vierkante meters 

winkels, kantoren, voorzieningen en hectaren bedrijfsterrein. Deze eerste inventarisaties zijn voor 

de betrokken partijen van belang om een gevoel te krijgen bij het project en een koppeling te 

kunnen maken met de beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden. In dit kader kan het 

bijvoorbeeld zo zijn dat een gemeente een bepaalde groeidoelstelling heeft en dus het beleid heeft 

om ieder jaar een bepaald aantal woningen te realiseren. Als de gemeente gebonden is aan een 

contingentering voor woningen moet bepaald worden of de plannen volgens deze contingentering 

mogelijk zijn. Voor alle functies dient deze koppeling tussen ambities en beleid te worden gemaakt. 

 

5. Financiële vertaling van de schetsen, meestal op basis van een globaal programma 

Op basis van schetsen en vlekkenplannen kan een eerste normatieve financiële verkenning 

worden uitgevoerd. Dit doet men om de globale investeringsomvang te bepalen en een eerste 

voorzichtig resultaat van het project te berekenen. Deze normatieve verkenning maakt gebruik van 

een analyse van het grondgebruik en capaciteitsberekeningen. Het globale plangebied wordt als 

een ui afgepeld. Laag voor laag wordt bepaald welke elementen in het plangebied gehandhaafd 

blijven en welke elementen moeten worden verwijderd of aangepast. Uiteindelijk resulteert dit in 

een netto exploitatiegebied waar de nieuwe functies kunnen worden gerealiseerd. Met behulp van 

de capaciteitsberekening kan worden bepaald hoeveel ruimte er beschikbaar is voor de realisatie 

van woningen, winkels en alle andere gewenste functies. De normatieve verkenning geeft een 

eerste beeld over de haalbaarheid van het project. Met andere woorden: heeft het financieel gezien 

zin, om het project te starten in de haalbaarheidsfase? 

 

6. Vaststellen benefit sharing principe met vertaling in een plan van aanpak, dat resulteert in een 

startdocument  

Benefit sharing is in de initiatieffase nog geen dominante activiteit. Eigenlijk is er nog te weinig 

bekend. Toch is het van belang een eerste oriëntatie te verrichten en te bekijken of er al een eerste 
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gedachte over het principe kan worden verwoord. Afhankelijk van de mate waarin dit aan de 

orde is, kan dit principe worden uitgewerkt in een Plan van Aanpak resulterend in een 

startdocument. Wanneer dit het geval is moet over dit startdocument besluitvorming worden 

georganiseerd. 

 

7. Uitvoeren marktconsultatie op basis van functioneel programma en ideeën 

Om grip te krijgen op de afzetbaarheid van de geplande functies en het realiteitsgehalte van het 

project kan een marktconsultatie een goed middel zijn. De projectleider moet zich echter bewust 

zijn van de vraag, die hij aan marktpartijen stelt. Dit om te voorkomen dat marktpartijen 

logischerwijs ‘sociaal wenselijke’ antwoorden geven. De vragen moeten er op gericht zijn het 

project aan te scherpen en het realiteitsgehalte te verhogen. Dit betekent dus ook dat er 

projectinhoudelijke informatie voorhanden moet zijn op basis waarvan een marktconsultatie kan 

plaatsvinden en waar marktpartijen iets mee kunnen. 

 

8. Oriëntatie op een selectie- en/of aanbestedingsstrategie voor het project  

Met alle informatie die in de initiatieffase is verzameld, kan gekoppeld aan de omvang van het 

project en de betrokken partijen ook een strategie worden ontwikkeld over de wijze van selectie 

en/of aanbesteding. Een dergelijke strategie is alleen aan de orde als er ook daadwerkelijk iets te 

selecteren of aan te besteden valt. Bij deze oriëntatie is de omvang van het project van belang. 

Daarom dient bij een geplande selectie of aanbesteding, de scope c.q. afbakening bepaald te 

worden.  

 

9. Formuleren van een plan van aanpak voor de communicatie 

Pps-gebiedsontwikkelingsprojecten hebben meestal een grote impact op de omgeving. Dit 

betekent dit er allerlei partijen, burgers en instanties bij betrokken zijn. Bij burgers geldt vaak dat ze 

in het gebied wonen en ten gevolge van de plannen wellicht moeten verhuizen. Op het moment dat 

het initiatief daadwerkelijk een project wordt is communicatie over het project essentieel. Dit 

betekent dat er een plan van aanpak moet worden gemaakt over de wijze van communicatie. 

 

10.  Maken van een projectplanning voor het project en een detailplanning voor de 

haalbaarheids fase 

Om het project te kunnen beheersen dient voor het totale project een planning te worden gemaakt. 

Voor de haalbaarheidsfase wordt van deze totaalplanning een detailplanning afgeleid. In deze 

planning worden de activiteiten, doorlooptijden en deadlines opgenomen. 

 

11.  Inventarisatie project- en procesrisico’s en maken van een verdeling tussen partijen  

Ondanks dat er nog geen sprake is van een project dient een eerste inventarisatie van de project- 

en procesrisico´s plaats te vinden. De analyse richt zich op de bij het specifieke project aanwezige 

risico’s en of er al een voorstel kan worden geformuleerd van een mogelijke verdeling van de 

risico’s tussen partijen in de haalbaarheidsfase. Belangrijk risico in deze fase is het 

planontwikkelingrisico. De vraag hierbij is, wie dit risico loopt, hoe groot dit risico is en hoe het 
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risico kan worden beheerst. In de intentieovereenkomst moeten hierover afspraken gemaakt 

worden.  

 

12.  Opnemen verdeling kosten, zeggenschap en risico’s in intentieovereenkomst(en)  

Wanneer de risico’s zijn geïnventariseerd moeten deze risico’s worden verdeeld tussen de partijen. 

In de haalbaarheidsfase worden veel kosten gemaakt voor onderzoeken en voorbereidende 

activiteiten voor de uitvoering. De kosten die worden gemaakt in het kader van de planontwikkeling 

worden meestal ondergebracht in de grondexploitatie. Echter op het moment dat het project niet 

haalbaar blijkt te zijn en dus niet wordt uitgevoerd, moet in de intentieovereenkomsten een 

verdeling zijn afgesproken. Daarnaast worden in de intentieovereenkomsten afspraken gemaakt 

over de zeggenschap van partijen. Wie gaat over welke besluiten? 

 

13.  Opstellen intentieovereenkomst(en) publiek-publiek en/of publiek-privaat  

Indien er meerdere publieke en/of private partijen zijn betrokken moeten afspraken worden 

gemaakt over de wijze van samenwerking in de haalbaarheidsfase. De intentieovereenkomst 

maakt gebruik van de projectplanning en de detailplanning om de periode waarbinnen de 

haalbaarheids fase zich afspeelt te begrenzen. In de intentieovereenkomst staan ook de 

inspanningsverplichtingen van de betrokken partijen. Publieke intentieovereenkomsten bevatten 

ook vaak gezamenlijk geformuleerde ambities. Publiek-private overeenkomsten zijn meer gericht 

op het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Ook de mogelijkheid om weer afscheid te kunnen 

nemen van een marktpartij als deze haalbaarheidsstudie niet naar tevredenheid verloopt, is een 

belangrijk onderdeel van de overeenkomst. 

 

14.  Organiseren van besluitvorming over tenminste het projectplan en alle andere eindproducten 

op basis van het specifieke project  

Omdat tijdige en goede besluitvorming cruciaal is bij pps-gebiedsontwikkelings-projecten, is het op 

tijd nadenken hierover uitermate belangrijk. Op allerlei deelproducten en niveaus moet 

besluitvorming plaatsvinden. Al deze besluitvormingslijnen moet de projectleider in beeld brengen 

en organiseren. Zo moet de projectleider bij overeenkomsten weten op welk niveau bij de 

verschillende partijen besluitvorming plaatsvindt en welke termijnen hiervoor gebruikt worden. 

Uiteindelijk resulteert alle besluitvorming in een projectplan. Dit projectplan markeert het einde van 

de initiatieffase en mogelijk het echte begin van het project in de haalbaarheidsfase. 

2.2.2 Beslisdocument projectplan 

Het projectplan is het geïntegreerde beslisdocument van de initiatieffase. Over bijvoorbeeld de 

intentieovereenkomsten zullen waarschijnlijk aparte besluiten worden genomen. De gevolgen en 

afspraken van deze overeenkomsten verwoordt de projectleider in het projectplan. Deelbesluiten 

worden ook als bijlagen opgenomen. Het projectplan markeert het einde van de initiatieffase. Het 

projectplan is het beslisdocument op basis waarvan een besluit wordt genomen het project 

daadwerkelijk te starten. Dit wordt ook wel het ‘go/no go moment’ genoemd. 
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In het projectplan ter afsluiting van de initiatieffase komen, in principe de volgende 

onderwerpen aan de orde:  

• korte formulering aanleiding, doel, probleemanalyse, kansen en ambities; 

• korte formulering vigerende beleidskaders en bestuurlijke uitgangspunten; 

• inventarisatie van de fysieke, sociale, en economische knelpunten; 

• indicatie van de te verrichten onderzoeken, analyses en inventarisaties op basis van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening; 

• globale gebiedsbeschrijving en aanduiding projectgrenzen; 

• inzicht in de eigendomsverhoudingen en andere private belangen binnen de plangrenzen; 

• globaal inzicht in de verschillende soorten risico’s (kwalitatief)/aanzet tot risicomanagement; 

• omschrijving van de globale werkwijze/samenwerkingsverbanden/opzet organisatie; 

• globale bepaling van het gewenste projectresultaat; 

• indicatie haalbaarheid in financieel (normatief), technisch en  

• sociaal/maatschappelijk opzicht; 

• identificatie van beschikbare (publieke) middelen. 

 

Casus Groningen Meerstad  

De casus Meerstad is een voorbeeld van het belang van een goede publieke samenwerking als 

voorloper van een publiek-private samenwerking. Ook het belang van een trekker, hier in de 

persoon van de gedeputeerde, was in dit project evident. 

 

Door de omvang en de complexiteit van het project Groningen Meerstad waren bij de initiatieffase 

al verschillende publieke partijen betrokken: de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en 

Slochteren, de Dienst Landelijk Gebied (DLG), het waterschap Hunze en Aa’s en het ministerie van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze partijen hebben ieder hun eigen bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden binnen het plan. De betrokken partijen hebben een actoranalyse laten 

uitvoeren over de wijze waarop de publiek-publieke samenwerking gestalte kon krijgen (zie de 

handleiding publiek-publieke samenwerking bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS 2004). Deze 

actoranalyse was een hulpmiddel om een samenwerkingsvisie tussen de publieke partijen te 

formuleren. Gevolg van deze samenwerkingsvisie was een publieke intentieovereenkomst, waarin 

partijen afspraken hebben gemaakt over het vervolg. Belangrijke functie van deze overeenkomst 

was ook het naar elkaar toe uitspreken van de ambities ten aanzien van het project. Naast de 

formalisering van deze samenwerking is er ook gekeken naar de wijze waarop kon worden 

samengewerkt met de private partijen die al actief waren in het gebied. Bij deze 

samenwerkingsvisie zijn de ambities van de publieke partijen als uitgangspunt gehanteerd (zie de 

handleiding Samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS 2004). 

 

In de initiatieffase van dit project is gebleken dat het essentieel is doelstellingen, belangen en 

motivaties uit te wisselen om aan het project deel te nemen. De betrokken gemeente en de private 
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partijen waren gewend met elkaar zaken te doen. Voor de Dienst Landelijk Gebied, het ministerie 

van LNV en het Waterschap was de wereld van gebiedsontwikkeling relatief nieuw. Voor de 

marktpartijen waren aan de andere kant deze publieke partijen nieuw. Het discussiëren en 

verdelen van de verschillende risico’s met de gevolgen en de consequenties voor partijen bleek 

essentieel. De betekenis van het begrip winst bleek bijvoorbeeld tot volstrekt verschillende 

inzichten te leiden. Een manier die zijn waarde in dit project heeft bewezen is om met alle partijen 

gezamenlijk de risico’s uit te discussiëren. Op deze manier hoorden partijen direct van elkaar wat 

voor hen een bepaald risico betekent en hoe dat in de eigen organisatie wordt vertaald. Dit heeft 

geleid tot een beter begrip van elkaars standpunten en posities, waardoor er ook meer vertrouwen 

en respect is ontstaan voor elkaar 

2.2.3 Tips 

• Het is de kunst om deze fase beperkt te houden; de neiging bestaat nog wel eens om zo veel 

mogelijk uit te zoeken alvorens met belanghebbenden overleg te voeren en een besluit voor te 

leggen aan het gemeentebestuur om het projectinitiatief te steunen en daar capaciteit en 

middelen voor beschikbaar te stellen.  

• Zorg dat deze fase geordend wordt afgesloten. Indien dit niet gebeurt, ontstaat de mogelijkheid 

dat de uitwerking van het project onvoldoende gericht plaatsvindt en partijen later met 

verschillende verwachtingen ook verschillend zullen reageren op de resultaten. 

• Wanneer meerdere publieke partijen zijn betrokken formuleer dan gezamenlijke ambities en 

doelstellingen. 

• Stel vast waar het geldende beleid tekort schiet om de ambities en doelstellingen uit te voeren 

en bekijk of er aanpassingen wenselijk dan wel nodig zijn. 

• Wanneer er meerdere private partijen zijn betrokken ga dan na of het wenselijk en noodzakelijk 

is dat deze partijen net als de publieke partijen samenwerken. 

• Wees zorgvuldig in de analyse van de direct én indirect betrokken partijen. Sluit geen partijen 

buiten het proces waar het project van afhankelijk is, maar waarvan de betrokkenheid op dit 

moment even niet uitkomt. 

• In deze fase moet duidelijk worden waar het plan globaal over gaat. Trap echter niet in de 

valkuil, van de mooie, te specifieke plaatjes die toch nooit worden gerealiseerd. Het plan zal 

immers nog meerdere malen van ‘kleur verschieten’ tot aan de uiteindelijke realisatie.  

• Zorg ervoor dat beelden van oplossingen die in de initiatieffase ontstaan geen eigen leven 

gaan leiden, maak daarvoor een communicatieplan. Het communicatieplan geeft aan wanneer 

en hoe er met wie wordt gecommuniceerd. 

• Maak goede afspraken over zowel interne als externe communicatie. 

• Ben je bewust van het feit dat marktpartijen zich melden en acties ondernemen zoals 

grondaankopen, opstalverwervingen en dergelijke. Bedenk een procedure om deze acties te 

kanaliseren. Biedt marktpartijen een moment waarop er gepraat kan worden. Dit kan 

bijvoorbeeld de marktconsultatie zijn. 

• Ga naar besprekingen met andere betrokken partijen altijd met twee personen, maak 

verslagen en leg afspraken vast. 
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• Een risicoactoranalyse heeft tot doel een samenwerkingsvisie te krijgen. Daarnaast is de 

analyse ook een middel om begrip te krijgen voor elkaars standpunten, belangen en 

motivaties. Een gezamenlijke sessie om deze onderwerpen uit te wisselen levert vaak 

een bijdrage aan een betere samenwerking tussen partijen. 

2.3. Haalbaarheidsfase 

De haalbaarheidsfase is de meest intensieve en complexe fase van het project. De 

haalbaarheids fase valt uiteen in drie subfasen, namelijk: 

• definitie; 

• ontwerp; 

• en voorbereiding. 

 

Deze splitsing is van belang omdat er, zeker bij omvangrijke projecten, enorm veel activiteiten 

parallel plaatsvinden. Het stroomlijnen en structureren van deze activiteiten is eenvoudiger 

wanneer ook de haalbaarheidsfase wordt opgeknipt. De subfases geven ook de aard van de 

activiteiten aan. Bij complexe projecten lopen deze fasen vaak door elkaar. Uitwerkingen laten zien 

of de uitgangspunten wel kloppen, en zo niet dan moeten deze worden herzien. Binnen de 

haalbaarheidfase kunnen zodoende cirkelbewegingen worden gesignaleerd. Deze cyclische 

processen zijn in onderstaand schema gevisualiseerd. 

DEFINITIE ONTWERP VOORBEREIDING

HAALBAARHEIDSFASE

BESLISMOMENT

DEFINITIE ONTWERP VOORBEREIDING

HAALBAARHEIDSFASE

BESLISMOMENT  

Figuur 3: faseringscyclus 

De definitiefase geeft duidelijkheid over wat er van het project verwacht mag worden. Het vereiste 

projectresultaat wordt bepaald. Er wordt aangegeven waar het project in ieder geval aan moet 

voldoen en wat men er mee wil bereiken. Resultaat van de definitiefase is een Programma van 

Eisen. 

 

Na de vaststelling van het programma van eisen start de ontwerpfase. In deze fase wordt 

onderzocht hoe de gewenste oplossing eruit zal komen te zien. Dit is doorgaans de meest 

creatieve fase. Aan het einde van de fase bestaat een beeld van de oplossing en kan veelal voor 

het eerst een meer gedetailleerde voorspelling worden gedaan van de kosten én opbrengsten van 
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de uitvoering of invoering. Na deze fase kan op grond hiervan voor het eerst bepaald worden 

of een project uitvoerbaar is.  

Ten gevolge van de eerste resultaten beginnen vaak de cyclische processen binnen de 

haalbaarheidsfase. Het eerste plan is niet haalbaar en alternatieven en varianten worden 

onderzocht. Dit leidt vaak tot een bijstelling in ambities en het Programma van Eisen. Deze 

processen gaan door totdat er voor partijen een bevredigend resultaat is. 

Na vaststelling van het ontwerp kan worden gestart met de voorbereiding van de uitvoering. De 

voorbereidingsfase levert dus nog geen eindresultaat op, maar zorgt ervoor dat het eindresultaat 

gerealiseerd kan worden. De uitvoerders moeten op grond hiervan, met beperkte voorkennis, 

bepalen wat ze moeten doen in de uitvoering. Dat betekent dat het ontwerp tot in detail moet 

worden uitgewerkt in bijvoorbeeld bestekstekeningen, procedures of voorschriften. Vervolgens kan 

opdracht worden verstrekt tot uitvoering of aanbesteding. 

 

In de haalbaarheidsfase moet worden bekeken op welke wijze partijen tot een realisatieplan 

kunnen komen, op basis waarvan partijen de realisatiefase kunnen ingaan. En er moeten 

afspraken komen over de uitvoering van het project.  

 

De ambtelijke organisatie heeft geconstateerd dat het vigerende volkshuisvestingbeleid moet 

worden aangepast om het initiatief van de wethouder te kunnen uitwerken. Daarnaast hebben de 

geruchten over het idee geleid tot grondaankopen in het beoogde plangebied. De gemeente voert 

een actief grondbeleid en heeft daarom een voorkeursrecht conform de wet voorkeursrecht 

gemeenten (Wvg) gevestigd om de regie over de planontwikkeling te houden. Met de 

buurgemeente hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden om tot nadere afspraken te 

komen. Verder is er een projectplan opgesteld waarin onder andere wordt geadviseerd een 

selectieprocedure te organiseren. Een eerste financiële verkenning heeft aangetoond dat de 

omvang van de werken boven het drempelbedrag ligt zodat het project Europees moet worden 

aanbesteed. 

2.3.1 Processtappen 

In het volgende schema worden de procesactiviteiten in de haalbaarheidsfase weergegeven. 

Vervolgens worden deze activiteiten per activiteit toegelicht.  
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SAMENWERKINGS-
CONSTRUCTIES

SELECTIE  

MARKT-
CONSULTATIE

BENEFIT SHARING

FINANCIELE
MODELLEN

AANBESTEDING  

PUBLIEK-PUBLIEKE
SAMENWERKING

RISICO-
MANAGEMENT  

HANDLEIDING  

REALISATIEPLAN

publiek-publieke
bestuursconvenant

publiek-private
overeenkomst

vaststellen
contractexploitatie

PROCESACTIVITEITEN HAALB AARHEIDSFASE  BESLUITVORMING  

samenwerkings
vormen

samenwerkings
uitwerking

rekenmodel 
gevoeligheidsanalyse 

scenarioanalyse

voorbereiding
aanbesteding

uitvoeren 
marktconsultatie

analyse
businesscase

actualiseren en 
kwantificeren 
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Figuur 4: processchema haalbaarheidsfase 

In de haalbaarheidsfase is het voor de projectleider zaak om de veelheid aan procesactiviteiten 

onder controle en de partijen bij de les te houden. Aan het begin van deze fase kan de projectleider 

bekijken welke procesactiviteiten aan de orde zijn en in welke handleidingen aanvullende 

informatie aanwezig is. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van de realisatie van een bibliotheek, 

die met overheidsmiddelen wordt betaald, moet de projectleider bekijken of de investering boven 

het drempelbedrag van de Europese richtlijn werken ligt. Indien dit het geval is, dient Europees 

aanbesteed worden. Tevens als de investering onder de drempelwaarde ligt, kan ervoor gekozen 

worden om Europees aan te besteden (zie tevens de handleiding Europese aanbesteding bij pps 

bij gebiedsontwikkeling, KC PPS 2004). Voor ieder project en in iedere fase moet de projectleider 

deze afweging maken. 

 

De volgorde voor het uitvoeren van de procesactiviteiten in een pps-project kan aan de hand van 

een aantal stappen worden gestructureerd. De stappen worden eerst samenvattend genoemd en 

vervolgens uitgewerkt per stap. Waar aan de orde worden de handleidingen vermeld. 

 

1. Operationaliseren van de projectorganisatie 

2. Operationaliseren van het Plan van aanpak voor de communicatie 

3. Uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoeken en voorbereidende activiteiten  

4. Organiseren van de planvorming via een Programma van Eisen en ontwerp  

5. Uitvoeren marktconsultatie (zie de handleiding Marktconsultatie, KC PPS, 2003) 
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6. Verdiepen normatieve verkenning richting een contractexploitatie (zie de handleiding 

Financiële modellen bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

7. Beheersen van project en procesrisico’s en verder actualiseren en kwantificeren risico’s 

voor realisatiefase (zie de handleiding Risicomanagement bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC 

PPS en LNV, 2004) 

8. Uitwerken samenwerkingsvisie publieke samenwerking richting een bestuursconvenant (zie de 

handleiding publiek-publieke samenwerking bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

9. Uitwerken samenwerkingsvisie publiek-private samenwerking richting een 

realisatieovereenkomst (zie de handleiding Samenwerkingsconstructies bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

10.  Opzetten businesscase ten behoeve van Benefit Sharing (zie de handleiding Benefit sharing, 

KC PPS, 2001) 

11.  Uitvoeren selectieprocedure en/of aanbesteding (zie de handleidingen Selectie van private 

partijen en Europese aanbesteding bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004)  

12.  Organiseren van besluitvorming over tenminste het realisatieplan en alle andere eindproducten 

op basis van het specifieke project. 

 

1. Operationaliseren van de projectorganisatie 

De initiatieffase heeft een inventarisatie van de betrokken publieke en private partijen opgeleverd. 

Wanneer deze partijen intentieovereenkomsten zijn aangegaan, zullen de partijen ook afspraken 

hebben gemaakt over de projectorganisatie in de haalbaarheidsfase. De projectleider moet de 

projectorganisatie operationaliseren. Dit betekent dat hij rekeninghoudend met de reeds gemaakte 

afspraken:  

• de overlegstructuren instelt;  

• voorbereidingskredieten aanvraagt;  

• de planning zonodig bijstelt en verder detailleert;  

• de resultaten van de fasen en subfasen verder definieert. 

 

2. Operationaliseren van het Plan van aanpak voor de communicatie 

In complexe projecten is communicatie een steeds belangrijker middel om te sturen in het 

besluitvormingsproces. Communicatie wordt procescommunicatie gericht op besluitvorming. Naast 

inspraak en voorlichting die voortkomt uit de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt communicatie 

steeds proactiever. De projectleider moet nadenken over de wijze waarop hij communicatie als 

strategisch middel in kan zetten om bij te dragen aan de haalbaarheid van het project. Dit betekent 

dan ook dat alle betrokken partijen een bepaalde rol spelen in de communicatie. Op basis van de 

inventarisatie uit de initiatieffase kan de projectleider deze rol verder uitwerken. 

 

3. Uitvoeren of laten uitvoeren van onderzoeken en voorbereidende activiteiten 

De initiatieffase heeft nog slechts zeer globale informatie over het plangebied opgeleverd. De 

projectleider moet deze informatie in de haalbaarheidsfase verdiepen, onderbouwen en uitbouwen. 

Dit betekent dat er allerlei onderzoeken moeten worden uitgevoerd in het kader van onder andere 
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lucht, water, geluid, ecologie, archeologie en bodemkwaliteit. Daarnaast moeten 

onderzoeken plaatsvinden naar bovengrondse en ondergrondse kabels en leidingen. 

Tenslotte is het van belang vast te stellen of een Milieu Effectrapportage dient te worden 

uitgevoerd. Bovenstaande voorbeelden zijn niet uitputtend, maar geven een indruk van veel 

voorkomende onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen bijdragen aan de 

planvorming in de haalbaarheidsfase. Een stankcirkel of een hindercirkel van een bedrijf kan zo 

bijvoorbeeld consequenties hebben voor de geplande woningbouw in het project. 

De voorbereidende activiteiten zijn zowel input voor de planvorming als voor de uitvoering. De 

projectleider moet de activiteiten echter op het juiste moment conform zijn planning inzetten en 

organiseren.  

 

4. Organiseren van de planvorming via een Programma van Eisen en ontwerp 

In de inleiding is aangegeven, dat de planvorming een cyclisch proces is van drie subfasen, te 

weten: Programma van Eisen, ontwerp en voorbereiding. Er moet een plan worden gemaakt dat 

beantwoord aan de ambities van de partijen zoals verwoord in de intentieovereenkomst(en). 

Daarnaast moet het plan ook nog haalbaar zijn. Dit betekent dat er een Programma van Eisen 

moet komen. Dit PvE verwoordt de eisen, waaraan het ontwerp moet voldoen. 

Stedenbouwkundigen hanteren het PvE om een Voorlopig Stedenbouwkundig Ontwerp te maken. 

Dit ontwerp wordt weer getoetst aan het PvE. Na eventuele bijstelling wordt een Definitief 

Stedenbouwkundig Ontwerp gemaakt. Over het PvE en de ontwerpen dient besluitvorming plaats 

te vinden. Partijen dienen in de intentieovereenkomst vast te leggen tot welke niveau de uitwerking 

moet plaatsvinden. De uitwerking is vervolgens weer de onderlegger van de 

realisatieovereenkomst. 

 

5. Uitvoeren marktconsultatie 

De marktconsultatie kan ter voorbereiding op het Programma van Eisen worden uitgevoerd. De 

marktconsultatie is dan bedoeld om de visie van de markt te peilen over het plan en de te 

realiseren functies. Wanneer er een Programma van Eisen voorhanden is de marktconsultatie 

meer toetsend. De vraag is dan of de geformuleerde eisen marktconform zijn en of marktpartijen 

vinden dat de juiste richting is gekozen. Ook kan worden gevraagd naar mogelijkheden om de 

haalbaarheid te vergroten. De resultaten kunnen vervolgens meegenomen worden in de verdere 

planontwikkeling. Ook kunnen ze als input dienen voor het uitschrijven van een selectieprocedure, 

of indien aan de orde een aanbesteding. Veel later in de planontwikkeling is de input via een 

marktconsultatie niet gebruikelijk. 

 

6. Verdiepen normatieve verkenning richting een contractexploitatie 

De normatieve verkenning uit de initiatieffase wordt op basis van het PvE verdiept naar een 

financiële verkenning. Het PvE en het ontwerp dienen vervolgens in een iteratief proces 

doorgerekend te worden. Het gelijktijdig rekenen en tekenen is bedoeld om te voorkomen dat er 

een te ambitieus ontwerp wordt gemaakt dat vervolgens financieel niet haalbaar is. Het PvE zal 

uitspraken doen over de te realiseren functies, hoeveelheden en aantallen en het exacte 
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plangebied. De voorbereidende onderzoeken zullen ook aangeven of er bijvoorbeeld kabels 

en leidingen moeten worden verplaatst, of het gebied moet worden opgehoogd, et cetera. 

Het ontwerp geeft een verdere verdieping en detaillering van het plan. De financiële 

verkenning wordt op basis van de ontwerpen vertaald naar een grondexploitatie. Om de residuele 

grondwaarde te kunnen bepalen wordt ook een opstalexploitatie gemaakt. Vervolgens worden de 

kosten en opbrengsten in de tijd gezet om uiteindelijk een resultaat van het project te kunnen 

berekenen op eindwaarde en contante waarde. De contractexploitatie is tenslotte een gefaseerde 

berekening, waarin alle kosten en opbrengsten gedurende de looptijd van het project 

voorcalculatorisch zijn opgenomen. Op basis van deze contractexploitatie maken partijen financiële 

afspraken. 

 

7. Beheersen van project en procesrisico’s en verder actualiseren en kwantificeren risico’s voor 

realisatiefase 

De intentieovereenkomsten bevatten afspraken over de risicoverdeling tussen partijen gedurende 

de haalbaarheidsfase. Deze risico’s moeten worden beheerst. Het betreft risico’s die te maken 

hebben met de overschrijding van de kosten voor planontwikkeling, de tijdige besluitvorming, 

samenwerkingsrisico’s et cetera. Er zijn echter ook procesrisico’s, zoals het politiek risico en 

organisatierisico die beide afgeleid zijn van het planontwikkelingsrisico, dat ook moeten worden 

beheerst. Omdat de planontwikkeling in deze fase verder vorm krijgt, biedt dit ook de mogelijkheid 

om de projectrisico’s te actualiseren en te kwantificeren. De berekeningen zijn een belangrijke bron 

voor deze kwantificering. Met behulp van de exploitatie kunnen namelijk scenario’s worden 

gemaakt en doorberekend. Deze scenario’s worden meestal neergezet als best case en worst 

case. Met andere woorden: wat gebeurt er als de kosten stijgen, opbrengsten tegenvallen of later 

komen, de rente stijgt en dergelijke. In principe kunnen alle variabelen in de exploitaties worden 

gevarieerd. Daarbij is het wel zaak om reële scenario’s te maken. 

 

8. Uitwerken samenwerkingsvisie publieke samenwerking richting een bestuursconvenant 

De publieke partijen werken de onderlinge afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst uit 

tot een bestuursconvenant. De vraag is hoe partijen in de realisatiefase en beheerfase met elkaar 

zullen samenwerken. De samenwerkingsvisie is gebaseerd op de belangen en doelstellingen van 

partijen. Deze elementen zijn voor de samenwerkingsvormen weer uitgangspunt. Partijen bekijken 

welke samenwerkingsvormen er mogelijk zijn en welke consequenties deze 

samenwerkingsvormen hebben voor de samenwerking met private partijen en de verdeling van 

risico’s kosten en zeggenschap. Bij de samenwerkingsvormen van publieke partijen is de mate van 

het buiten de organisatie of ‘op afstand’ plaatsen een belangrijk vraagstuk. Wanneer een gemeente 

zelf de grondexploitatie voert is de betrokkenheid immers groter dan wanneer twee gemeenten een 

gezamenlijke publieke grondexploitatiemaatschappij opzetten en ergens een kantoor huren waar 

vandaan het project wordt gerealiseerd. Wanneer de partijen een keuze hebben gemaakt vindt 

vervolgens een uitwerking plaats, zodat bij de start van de realisatiefase de gekozen 

samenwerkingsvorm operationeel is.  
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9. Uitwerken samenwerkingsvisie publiek-private samenwerking richting een 

realisatieovereenkomst 

De publieke samenwerking is uitgangspunt voor de samenwerking met private partijen. 

Stelregel bij het opzetten van samenwerkingsvormen is de samenwerking zo eenvoudig mogelijk te 

houden en helder de verdeling van risico’s, kosten en zeggenschap te bepalen. De 

samenwerkingsvormen hebben meestal alleen betrekking op het voeren van de grondexploitatie. 

Zeker bij complexe projecten met lange looptijden is het van belang in de samenwerking 

procedureafspraken te maken over de wijze hoe bepaalde (on)voorziene situaties worden 

behandeld. De belangrijkste elementen zijn gronduitgifte en -afname, programmawijzigingen, 

realisatievoorwaarden en verevening tussen planonderdelen. De onderhandelingen met 

marktpartijen zijn complex. Bij grote projecten zijn vaak veel partijen betrokken en zijn de belangen 

groot. De kunst bij het maken van pps-overeenkomsten is de consequenties van afspraken te 

doorzien en daarbij altijd de vraag te stellen: van wie is het risico, of wie is verantwoordelijk, of wie 

profiteert als er iets anders gebeurt dan de procedure of afspraak beschrijft? Bij deze 

onderhandelingen is het van belang dat er goede verslagen en documenten worden gemaakt. Een 

onderhandelingsdocument als geheugen van de besprekingen is daarbij vaak zeer bruikbaar.  

 

10.  Opzetten businesscase ten behoeve van Benefit sharing  

Benefit Sharing is gericht op het verdelen van nacalculatorische meeropbrengsten uit het project. 

Om deze potentiële meeropbrengsten bij de gewenste partijen te krijgen, moeten partijen in de 

haalbaarheidsfase hierover afspraken maken en in de verschillende overeenkomsten vastleggen. 

De businesscase is een hulpmiddel om de potentiële benefits in beeld te brengen 

 

11.  Uitvoeren Selectieprocedure en/of Aanbesteding 

Het moment van de selectie is bepalend voor de vrijheidsgraden die marktpartijen hebben in de 

selectie. Wanneer een PvE uitgangspunt is van de selectie en de vraag wordt gesteld het PvE uit 

te werken tot een haalbaar plan, heeft de marktpartij relatief veel vrijheden. Wanneer echter aan de 

marktpartij een definitief stedenbouwkundig plan met uitwerking van de beeldkwaliteit wordt 

voorgelegd is het aantal vrijheidsgraden al meer beperkt. Bij selecties moet de partij(en) die de 

selectie uitschrijft goed nadenken over de vraag die uitgezet wordt in de markt. Wanneer de vraag 

namelijk verkeerd of onvolledig is, komt er een onbruikbaar antwoord terug van de markt. De 

selectie is dan mislukt. Aan de andere kant moeten opdrachtgevers zich bewust zijn va n de 

consequenties van de selectievraag in termen van de tijd die een marktpartij nodig heeft voor de 

uitwerking en de kosten die er mee zijn gemoeid. Tenslotte moet de opdrachtgever zich zelf 

dezelfde discipline opleggen als hij oplegt aan de deelnemende marktpartijen. Dit betekent dat de 

opdrachtgever zich ook moet houden aan de doorlooptijden en de criteria die in de selectievraag 

aan de marktpartijen worden meegegeven.  

Bij aanbesteding is de combinatie tussen aanbestedende dienst(en) en de omvang van de 

investering in relatie tot de drempelbedragen van belang. De aanbesteding verloopt afhankelijk 

hiervan via het Uniform Aanbestedingsregelement (UAR) of via de Europese richtlijnen.  
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12.  Organiseren van besluitvorming over tenminste het realisatieplan en alle andere 

eindproducten op basis van het specifieke project 

Omdat de samenwerking tussen publieke partijen onderling en publieke en private partijen 

intensiever wordt staat besluitvorming centraal in de haalbaarheidsfase. Ook vanwege de 

hoeveelheid aan onderzoeken, activiteiten en overeenkomsten moet de projectleider aan het begin 

van de haalbaarheidsfase de benodigde besluiten inventariseren en met elkaar in verband 

brengen. Uiteindelijk resulteren al deze ‘deelbesluiten’ in een realisatieplan ter afronding van de 

haalbaarheids fase en voorbereiding op de realisatiefase 

2.3.2 Beslisdocument realisatieplan 

De haalbaarheidsfase wordt afgesloten met een realisatieplan. Onderdeel van het realisatieplan 

zijn, afhankelijk van het type project, onder andere; 

• een Programma van Eisen; 

• ontwerp; 

• uitvoeringsplan; 

• resultaten exploitatie met fasering; 

• resultaten onderzoeken en aangeven mogelijke vervolgonderzoeken; 

• kaart van het definitieve plangebied;  

• beschrijving contractuele relaties tussen partijen met verwijzing naar contracten; 

• bepaling juridische en planologische vervolgstappen en planning;  

• risicoparagraaf met gekwantificeerde risico’s en risicobeheersing; 

• indicatie van beheervormen in beheerplan wanneer project is opgeleverd; 

• aanbestedingsdocumenten (indien aan de orde);  

• toetsing realisatieplan aan projectplan. 

 

Casus Waalwijk 

De casus Waalwijk is een voorbeeld van een complex binnenstedelijk project, waarin het cyclische 

proces van PvE, ontwerp en voorbereiding ook nog verschilt tussen de deelprojecten. Waalwijk 

heeft namelijk een centrumproject, dat bestaat uit zeven deelprojecten die variëren van 

winkelprojecten en woonprojecten tot kantoorprojecten. Ook de herinrichting van de openbare 

ruimte als verbindend element tussen de deelprojecten is onderdeel van de integrale 

gebiedsontwikkeling. Ieder project heeft als basis de structuurvisie centrum. Deze visie vormde de 

markering van de initiatieffase. Deze structuurvisie is naast een belangrijk stedenbouwkundig 

concept ook een verzameldocument van allerlei beleidsmatige en bestuurlijke randvoorwaarden. 

Binnen de structuurvisie kent vervolgens ieder project een eigen projectfasering en 

realisatietermijn. Daarbij kan het dus gebeuren dat er in een deelproject afwijkingen zijn van de 

structuurvisie. Het voordeel van de structuurvisie als bewaker van de integrale structuur is dat deze 

afwijkingen kunnen worden gesignaleerd. Voor de gemeenteraad is het dan ook een uitstekend 

controlemiddel. Toen in de haalbaarheidsfase projecten daadwerkelijk gingen lopen hebben er 

voor de specifieke projecten allerlei contacten plaatsgevonden met marktpartijen, winkeliers en 

bewoners. Op een gegeven moment heeft dit geleid tot een actualisering van de structuurvisie 
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omdat de wijzigingen in een deelproject naar aanleiding van het overleg met externen zo 

ingrijpend waren dat deze buiten de bandbreedte vielen. Deze geactualiseerde visie is 

vervolgens weer geaccordeerd door de gemeenteraad.  

 

De casus geeft aan dat er binnen een integraal project met zijn eigen projectfasering, ook 

deelprojecten kunnen zijn die invloed hebben op het totale resultaat. Deze deelprojecten hebben 

ieder weer eigen projectleiders en eigen private betrokkenen en overeenkomsten. Het is aan de 

overall projectleider om al deze deelbelangen weer in te passen in het grotere geheel. Voor 

dergelijke projecten is het essentieel om alle betrokkenen binnen het projectstramien te laten 

werken.  

2.3.3 Tips 

• Maak zo snel mogelijk een goede digitale grondgebruikkaart op een maatvaste kadastrale 

ondergrond van het plangebied. Veel discussie in projecten gaat over het vaststellen van het 

plangebied. Wanneer het plangebied te laat in de haalbaarheidsfase wordt vastgesteld kan dit 

leiden tot dubbelwerk, onduidelijkheden en vervelende discussies. Ook voor de financiële 

doorvertaling van het project voorkomt goed kaartmateriaal onduidelijkheden en fouten. 

• Bepaal nauwkeurig wat op welk moment moet gebeuren. Kunnen activiteiten parallel lopen of 

moeten ze allemaal na elkaar plaatsvinden? 

• Maak goede afspraken met de betrokken partijen over de verdeling van kosten in deze fase. 

• Regel als overheid dat de publiekrechtelijke procedures op orde zijn.  

• Laat de planontwikkeling gelijk opgaan met de financiële vertaling van het plan. De financiële 

consequenties van planmatige keuzen worden daarmee direct inzichtelijk. De haalbaarheid 

van het plan en optimalisaties gaan daarmee hand in hand.  

• Communiceer op basis van een communicatieplan. Gebruik de communicatie ook als middel 

om het project te versnellen. 

• Denk na over de benodigde flexibiliteit van afspraken. Ga dus geen programma’s van een 

project tot in het detail dichttimmeren voor een project met een looptijd van meer dan vijf jaar. 

Formuleer wel doelstellingen en procedures om in bepaalde situaties tot oplossingen te 

kunnen komen.  

• Gebruik ook in deze fase de risicoactoranalyse om doelstellingen, belangen en posities van 

partijen weer scherp te krijgen. Deze analyse is vervolgens weer de basis om de risico’s te 

bepalen en te verdelen. Voor de projectleider is het handig te weten dat partijen spraakzamer 

zijn buiten het groepsverband. Eén op één gesprekken leveren vaak meer informatie op. 

• Maak gebruik van een onderhandelingsdocument om besprekingen tussen partijen te kunnen 

vastleggen en later te gebruiken als projectgeheugen. 

• Zorg dat er een goede en continue relatie is tussen het project en de betrokken organisaties. 

Bij gemeenten gaat het over de afstemming van het project met de lijnorganisatie. De mate 

waarin het project buiten de lijn is geplaatst of op afstand is geplaatst doet daar niet aan af. In 

de meeste gevallen (parkmanagement daargelaten) zal het project uiteindelijk weer 

overgedragen moeten worden aan de lijn om het beheer op te pakken. 
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• In de haalbaarheidsfase (subfase ontwerp) dient al te worden nagedacht over het beheer 

van het project.  

2.4. Realisatiefase 

In de realisatiefase verandert de focus van het procesmanagement. De beslismomenten zijn 

grotendeels beperkt tot reguliere besluitvorming, bijvoorbeeld voor bouwvergunningen. Voor zover 

de overheid zelf (delen van) werken uitvoert is een goede voortgangs- en budgetbewaking van 

belang. In deze fase wordt duidelijk of de afspraken tussen de partijen en de opgezette 

samenwerkingsconstructie functioneert. Worden de contractuele afspraken goed uitgevoerd? Loopt 

de samenwerking tegen situaties aan die niet in de contracten is voorzien?  

In de realisatiefase kan er verschil van inzicht ontstaan over de interpretatie van gemaakte 

afspraken. Zeker bij langlopende projecten kan een onderhandelingsdocument als collectief 

geheugen van onschatbare waarde zijn. In dit onderhandelingsdocument zijn de achtergronden 

van afspraken opgenomen.  

Het procesmanagement en de inrichting van het pps-proces veranderen van het structureren van 

het besluitvormingsproces en de interacties tussen partijen naar het monitoren van de afspraken 

en de interacties. Simpel gezegd: doen partijen wat is afgesproken? 

 

De gemeente heeft met de buurgemeente een publiek-publieke overeenkomst gesloten op basis 

waarvan de woningbouwlocatie ontwikkeld kan worden. Inmiddels heeft ook de selectie van de 

woningbouwontwikkelaar plaatsgevonden. De publieke werken binnen het plangebied moeten 

vanwege hun omvang Europees worden aanbesteed. In de realisatieovereenkomst zijn de 

voorwaarden opgenomen waaronder de geselecteerde marktpartij de grond afneemt van de 

gemeente. Wanneer 60% van de woningen is voorverkocht neemt de projectontwikkelaar de 

gronden af en zal hij starten met de bouw. Gelet op de gewijzigde marktomstandigheden is er nog 

geen grond overgedragen en behoort een herontwikkeling dus nog tot de mogelijkheden. Met de 

marktpartijen die gronden hadden verworven in het plangebied voordat de gemeente daar de WVG 

had gevestigd, is op basis van een bouwclaim een passende regeling in het plangebied getroffen. 

De gemeente heeft een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht om de realisatie van het 

project publiekrechtelijk mogelijk te maken.  

 

De realisatiefase is gericht op de uitvoering of invoering van de gekozen oplossing zoals is bepaald 

en vastgesteld tijdens de haalbaarheidsfase. Ook is bij aanvang van deze fase duidelijk wie, wat, 

wanneer gaat doen. Het is mogelijk dat in aanloop naar de realisatie al gronden zijn verworven en 

mogelijk bouwrijp zijn gemaakt. Wel moet het dan, mede gelet op de gekozen samenwerkingsvorm 

tussen partijen, duidelijk zijn, wie welk risico loopt. 

2.4.1 Processtappen 

In het volgende schema worden de procesactiviteiten in realisatie weergegeven. Vervolgens 

worden deze activiteiten per activiteit toegelicht.  
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SAMENWERKINGS-
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SELECTIE  

MARKT-
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beheerovereenkomst

publiek-private
beheerovereenkomst

financiële afspraken

PROCESACTIVITEITEN REALISATIEFASE  BESLUITVORMING  

monitoren afspraken 
uit overeenkomsten

uitvoeren
aanbesteding

beheersen 
projectrisico’s

• operationaliseren uitvoeringsorganisatie
• uitvoering communicatie (voorlichting, inspraak en informatie)
• bewaken meer en minder werk
• detailplanning volgende fase

opstellen 
beheerovereenkomsten

projectexploitatie

beheersen 
projectrisico’s

implementatieplan
beheersplan

gunning

monitoren afspraken 
uit overeenkomsten

opstellen 
beheerovereenkomsten
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Figuur 5:  processchema realisatiefase 

De mate van samenwerking tussen publieke en private partijen bepaalt over het algemeen het 

aantal procesactiviteiten in de realisatiefase. Hoe minder vergaand de samenwerking, des te meer 

partijen hun eigen activiteiten ontplooien. Heel simpel gesteld in een traditionele verhouding: de 

bouwer bouwt en de gemeente geeft vergunningen af. Wanneer partijen echter samenwerken in 

een grondexploitatiemaatschappij zullen afspraken meer moeten worden gecontroleerd, vindt er 

meer afstemming en communicatie plaats. 

 

De volgorde voor het uitvoeren van de procesactiviteiten in de realisatiefase kan aan de hand van 

een aantal stappen worden gestructureerd. De stappen worden eerst samenvattend genoemd en 

vervolgens uitgewerkt per stap. Waar aan de orde worden de handleidingen vermeld. 

 

1. Het operationaliseren van de uitvoeringsorganisatie 

2. Uitvoeren aanbesteding (zie de handleiding Europese aanbesteding bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

3. Uitvoeren van de communicatie 

4. Opstellen van projectexploitatie(zie de handleiding Financiële modellen bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

5. Monitoren van gemaakte afspraken in overeenkomsten (zie de handleidingen publiek-publieke 

samenwerking en samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 
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6. Beheersen project en procesrisico’s (zie de handleiding Risicomanagement bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS en LNV, 2004)  

7. Opstellen beheerovereenkomsten (zie de handleidingen publiek-publieke samenwerking 

en samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

8. Implementatie beheerplan (zie de handleiding Benefit Sharing, KC PPS, 2001) 

9. Organiseren van besluitvorming over tenminste het opleveringsdocument en alle andere 

eindproducten op basis van het specifieke project 

 

1. Het operationaliseren van de uitvoeringsorganisatie 

Afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking tussen publieke partijen onderling en publieke 

en private partijen zal het opzetten van de uitvoeringsorganisatie aan de orde zijn. De taken en 

bevoegdheden van deze organisatie zullen in het geval het een nieuwe organisatie betreft 

beschreven zijn in een samenwerkings - of realisatieovereenkomst. Als (een deel van) het project 

aanbesteed moet worden dient bepaald te worden of de uitvoeringsorganisatie als aanbestedende 

dienst gaat optreden.  

 

2. Uitvoering aanbesteding 

Bij grootschalige pps -projecten kan het volgens de Europese richtlijnen werken en diensten 

verplicht zijn om het project Europees aan te besteden. Ook als het volgens de richtlijnen niet 

wettelijk verplicht is om aan te besteden, kan het voordelen opleveren om Europees aan te 

besteden, zoals transparantie en concurrentie. In de handleiding Europese aanbesteding bij pps bij 

gebiedsontwikkeling (KC PPS 2004) wordt verder ingegaan op de vraag of en wanneer er 

aanbesteed moet worden. 

Belangrijk is de aanbesteding reeds in de haalbaarheidsfase voor te bereiden, zodat de 

realisatiefase voorspoedig kan worden doorlopen. Vertraging van het project gaat in de 

realisatiefase namelijk direct geld kosten. 

 

3. Uitvoering van de communicatie 

De communicatie van het project richt zich in de realisatiefase op het informeren van de betrokken 

partijen en omgeving over de voortgang van het project. Daarnaast is de verkoop van de 

woningen, de afzet van kantoren en winkels voor de realiserende partij van groot belang. Voor de 

publieke partijen geldt dat inspraakmogelijkheden ten gevolge van de te nemen besluiten en van 

de te verlenen vergunningen goed georganiseerd moeten worden. In realisatieovereenkomsten 

wordt het goed organiseren van deze publiekrechtelijke taken als verantwoordelijkheid van 

overheden opgenomen. 

 

4. Opstellen van projectexploitatie 

De contractexploitatie voor de gronden en opstallen verandert van een voor-calculatorische 

exploitatie in een projectexploitatie. Dit betekent dat de exploitatie een administratie wordt van 

kosten en opbrengsten. De resultaten worden vergeleken met de budgetten en resultaten zoals 

opgenomen in de contractexploitatie. De planeconoom die hiervoor verantwoordelijk is, beheert de 
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projectexploitatie en informeert de betrokkenen binnen de uitvoeringsorganisatie in het geval 

er afwijkingen optreden die buiten de afgesproken bandbreedte liggen. 

 

5. Monitoren van gemaakte afspraken in overeenkomsten 

De overeenkomsten bevatten allerlei (procedurele) afspraken over de realisatie van het project. Bij 

de uitvoering zal de projectleider hierop moeten terugvallen om te controleren of de uitvoering 

conform deze afspraken verloopt. De contractexploitatie is daarbij een belangrijke informatiebron. 

De partijen leggen daarbij een koppeling tussen de voorcalculatorisch bepaalde kosten en 

opbrengsten en de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de projectexploitatie. Op basis van de 

overeenkomsten kunnen de partijen, in het geval van een afwijking, bepalen wat de consequenties 

zijn.  

 

6. Beheersen project en procesrisico’s 

Logisch vervolg van het monitoren van de afspraken is ook het beheersen van de project- en 

procesrisico’s. De overeenkomsten zullen aangeven welke partij verantwoordelijk is voor de 

beheersing van een bepaald risico en welke partij dat risico loopt.  

 

7. Opstellen beheerovereenkomsten  

In het geval er sprake is van parkmanagement (bedrijventerreinen) of het beheer en exploitatie van 

parkeervoorzieningen moeten afspraken worden gemaakt over het beheer en de exploitatie. Bij 

parkmanagement is het van belang dat bij de uitgifte van de kavels met de afnemer al afspraken 

worden gemaakt. Bij parkeervoorzieningen hebben de overeenkomsten in het geval van een 

private exploitatie naast uiteraard de financiële kant van de afspraak, ook de tarifering als 

belangrijke afspraak. 

 

8. Implementatie beheerplan  

Indien afspraken zijn gemaakt over benefit sharing zal het beheerplan moeten worden 

geïmplementeerd.  

 

9. Organiseren van besluitvorming over tenminste het opleveringsdocument en alle andere 

eindproducten op basis van het specifieke project 

De besluitvorming in de realisatiefase is minder complex dan in de haalbaarheidsfase. De 

besluitvorming wordt vaak weer complexer als blijkt dat de afzet van de functies tegenvalt en het 

project planinhoudelijk onder druk komt te staan. Dit kan betekenen dat herontwikkeling van het 

project moet plaatsvinden. De overeenkomsten moeten in deze gevallen uitsluitsel geven over de 

wijze waarop dit dan dient plaats te vinden. 

2.4.2 Beslisdocument opleveringsdocument 

De realisatiefase wordt afgesloten met een opleveringsdocument. Dit document kent een 

evaluerend en toetsend karakter. Het betreft immers de projectafsluiting. Alle deelbesluiten worden 

verwerkt in het opleveringsdocument. 
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• gedetailleerd inrichtingsplan; 

• toetsen en controleren van afspraken en eisen uit het realisatieplan met betrekking tot 

bijvoorbeeld milieu, duurzaam bouwen en bouwrijp maken; 

• aangepaste projectbegroting wanneer daartoe wegens de eerder opgestelde 

contractexploitatie aanleiding toe bestaat (meer en minderwerk, onvoorzien); 

• evaluatierapport; 

• overdracht van gronden ten behoeve van het openbare gebied. 

 

Casus Broekpolder 

De Broekpolder is een VINEX-locatie die door de gemeenten Beverwijk en Heemskerk gezamenlijk 

wordt uitgevoerd. Er worden circa 3500 woningen gebouwd, enkele maatschappelijke 

voorzieningen en een klein winkelcentrum. Hoewel de gemeenten de grond nagenoeg geheel 

hadden ve rworven, hebben zij besloten vroegtijdig, op basis van een structuurvisie, een marktpartij 

te selecteren die het plan verder mocht uitwerken én uitvoeren (zie de handleiding Selectie van 

private partijen bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004). Het plan kende een 

voorcalculatorisch tekort dat door onderhandelingen is omgebogen in een overschot. 

Met de geselecteerde marktpartij is een raamovereenkomst gesloten voor het gehele plan (looptijd 

is 6 jaar). Per deelplan worden realisatieovereenkomsten gesloten. 

De gemeenten wilden de risico’s van het plan beperken, maar toch zeggenschap houden over het 

plan. De gemeenten en de marktpartij hebben een grondexploitatiemaatschappij opgericht die de 

gronden bouwrijp maakt en de openbare ruimte aanlegt (zie handleiding 

Samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004). De bouwrijpe gronden 

worden doorverkocht aan de marktpartij die zorg draagt voor de realisatie van het vastgoed. Het 

financiële overschot is onder meer aangewend voor een risicofonds (zeggenschap gemeenten én 

marktpartijen) en een kwaliteitsfonds (zeggenschap gemeenten). 

 

De realisatie van het plan vergt een strak georganiseerd werkproces. Hoewel de planvorming door 

de GEM wordt verzorgd spelen de gemeenten nog steeds een toetsende rol die toch een grotere 

betrokkenheid vergt dan verwacht. Daarnaast blijven de gemeenten verantwoordelijk voor het 

planologische traject en voor de publieke voorzieningen. Een goede afstemming hierover is van 

groot belang. 

De realisatie wordt regelmatig bedreigd door onvoorziene omstandigheden, zoals een neergaande 

markt of foutieve aannames en berekeningen van de uit te voeren werken. Partijen komen 

daardoor regelmatig in discussie als gaat om oplossingen en te nemen maatregelen (zie 

handleiding Risicomanagement bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS en LNV, 2004). Dit geldt 

bijvoorbeeld voor de verschillende bevoegdheden voor het aanwenden van de fondsen. Partijen 

zullen vanuit hun belang altijd geneigd zijn de fondsen van de andere partij aan te spreken.  

Daarvoor is het belangrijk dat de onderlinge afspraken goed zijn vastgelegd. De 

verantwoordelijkheden van partijen moeten volstrekt helder zijn. Van daaruit kunnen partijen in 

overleg kijken naar de mogelijkheden om tegenvallers gezamenlijk op te vangen, bijvoorbeeld door 

veranderingen in het programma, fasering of de gewenste kwaliteit (zie handleiding Financiële 
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modellen bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS 2004). Het vinden van oplossingen wordt 

makkelijker als er sprake is van een vertrouwensrelatie. 

2.4.3 Tips 

• Continuïteit van bezetting aan beide zijden is van groot belang, zeker bij langlopende 

projecten. Anders brokkelt het collectieve geheugen van een project af. Een 

onderhandelingsdoc ument kan gebruikt worden om de intentie van afspraken gemaakt in het 

verleden terug te kunnen halen.  

• Zorg ervoor dat de interactie tussen de samenwerkingspartijen in de realisatiefase 

georganiseerd blijft. Schep met andere woorden een platform waar uitvoeringsproblemen 

kunnen worden besproken. 

• Ben zeer alert op de beheersing van de risico’s.  

• Transparantie in werken en rekenen vergroot het inzicht in de resultaten die partijen boeken; 

iedereen is voor redelijke oplossingen, maar je moet wel kunnen beoordelen of het redelijk 

uitvalt. 

• Partijen moeten investeren in de onderlinge relaties en dus ook een podium creëren, 

bijvoorbeeld een stuurgroep, waar de doelen van het project in de gaten worden gehouden en 

afgestemd op de belangen van de partijen onderling.  

2.5. Beheerfase 

In de beheerfase is de projectrealisatie afgerond. Dit betekent dat er een overdracht is van het 

resultaat, de woningen naar de kopers, de winkels naar de beleggers, het park naar de gemeente 

et cetera. Bij parkeergarages en bedrijventerreinen gebeurt het steeds vaker dat het beheer en de 

exploitatie wordt overgedragen naar een private partij of onderneming. 

 

Bij parkmanagement (bedrijventerreinen) draagt de gemeente het beheer van de openbare ruimte 

en het bijbehorende budget van het bedrijventerrein over aan de parkmanagementorganisatie. 

Voorbeelden zijn: Schiphol Rijk, Waalwijk-Haven VII, Nieuwegein-Het Klooster, Hoofddorp-

Transpolis Park, Hengelo-Westermaat en Amsterdam-Teleport. 

 

Ook parkeergarages en het openbaar straat parkeren wordt in toenemende mate overgedragen 

aan marktpartijen. 

 

De wethouder heeft onlangs de feestelijke opening van de eerste fase van de nieuwe woonwijk 

mogen verrichten. De volgende fases van de nieuwe woonwijk moeten nog gerealiseerd worden. 

Een stagnerende markt voor de grotere, duurdere eengezinswoningen heeft helaas geleid tot 

herontwikkeling van delen van het plan. Gelukkig hebben de betrokken partijen afspraken gemaakt 

over de wijze waarop deze herontwikkeling moet plaatsvinden.  
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De exploitatie/beheerfase is gericht op het beheer en onderhoud van de uitgevoerde 

oplossing, tenzij ingrijpende ontwikkelingen nieuwe planvorming noodzakelijk maken. 

2.5.1 Processtappen 

In het volgende schema worden de procesactiviteiten in de exploitatie/beheerfase weergegeven. 

Vervolgens worden deze activiteiten per activiteit toegelicht.  

SAMENWERKINGS-
CONSTRUCTIES

SELECTIE  

MARKT-
CONSULTATIE

BENEFIT SHARING

FINANCIELE
MODELLEN

AANBESTEDING  

PUBLIEK-PUBLIEKE
SAMENWERKING

RISICO-
MANAGEMENT  

HANDLEIDING  

OVERDRACHTS
DOCUMENT

financieel 
eindoverzicht

PROCESACTIVITEITEN BEHEERFASE  BESLUITVORMING  

monitoren

beheersen 
projectrisico’s

• operationaliseren beheersorganisatie (nieuw)
• overdracht aan beheersorganisatie (bestaand)
• overleg met bewoners, gebruikers en met winkeliers

beheerexploitatie

beheersen 
procesrisico’s

monitoren

monitoren
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MANAGEMENT  

HANDLEIDING  
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projectrisico’s
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• overdracht aan beheersorganisatie (bestaand)
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Figuur 6: processchema beheerfase  

Het processchema geeft aan welke procesactiviteiten er in de beheerfase moeten worden verricht. 

Het project is in principe klaar en soms alleen nog in termen van beheertaken een samenwerking 

tussen partijen. De volgorde voor het uitvoeren van de procesactiviteiten in de beheerfase kan aan 

de hand van een aantal stappen worden gestructureerd. Dit betekent niet dat ieder project als 

zodanig verloopt. 

 

1. Het operationaliseren van de beheerorganisatie of overdracht aan de bestaande 

beheerorganisatie 

2. Overleg met gebruikers, bewoners en winkeliers 

3. Monitoren van gemaakte afspraken in overeenkomsten (zie handleidingen publiek-publieke 

samenwerking en Samenwerkingsconstructies bij pps bij gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 

4. Opstellen van beheerexploitatie 

5. Beheersen project en procesrisico’s (zie handleiding Risicomanagement bij pps bij 

gebiedsontwikkeling, KC PPS, 2004) 
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6. Organiseren van besluitvorming over tenminste het overdrachtsdocument en alle andere 

eindproducten op basis van het specifieke project 

 

1. Het operationaliseren van de beheerorganisatie of overdracht aan de bestaande 

beheerorganisatie 

Afhankelijk van de gemaakte afspraken moet een nieuwe beheerorganisatie worden opgezet of 

vindt overdracht plaats aan de bestaande beheerorganisatie. Bij overdracht aan de bestaande 

beheerorganisatie zullen ook afspraken moeten worden gemaakt over de wijze van onderhoud. In 

centrumprojecten is dit vaak het geval. Vanwege het gebruik van meer exclusieve materialen in de 

inrichting van de openbare ruimte voldoen de standaard onderhoudsprogramma’s niet meer.  

 

2. Overleg met gebruikers, bewoners en winkeliers 

Hoe intensiever het gebied wordt gebruikt hoe belangrijker de afstemming over het gebruik. 

Winkelgebieden zijn projecten, waar het gebruik van de openbare ruimte vele belangen moet 

dienen. Overleg met betrokken partijen is daarom gewenst ook in termen van het verhelpen van 

gebreken na de oplevering. Indien er woningen worden gerealiseerd dient ook met de bewoners 

van deze woningen overlegd te worden. Bij koopwoningen loopt dit vaak via een VVE waarin de 

bewoners georganiseerd zijn. Bij huurwoningen loopt het overleg vaak via huurdersverenigingen of 

bewonersorganisaties. Belangrijk is om een structureel karakter aan het overleg te geven, dus ook 

nadat het gebied ‘geen project’ meer is.  

 

3. Monitoren van gemaakte afspraken in overeenkomsten 

Ook in de beheerfase moet er een controle plaatsvinden van de gemaakte afspraken. Vaak zullen 

de banden tussen de partijen minder intensief zijn, maar in het geval er voortdurende relaties zijn is 

afstemming noodzakelijk. Zeker bij grote projecten zullen de realisatiefase en beheerfase naast 

elkaar kunnen gaan lopen. Bepaalde planonderdelen zullen immers eerder zijn opgeleverd. 

 

4. Opstellen van beheerexploitatie 

De exploitant van de voorzieningen stelt een beheerexploitatie op om de toekomstige kosten en 

opbrengsten in beeld te brengen. Deze beheerexploitatie is een administratief model. De exploitant 

zal bij het aangaan van de beheerovereenkomst al hebben berekend wat de toekomstige 

resultaten zullen zijn. Op basis hiervan heeft hij namelijk zijn investeringsbeslissing genomen. 

 

5. Beheersen project en procesrisico’s 

De risico’s zijn van een andere orde dan in de realisatiefase. In de beheerovereenkomst zullen 

afspraken zijn gemaakt voor welke partij het risico is indien opbrengsten en kosten van de 

exploitatie tegenvallen. 

 

6. Organiseren van besluitvorming over tenminste het overdrachtsdocument en alle andere 

eindproducten op basis van het specifieke project 
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De besluitvorming is gericht op de afsluiting van het project op alle fronten. Alle 

beslisdocumenten zullen als input dienen voor het overdrachtsdocument.  

2.5.2 Beslisdocument overdrachtsdocument 

• financiële eindcalculatie; 

• beheerplan; 

• beheer- en onderhoudsplanning; 

• overdracht project(delen) aan beheerorganisatie; 

• projectevaluatie opstellen. 

 

Casus Maastricht 

Een voorbeeld van parkeren in de beheer- en exploitatiefase is de samenwerking tussen de 

gemeente Maastricht en Q-park. Deze partijen tekenden eind 2002 een overeenkomst voor 30 jaar 

om samen het parkeren in de stad te verbeteren. QPark krijgt alle elf parkeergarages in de stad in 

eigendom of erfpacht, de tarieven worden samen met de gemeente vastgesteld en in de gehele 

stad geharmoniseerd. Onderdeel van de overeenkomst is dat QPark de vernieuwbouw van de 

Vrijthofgarage voor zijn rekening neemt, terwijl de gemeente de sloopkosten betaalt. De 

overeenkomst heeft als doel de stad te voorzien van duurzame en kwalitatief hoogwaardige 

parkeervoorzieningen, waarbij bereikbaarheid en leefbaarheid voorop staan. 

De praktijk leert dat er een goede afstemming moet zijn tussen gebouwd parkeren en het 

zogenaamde straat parkeren. Het parkeerbeleid van een gemeente dient onder andere de 

parkeerdruk in de gemeente te reguleren. Tarifering is daarbij een belangrijk middel.  

2.5.3 Tips 

• Het vroegtijdig nadenken over het beheer, kan kostenefficiëntie opleveren, andere contracten 

met betrokken partijen betekenen, of een gewijzigd ontwerp. 

• Na de oplevering van een project is het van belang om een goed onderscheid te maken tussen 

de verschillende rollen: eigenaar, exploitant, beheerder. Dit omdat deze rollen niet door 

dezelfde organisatie hoeven te worden ingevuld. Dit betekent dan verschillende 

verantwoordelijkheden die goed moeten worden onderscheiden en beschreven.  

2.6. Slotoverweging 

De overdenkingen van een wethouder 

Na de feestelijke opening van de eerste fase van de nieuwe woonwijk geniet de wethouder van 

een vakantie. Ver weg van alle dagelijkse beslommeringen komt er ruimte om het hele proces de 

revue te laten passeren, van eerste idee tot realisatie, en de leerervaringen te formuleren. 

 

De eerste belangrijke leerervaring is de constatering dat een proces iets anders is dan een project. 

In een proces is aan het begin nog niet duidelijk hoe het eindplaatje er uit gaat zien. De opgave is 

duidelijk maar het hoe, met wie en wanneer moet gaandeweg uitgevonden worden. Dit stelt aan 
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iedereen andere eisen en kwaliteiten; de ambtenaren, de gemeenteraad en het College. 

Binnen het duale stelsel is het voor alle partijen nog zoeken naar de juiste werkwijze. 

Belangrijk is echter dat er duidelijke kaders gesteld worden waarbinnen partijen aan de slag 

kunnen gaan. Gelukkig heeft het College voor dit proces voldoende ruimte van de Raad gekregen 

om het plan verder uit te werken. Belangrijk hierbij was dat in het Projectplan duidelijk is 

aangegeven op welke momenten documenten c.q. strategische beslissingen ter besluitvorming 

aan de Gemeenteraad werden voorgelegd.  

 

Neem voldoende tijd voor de initiatieffase is de tweede belangrijk leerervaring. In de initiatieffase 

wordt de basis van het proces gelegd. Wat in eerste instantie op vertraging kan lijken wordt later in 

het proces in tijd en inzet terugverdiend. Het uitgangspunt van de wethouder was om zo snel 

mogelijk een marktpartij te betrekken. In de initiatieffase had hij zelfs al een partij op het oog. 

Gelukkig heeft de gemeente eerst ruim de tijd genomen om het project te definiëren en te 

inventariseren. Hierdoor werd al in de initiatieffase duidelijk dat er Europees aanbesteed diende te 

worden. Het proces kon hier vervolgens op ingericht worden waarbij het uitgangspunt om de markt 

te betrekken boven water werd gehouden. Door de gecombineerde aanbesteding van de 

ontwikkeling van de woningbouw en de openbare werken is waarschijnlijk later in het proces 

tijdwinst geboekt.  

 

De derde leerervaring vindt de wethouder het opdelen van het proces in fasen. Per fase zijn 

verschillende activiteiten, producten en beslismomenten onderscheiden. Het opsplitsen van het 

proces komt onder andere naar voren in de verschillende overeenkomsten die gesloten zijn. Met 

de buurgemeente is aan het einde van de initiatieffase een publiek-publieke overeenkomst 

gesloten. Groot voordeel hiervan was dat de gemeenten als één partij de markt konden benaderen. 

Met de ontwikkelaar is na de Europese aanbesteding een realisatieovereenkomst gesloten. In deze 

overeenkomst zijn gelukkig ook duidelijke afspraken gemaakt hoe omgegaan wordt met 

veranderende omstandigheden tijdens de realisatie. Door het proces in fasen op te delen is 

voorkomen dat al heel vroeg een overeenkomst met een marktpartij is gesloten zonder dat de 

consequenties volledig waren te overzien.  

 

De wethouder besluit zijn overdenkingen met de constatering dat het belangrijk is om gedurende 

het pps-proces de ruimte te behouden om meerdere oplossingsmogelijkheden te bekijken. 

Gedurende het proces kunnen zich namelijk andere oplossingen voordoen, dan bij de start van het 

proces voor mogelijk werden gehouden. Een voorbeeld hiervan is de bereikte overeenstemming 

met de buurgemeente. In eerste instantie leek dit een struikelblok te gaan worden. Door inzet 

vanuit beide gemeenten is echter toch tot de gewenste overeenstemming gekomen. De omgeving 

van het project verandert constant en daarom is het belangrijk om tijdens het gehele proces de 

risico’s te inventariseren en op risico’s te anticiperen. Met andere woorden: pps bij 

gebiedsontwikkeling is een dynamisch, leerzaam en uitdagend proces.  
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Bijlage 1: samenvatting handleidingen 

 

 

De volgende handleidingen zijn beschikbaar via pps.minfin.nl: 

 

Publiek-publieke samenwerking 

Bij pps-projecten zijn vaak meerdere bestuurslagen betrokken met verschillende belangen. 

Hierdoor laat de afstemming tussen de verschillende overheidsonderdelen vaak te wensen over. 

Om een pps-project succesvol te laten verlopen, is het daarom van belang dat de overheid zich 

organiseert en vastlegt wat haar doelstelling en standpunt is. Publiek-publieke samenwerking wordt 

daarom vaak bekroond met een publiek-publieke overeenkomst.  

Deze handleiding laat zien in welke fasen publiek-publieke samenwerking een rol speelt en hoe 

men tot een intentieovereenkomst of een bestuursconvenant komt. Ook worden hiervan 

praktijkvoorbeelden weergegeven.  

 

Marktconsultatie 

In deze handleiding wordt ingegaan op het begrip marktconsultatie en over hoe en in welk stadium 

van de projectvoorbereiding dit instrument het meest effectief kan worden ingezet. Ook wordt 

inzicht gegeven in de verhouding tussen de (informele) marktconsultatie en de (formele) 

aanbestedingsregels. De brochure biedt een checklist voor publieke partijen die overwegen een 

marktconsultatie te organiseren ter voorbereiding op de mogelijke aanbesteding van een groot 

publiek-privaat project. 

  

Europese aanbesteding bij pps bij gebiedsontwikkeling 

Door gebruik van deze handleiding kunnen betrokken overheden beoordelen welke onderdelen 

van een pps-project moeten of kunnen worden aanbesteed en hoe deze aanbesteding het beste 

georganiseerd kan worden.  

 

Selectie private partijen  

Indien de Europese regelgeving niet van toepassing is, doen overheden er toch verstandig aan om 

de selectie in concurrentie te verrichten. Hierdoor kan door middel van vergelijking de beste private 

samenwerkingspartner geselecteerd worden. Deze handleiding laat zien hoe men dit aanpakt en 

welke nationale regelgeving hierbij in acht gehouden moet worden. Eerst wordt aandacht besteed 

aan de voorbereiding van de selectie en het juridisch kader. Vervolgens wordt beschreven hoe een 

projectleider het selectieproces moet aanpakken, met hierbij aandacht voor de kwalificatiefase, 

gunningfase en de bijbehorende criteria. Afgesloten wordt met twee voorbeelden: een voorbeeld 

van een intentieovereenkomst die na een selectie gesloten kan worden en een uitwerking van de 

gunningcriteria. 
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Benefit Sharing 

Benefit sharing (BS) is een relatief nieuw instrument voor de ‘zakelijke’ overheid, waarbij de 

financiële relatie tussen een overheid en een project geregeld wordt. De handleiding richt 

zich op BS-arrangementen die zijn gekoppeld aan subsidieverstrekking. Waar pps zich bezighoudt 

met de totale relatie tussen de overheid en private partijen bij een project, regelt BS slechts de 

financiële relatie tussen overheid en een project. Hiermee is BS het financiële sluitstuk van een 

betrokkenheid van een overheid bij een project. Het doel van BS is evenwichtige en doelmatige 

verhouding tussen subsidieverstrekking aan een project en de met een project beoogde en in een 

project bereikte effecten. Door middel van een stappenplan laat de handleiding zien hoe BS 

toegepast kan worden. Tevens laat het zien uit welke afspraken een BS-overeenkomst bestaat en 

is een voorbeeld van een subsidiebesluit met BS opgenomen. 

 

Financiële modellen 

Een goede financiële onderbouwing bij een project is van groot belang voor de bepaling van 

risico’s, maar ook voor bestuurders bij bepaling van de haalbaarheid. Deze handleiding neemt de 

lezer mee door de verschillende financiële modellen die bij pps bij gebiedsontwikkeling gehanteerd 

worden (grondexploitatie, opstalexploitatie en koppeling hiervan). De manier waarop deze 

methodes gehanteerd worden en welke methode in welke situatie geschikt is wordt toegelicht. 

Uiteindelijk wordt afgesloten met een aantal rekenvoorbeelden van financiële modellen. 

 

Risicomanagement bij pps bij gebiedsontwikkeling  

Projectleiders zijn zich vaak wel bewust van de risico’s maar toch wordt risicomanagement vaak 

niet adequaat toegepast. Deze handleiding geeft verschillende benaderingen van 

risicomanagement en de bijpassende methodes van risicoanalyse aan. Dit wordt per fase 

behandeld: zo wordt per fase weergegeven wat de belangrijkste risicosoorten zijn en welke 

analysemethoden hierbij het beste passen. Van deze analysemethoden worden vervolgens de 

kenmerken en voor- en nadelen weergegeven, zodat de lezer kan bepalen welke 

risicoanalysemethode voor het betreffende project het meest geschikt is. Zodra de risico’s met 

behulp van een risicoanalyse bepaald zijn, wordt ingegaan op de beheersmaatregelen die 

getroffen kunnen worden om de risico’s in de hand te houden. Uiteindelijk wordt de handleiding 

afgesloten met drie casussen waarin de invulling van het risicomanagement en de keuze van de 

verschillende risicoanalysemethoden worden beschreven. Deze handleiding is in samenwerking 

met het pps-bureau landelijk gebied van het Ministerie van LNV tot stand gekomen. 

 

Samenwerkingsmodellen en juridische vormgeving  

Bij pps gaat het om samenwerking tussen diverse partijen. Om deze samenwerking succesvol te 

laten plaatsvinden is een geschikt samenwerkingsmodel van groot belang. In deze handleiding 

worden criteria aangegeven voor de keuze van een samenwerkingsmodel. Hierbij is er aandacht 

voor de fase waarin men zich bevindt. De kenmerken van de samenwerkingsmodellen en de 

bijbehorende overeenkomsten worden besproken en vervolgens wordt ingegaan op de juridische 

vormgeving van het gekozen samenwerkingsmodel. Zo worden het bouwclaim-model, joint-
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venture, en het concessiemodel behandeld. Na het lezen van deze handleiding kan de 

projectleider bepalen of samenwerking met private partijen wenselijk is, wanneer de 

samenwerking gezocht moet worden en hoe deze samenwerking vormgegeven moet 

worden.  
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Deze handleiding is opgesteld door het Kenniscentrum PPS in samenwerking met Akro Consult en 

het Instituut voor Bouwrecht. Alle intellectuele eigendomsrechten van deze handleiding behoren 

toe aan het Ministerie van Financiën. Deze handleiding mag niet zonder toestemming van het 

Kenniscentrum PPS verveelvoudigd worden. Aan de inhoud van deze handleiding kunnen geen 

rechten worden ontleend. Het Kenniscentrum PPS is niet aansprakelijk voor drukfouten en/of 

onvolledigheden in de tekst. 

 

Ministerie van Financiën 

Kenniscentrum PPS 

Postbus 20201 

2500 EE Den Haag 

 

april 2004 

 


