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SAMENVATTING
In dit onderzoek staat centraal hoe publieke en private actoren toegevoegde waarde creëren door
samen te werken bij combinatieprojecten in Nederland. Met dit onderzoek is de wetenschappelijke
‘body of knowledge’ over PPS uitgebreid door voort te bouwen op studies van Madhok (1995),
McQuaid (2000), Huxham en Vangen (2000), Bult-Spiering en DeWulf (2006) en Boonstra (2007). In
de PPS-praktijk geven de resultaten van dit onderzoek actoren die betrokken zijn bij PPS mogelijk
handvatten om de kansen om toegevoegde waarde te creëren te analyseren en te grijpen.
Hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd in een PPS wordt benaderd vanuit twee gerichte
disciplines, namelijk de economische en sociologische discipline. De keuze voor deze disciplines is
gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek (o.a. Madhok,1995; Foss & Koch 1996; BultSpiering & DeWulf 2006). Het theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de
economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde dient als fundament voor het
empirisch onderzoek. De economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde van PPS
zijn geoperationaliseerd in een interviewguide, die als uitgangspunt dient voor de
semigestructureerde expertinterviews. De geïnterviewde experts uit dit onderzoek zijn allen
deskundigen op het gebied van publiek-private samenwerking.
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de economische aspecten van toegevoegde waarde
door de geïnterviewde experts van belang worden geacht. Drie van de vier indicatoren van
economische aspecten van toegevoegde waarde, te weten, inhoudelijke toegevoegde waarde,
procesmatige toegevoegde waarde en financiële toegevoegde waarde worden door de experts
herkend. De experts geven aan dat ze toegevoegde waarde creëren dankzij deze indicatoren. Hierbij
zijn de publieke experts en de private experts het in grote lijnen met elkaar eens.
De sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn naar de mening van de geïnterviewde
experts ook van belang. Bij vrijwel alle indicatoren geven de experts aan dat ze toegevoegde waarde
creëren door de sociologische aspecten van toegevoegde waarde volgens het model van BultSpiering en DeWulf (2006). Wat betreft de sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn de
publieke en private experts het op vrijwel alle vlakken met elkaar eens.
Als de twee aspecten van toegevoegde waarde, zoals in Bult-Spiering en DeWulf (2006)
geformuleerd, vergeleken worden, wordt duidelijk dat beide aspecten van belang geacht worden
door de geïnterviewde experts. De sociologische aspecten zijn echter volgens dit onderzoek het
meest van belang. De vergelijking van het belang dat gehecht wordt aan de twee aspecten van
toegevoegde waarde laat maar een klein verschil zien tussen de economische en sociologische
aspecten van toegevoegde waarde.
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1 INTRODUCTIE
Sinds de jaren ’80 staat de samenwerking tussen de publieke en de private sector op de agenda in
Nederland (Kreukels & Spit, 1990). In het regeerakkoord van het kabinet Lubbers (1986-1989) was
aandacht voor nieuwe vormen van publieke en private samenwerking met de gemeentelijke
overheid, het plaatselijke en regionale bedrijfsleven en indien nodig de rijksoverheid (Klijn & van
Twist, 2007). Op het terrein van transportinfrastructuur kregen twee projecten bekendheid: de
tunnel onder de Noord en de Wijkertunnel. Uit achteraf uitgevoerd onderzoek door onder andere de
Algemene Rekenkamer bleek het contract gunstig uit te vallen voor de investeerders en ongunstig
voor de overheid (Van Ham & Koppenjan, 2002). Deze kritiek zorgde voor een terugslag in de
ontwikkeling van publiek-private samenwerking (PPS) en pas in de loop van de jaren ’90 werd het
concept opnieuw toegepast (Klijn & van Twist, 2007).
De ontwikkelingen bij de start van het tweede kabinet Kok (1998) zorgen ervoor dat er een tweede
PPS golf ontstond (Siddiqui, 1998). De overheid benoemde een aantal projecten waarbij private
partijen betrokken konden worden, zoals de A4 tussen Delft en Schiedam, de aanleg van de Tweede
Maasvlakte en de Betuwelijn (Van Ham & Koppenjan, 2002). Vanwege het gunstig economisch
klimaat waren private partijen bereid partnerships aan te gaan. Ook private partijen kwamen met
ideeën zoals de aanleg van een tweede nationale luchthaven in zee en het aanleggen van
zweeftreinverbindingen in de Randstad (Klijn & Teisman, 2000).
Het ministerie van Financiën kreeg eind jaren ’90 de leiding over een project waarin uiteenlopende
aspecten van publiek private samenwerking werden onderzocht (Van Ham & Koppenjan, 2002). Als
vervolg op dit onderzoek werd door de overheid in 1999 het Kenniscentrum PPS opgericht en
ondergebracht bij het ministerie van Financiën. Het Kenniscentrum PPS was kritisch op de voortgang
van PPS in Nederland. Ondanks de vele initiatieven tot PPS zijn de projecten waarin PPS succesvol
wordt toegepast niet talrijk. Bij meerdere projecten stagneren de onderhandelingen tussen publieke
en private partijen (Van Ham & Koppenjan, 2002). Als uitzondering golden de projecten Sijtwende in
Voorburg en de All Weather Terminal in Amsterdam, waarin PPS wel succesvol werd toegepast.
Ondanks enthousiasme bij de start van projecten hebben publieke en private partijen in de praktijk
blijkbaar moeite een succesvol project tot stand te laten komen. Deze moeizame totstandkoming van
publiek-private samenwerking roept de vraag op naar achterliggende oorzaken en remedies (Van
Ham & Koppenjan, 2002).
Anno 2011 wordt publiek-private samenwerking steeds vaker toegepast binnen de Europese Unie.
Ook in Nederland worden steeds meer projecten in een PPS uitgevoerd. Zo schrijft het kabinet Rutte
in het regeerakkoord: “Er start landelijk een groot aantal publiek-private infrastructuurprojecten.”
(Regeerakkoord VVD-CDA, 2010). Dit akkoord geeft een nieuwe impuls aan PPS-initiatieven in
Nederland. Dit ondanks dat er nog veel onduidelijk is over de juiste aanpak van het fenomeen PPS
(Klijn & Teisman, 2000).
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1.1 AANLEIDING EN RELEVANTIE
Op een theoretisch niveau bestaan vele casestudies over publiek-private samenwerking, echter de
algemene theoretische basis voor het begrijpen en analyseren van deze samenwerkingsverbanden
blijft onderontwikkeld (McQuaid, 2000). Het kunnen begrijpen en analyseren van
samenwerkingsverbanden is relevant voor de praktijk van PPS omdat dit de effectiviteit en efficiency
van publiek-private samenwerkingsprojecten kan vergroten. Onderstaand wordt de aanleiding, de
maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek uitgelegd. De paragraaf
‘maatschappelijke relevantie’ gaat in op de maatschappelijke aanleiding en welke relevante
toevoegingen dit onderzoek voor de planologische praktijk heeft. De paragraaf ‘wetenschappelijke
relevantie’ geeft weer welke aanleiding er vanuit de wetenschap is voor dit onderzoek en geeft
daarnaast de relevantie van dit onderzoek voor de wetenschappelijke ‘body of knowledge’ weer.
MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Het creëren van samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector is actueel (PPS bij
het Rijk, 2010). Naar aanleiding van het regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte start er landelijk
een groot aantal publiek-private infrastructuurprojecten. (Regeerakkoord VVD-CDA, 2010). In de
voortgangsrapportage DBFM(O) 2010, die vanuit een samenwerking tussen het ministerie van
Financiën, de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat gepubliceerd is, wordt duidelijk aangegeven
dat PPS een goede optie is om projecten te realiseren (PPS bij het Rijk, 2010). Dit is in
overeenstemming met de bevindingen van de Commissie Ruding (2007), die als kern van het rapport
laat noteren: “De commissie bepleit een actiever gebruik van private financiering van weg- en
spoorinfrastructuur en vindt dat Nederland nu kansen laat liggen. Het is tijd voor een
stroomversnelling. Daar profiteren overheid, markt én gebruikers van.”. In de kabinetsreactie op het
advies van de Commissie Ruding wordt doorgegaan in de lijn die eerder ingezet is. Het kabinet ziet
het advies van de Commissie Ruding als een belangrijke steun in de rug van de voortzetting van het
huidige kabinetsbeleid en streeft ernaar actiever gebruik te maken van PPS bij de realisatie van
infrastructuur.
Uit onderzoek blijkt dat publiek-private samenwerking toegevoegde waarde kan opleveren voor de
individuele actoren (Boonstra, 2007). Volgens McQuaid (2000), Huxham en Vangen (2000) en BultSpiering en DeWulf (2006) zullen actoren overgaan tot samenwerking omdat ze verwachten
toegevoegde waarde te creëren. De actoren verwachten gezamenlijk resultaten te bereiken die
individueel niet haalbaar zijn. Dit komt in essentie neer op het concept ‘collaborative advantage’
(McQuaid, 2000). De focus van dit onderzoek ligt niet op de vraag of er toegevoegde waarde
gecreëerd wordt in een PPS-project. In deze studie is het uitgangspunt dat actoren zullen overgaan
tot samenwerking omdat ze verwachten toegevoegde waarde te creëren (McQuaid, 2000; Huxham &
Vangen, 2000). Deze studie gaat daarmee een stap verder en kijkt naar de vraag hoe toegevoegde
waarde gecreëerd wordt door PPS in een combinatieproject. Het is van belang voor de praktijk van
PPS dat er meer kennis wordt vergaard over de problemen die zich voordoen bij de totstandkoming
van concrete projecten en over de wijze waarop met problemen kan worden omgegaan. Dit
onderzoek verwacht bij te dragen aan de praktijk door inzicht te creëren in de toegevoegde waarde
van PPS bij een project. De partijen kunnen door informatie uit dit onderzoek kansen om
toegevoegde waarde te creëren door samen te werken op een systematische wijze analyseren en
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herkennen. Met deze informatie kan vervolgens de daadwerkelijke keuze voor PPS beter gefundeerd
worden.
WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE
Dit onderzoek zal, zoals eerder genoemd, bijdragen aan de kennis over publiek-private
samenwerking (PPS). Veel onderzoek op het gebied van publiek-private samenwerking is geschreven
in het kader van beleidsadvisering (Fukken et al., 2000, Van der Meij et al., 2000). In de
beleidsadvisering wordt enerzijds optimistisch geschreven over PPS, waarbij gefocust wordt op de
potentie van partnerschap en de meerwaarde die samenwerking kan creëren. Anderzijds wordt
gefocust op het bestaan van barrières voor PPS, die de samenwerking bemoeilijken (Van Ham &
Koppenjan, 2002). In deze studie wordt de optimistische visie gehanteerd dat actoren overgaan tot
samenwerking omdat ze verwachten toegevoegde waarde te creëren. Ze verwachten gezamenlijk
resultaten te bereiken die individueel niet haalbaar zijn (McQuaid,2000; Huxham & Vangen, 2000;
Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Vanuit dit uitgangspunt wordt de toegevoegde waarde van publiekprivate samenwerking geanalyseerd.
De bestaande empirische literatuur over publiek-private samenwerking geeft vaak sterk de visie van
een bepaalde discipline weer. Onderzoekers zoals Teisman (1998, 2000), Bult-Spiering (2003) en
Bregman (2009) zorgen voor een specifieke basis aan kennis over PPS. De achtergrond van deze
onderzoekers zorgt ervoor dat zij publiek-private samenwerking vanuit hun visie bekijken en
bepaalde aspecten benadrukken. Zo zijn Teisman en Bult-Spiering bestuurskundigen die de nadruk
op de proceskant van een PPS leggen. Teisman (2000) geeft een aantal procesmanagement
strategieën voor publiek-private samenwerking weer. Bult-Spiering (2003) beschrijft de voordelen die
actoren willen behalen met het gebruik van PPS op het gebied van de organisatie van het
bouwproces. Bregman legt als jurist juist de nadruk op de wet- en regelgeving omtrent PPSprojecten. Ook in de internationale literatuur is er geschreven over PPS. McQuaid (2000) schrijft over
het nut van een samenwerking en welke voor- en nadelen er aan een samenwerking kleven. Carroll
en Steane (2000) geven aandacht aan de impact van een samenwerkingsverband op publieke en
private partijen, maar ook op non-governementele partijen.
Van Ham & Koppenjan (2002) hebben een aanzet gegeven tot het verrichten van systematisch
onderzoek naar de totstandkoming van PPS in de transportinfrastructuur. Deze studie geldt als één
van de meest recente analyses van de totstandkoming van PPS bij infrastructuurprojecten (Eversdijk
& Korsten, 2008). Sindsdien hebben ook andere empirische onderzoeken (Bult-Spiering, 2003;
Eversdijk & Korsten, 2008) zich gericht op de totstandkoming van PPS bij complexe ruimtelijke
projecten. Deze studie bouwt voort op deze empirische onderzoeken door te kijken naar de manier
waarop publiek en private actoren toegevoegde waarde verwachten te creëren met een publiekprivate samenwerking bij de totstandkoming van een complex ruimtelijk project. Om het onderzoek
in te perken is een keuze gemaakt voor publiek-private samenwerking bij combinatieprojecten in
Nederland
Het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de economische en sociologische aspecten van
toegevoegde waarde is als uitgangspunt genomen voor dit onderzoek. De verschillende vormen van
toegevoegde waarde uit het theoretische model van Bult-Spiering en DeWulf wordt voorgelegd aan
PPS-experts uit de praktijk. Deze studie gaat hiermee verder dan McQuaid (2000), Huxham en
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Vangen (2000), Bult-Spiering en DeWulf (2006) en Boonstra (2007). Aangezien er niet enkel wordt
gekeken of er toegevoegde waarde wordt gecreëerd bij PPS, maar op welke wijze er toegevoegde
waarde wordt gecreëerd. De uitbreiding en toetsing van dit model in de praktijk zal bijdragen aan de
‘body of knowledge’ op het gebied van publiek-private samenwerking, omdat het nieuwe informatie
genereert. Het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) wordt in het theoretisch kader nader
toegelicht.
1.2 DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN
Het doel van deze studie is het analyseren van de manier waarop toegevoegde waarde wordt
gecreëerd in een publiek-privaat samenwerkingsproject. Het model van Bult-Spiering en DeWulf
(2006) over de economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde is het uitgangspunt
van deze studie. De verschillende vormen van toegevoegde waarde uit het theoretische model van
Bult-Spiering en DeWulf worden voorgelegd aan PPS-experts uit de praktijk. De uitbreiding en
toetsing van dit model in de praktijk zal bijdragen aan de ‘body of knowledge’ op het gebied van
publiek-private samenwerking, omdat het nieuwe informatie genereert. Daarnaast verwacht dit
onderzoek bij te dragen aan de praktijk van PPS door inzicht te creëren in de toegevoegde waarde
van PPS bij een combinatieproject. De partijen kunnen door informatie uit dit onderzoek kansen om
toegevoegde waarde te creëren door samen te werken op een systematische wijze analyseren en
herkennen. Omdat dit onderzoek naast een wetenschappelijke doelstelling een praktische
doelstelling heeft, zullen de resultaten uit deze studie worden vertaald in een praktisch advies. Dit
advies wordt vervolgens toegepast op een case, namelijk het combinatieproject van de omlegging
van de A9 bij Badhoevedorp. Aan de hand van deze case worden de resultaten van het onderzoek
geconcretiseerd. Dit advies kan gebruikt worden door actoren in toekomstige publiek-private
samenwerkingsprojecten, om helder voor ogen te krijgen wat de (toegevoegde) waarde van een
mogelijke partner en van de eigen organisatie is.
Om deze doelstellingen te behalen is er in dit onderzoek gekozen voor de volgende centrale vraag:
“Hoe creëren publieke en private actoren toegevoegde waarde in een publiek-private samenwerking
bij een combinatieproject in Nederland?”
DEELVRAGEN
Om de centrale vraag te kunnen onderzoeken is de hoofdvraag opgesplitst in een aantal deelvragen.
Dit met als doel de theoretische concepten uit de hoofdvraag te verhelderen en definiëren. De eerste
deelvraag van dit onderzoek gaat in op de actoren die betrokken zijn bij PPS-projecten. Deze actoren
zijn in te delen in twee groepen, de publieke actoren en de private actoren. In het theoretisch kader
worden de kenmerken van beide groepen actoren beschreven en worden ook de verschillen tussen
de actoren aangegeven (zie 2.2). De deelvraag die als leidraad voor dit deel van het onderzoek
gebruikt wordt is:
“Wat zijn publieke actoren en wat zijn private actoren en op basis van welke kenmerken kunnen ze
worden onderscheiden?”
De tweede deelvraag zal ingaan op het concept publiek-private samenwerking. PPS is een breed
begrip dat op verschillende manieren gedefinieerd wordt in de literatuur. In het theoretisch kader
wordt een werkbare definitie van publiek-private samenwerking gegeven om duidelijkheid te
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scheppen over de interpretatie van PPS in dit onderzoek (zie 2.3). De deelvraag om deze doelstelling
te bereiken is:
“Wat wordt verstaan onder publiek-private samenwerking (PPS) en hoe kan PPS inzichtelijk gemaakt
worden?”
De derde deelvraag van deze studie gaat in op het concept combinatieprojecten (zie 2.4) zoals
beschreven in de centrale vraag van deze studie. In het theoretisch kader zal verschillende literatuur
op het gebied van combinatieprojecten gebruikt worden om antwoord te geven op de volgende
vraag:
“Wat zijn de kenmerken van een combinatieproject?”
De vierde en tevens laatste deelvraag van dit onderzoek gaat in op verschillende aspecten van
toegevoegde waarde bij een publiek-privaat samenwerkingsproject volgens het model van BultSpiering en DeWulf (2006). Hier wordt gekeken naar de verschillende aspecten van toegevoegde
waarde en hoe deze gecreëerd kunnen worden door de verschillende actoren (zie 2.5). Daarnaast
wordt er gekeken naar de invloed van deze aspecten (zie 4.1 en 4.2). De volgende deelvraag wordt
hierbij gebruikt:
“Welke aspecten van toegevoegde waarde zijn kenmerkend voor het creëren van toegevoegde
waarde in een samenwerkingsproces?”

1.3 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK
Om tot een beantwoording van de hoofdvraag te komen bestaat dit onderzoek uit een theoretisch,
methodologisch en empirisch hoofdstuk. Het doel van het empirisch onderzoek is het analyseren van
de manier waarop toegevoegde waarde wordt gecreëerd in een publiek-privaat
samenwerkingsproject. Dit wordt gedaan door semigestructureerde interviews te voeren met
experts op het gebied van publiek-private samenwerking. De resultaten die weergegeven worden in
het empirische deel van dit onderzoek worden toegepast op de case ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’.
Onderstaand worden de onderdelen van dit onderzoek nader toegelicht.
In hoofdstuk 2 wordt de theoretische basis voor het onderzoek gelegd. Het theoretisch uitgangspunt
van deze studie is de Actor Netwerk Theorie (ANT). In de eerste paragraaf wordt de keuze voor deze
theorie beargumenteerd en ANT verder uitgewerkt. Vervolgens is er voor gekozen om de deelvragen
als leidraad voor het theoretisch hoofdstuk te hanteren. Het tweede deel van het theoretisch
hoofdstuk richt zich op de verschillende actoren die betrokken zijn bij een publiek-private
samenwerking, het derde deel heeft betrekking op publiek-private samenwerking, het vierde deel
heeft het combinatieproject als onderwerp en het laatste deel van het theoretisch kader beschrijft
toegevoegde waarde en de verschillende aspecten hiervan. Hiermee worden de belangrijkste
theoretische concepten uit de centrale vraag (actoren, PPS, combinatieprojecten en toegevoegde
waarde) gedefinieerd. Er is voor gekozen om de ANT en de theoretische concepten die betrekking
hebben op PPS in één theoretisch hoofdstuk te presenteren, aangezien hierdoor de verbanden
duidelijk aangegeven kunnen worden. Dit wordt weergegeven in het conceptueel model (zie figuur 2,
blz. 22) aan het einde van het hoofdstuk. In het conceptueel model van dit onderzoek wordt vanuit
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de Actor Netwerk Theorie uitgelegd dat het de verwachting is dat publieke en private actoren
toegevoegde waarde creëren. Het creëren van toegevoegde waarde vindt plaats in een
combinatieproject waarbij bepaalde delen van het netwerk worden geactiveerd door samenwerking.
Zoals weergegeven in het conceptueel model is gekozen voor een disciplinaire benadering, waarbij
gekeken wordt naar de economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde gebaseerd
op het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). In eerder onderzoek (Madhok,1995; Foss & Koch
1996) komt het belang van deze twee disciplines naar voren.
In het methodologisch deel van dit onderzoek wordt het theoretisch kader geoperationaliseerd. Dit
derde hoofdstuk vormt de schakel tussen de theorie en de empirie. In dit hoofdstuk worden de
uitgangspunten van het empirisch onderzoek uiteengezet en wordt het theoretisch model
geoperationaliseerd in een interviewguide. Deze interviewguide dient als basis voor de expertinterviews. In dit hoofdstuk wordt ook verder ingegaan op de methode van dataverzameling en
dataverwerking.
Hoofdstuk 4 geeft de resultaten van het empirisch onderzoek weer. De resultaten worden
gepresenteerd aan de hand van de interviewguide. Aan de hand van het theoretisch model, zoals
uitgelegd in paragraaf 2.5 en 3.2, worden de resultaten geïnterpreteerd en worden conclusies
geformuleerd. De conclusies worden vervolgens toegepast op de case zoals beschreven in het vijfde
hoofdstuk.
De case ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’ wordt omschreven in het vijfde hoofdstuk. Deze case wordt
gebruikt om de resultaten uit het vierde hoofdstuk binnen het onderzoek toe te kunnen passen in de
praktijk van een combinatieproject in Nederland. Door dit te doen wordt de vertaalslag naar de
praktijk gemaakt en de maatschappelijke relevantie van de onderzoeksresultaten verhoogt.
In het afsluitende zesde hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten teruggekoppeld de hoofdvraag,
om deze te kunnen beantwoorden. Daarmee worden de theorie en de empirie bij elkaar gebracht.
Daarnaast is er plaats voor discussie, zowel op het gebied van vervolgonderzoek als de praktijk van
publiek-private samenwerking.
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2 THEORETISCH KADER
Het theoretisch kader is aan de hand van vier deelvragen vorm gegeven om het onderzoeksobject in
te kaderen. Eerst wordt een overkoepelende theorie besproken van waaruit het onderzoeksobject
van deze studie wordt benaderd: De Actor Netwerk Theorie (ANT).
Vervolgens wordt elk van de deelvragen behandeld aan de hand van relevante literatuur. De eerste
deelvraag richt zich op de actoren die betrokken zijn bij publiek-private samenwerkingsprojecten. De
tweede deelvraag behandelt het concept publiek-private samenwerking. De derde deelvraag kijkt
naar de kenmerken van een combinatieproject en de vierde deelvraag behandelt literatuur over de
aspecten van toegevoegde waarde.
Om het empirisch onderzoek in te kaderen is gekozen voor een disciplinaire benadering. Dit betekent
dat het onderzoeksobject benaderd wordt vanuit twee gerichte disciplines, namelijk de economische
en sociologische discipline. Ondanks dat het gaat om enkel twee disciplines zou beargumenteerd
kunnen worden dat het gaat om een multidisciplinaire benadering. De onderzoeksobjecten worden
namelijk benaderd vanuit twee disciplines die de begrenzing van de afzonderlijke disciplines
overschrijden. De keuze voor deze disciplines is gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek
(o.a. Madhok,1995; Foss & Koch 1996; Bult-Spiering & DeWulf 2006). De keuze voor de economische
discipline en sociologisch discipline hangt samen met de theoretische achtergrond van deze studie
zoals beschreven in de Actor Netwerk Theorie (zie 2.1). De keuze voor deze disciplines houdt in dat
andere invalshoeken buiten beschouwing worden gelaten, wat gezien kan worden als een beperking
in de benadering van het onderzoeksobject. Het betekent echter ook dat het in dit onderzoek
mogelijk is te focussen en daarmee een gericht onderzoek te verrichten naar de economische en
sociologische aspecten van toegevoegde waarde bij publiek-private samenwerking.
2.1 EEN NETWERKBENADERING
Deze studie benaderd het onderzoeksobject vanuit de Actor Netwerk Theorie. Volgens Boelens en de
Jong (2006) moet er gekeken worden naar actoren en de structuur van de netwerken om de al dan
niet succesvolle totstandkoming van een ontwikkeling te begrijpen. Het doel van deze theorie is om
aan te tonen hoe een bepaalde ontwikkeling door interactie tussen actoren in netwerken tot stand
komt (Boelens & de Jong, 2006).
De reden dat ANT als theoretisch uitgangspunt wordt gebruikt ligt in de aard van het
onderzoeksobject, te weten ‘het creëren van toegevoegde waarde door publieke en private actoren
in een PPS’. Een PPS omvat de volgende essentiële elementen: de actoren, het netwerk, het project
en de relatie (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Als het onderzoek zich zou richten op het stelsel van
wet- en regelgeving omtrent PPS, zou een institutionele analyse beter op zijn plaats zijn. De wet- en
regelgeving zijn echter niet de focus van deze studie, in deze studie is de keuze gemaakt om de focus
te leggen op de actoren en hoe deze toegevoegde waarde door middel van publiek-private
samenwerking kunnen creëren. Hierdoor is de Actor Netwerk Theorie beter geschikt als kader voor
dit onderzoek dan een institutionele benadering.
De ANT is een theorie die zich focust op de manier waarop actoren betrokken worden bij netwerken.
De theorie is in het eind van de jaren zeventig door Bruno Latour, Michel Callon en John Law
ontwikkeld. Voor Latour was het van belang dat er netwerken gecreëerd werden tussen
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wetenschappelijke actoren en ‘andere’ actoren om zo te voorkomen dat wetenschappelijke feiten in
het ‘laboratorium’ zouden blijven hangen (Murdoch, 2006). Hierbij valt gelijk op dat Latour een brede
rol voor de ANT weggelegd zag. Het is echter ook toe te passen op kleinere netwerken en
samenwerkingsverbanden.
De ANT maakt bij het indelen van actoren een onderscheidt tussen organiserende actoren en
intermediairs. Intermediairs zijn actoren die geleid worden (Wissink & Van Drunen, 2009; Murdoch,
2006). Verschillende actoren proberen hierbij anderen te overtuigen van de juistheid van hun doelen
om zo tot een gezamenlijke doelstelling te komen, waarbij alle betrokken partijen zich gehoord
voelen. Voor het begin van de samenwerking, en dus de totstandkoming van het netwerk, moet
duidelijk zijn welke belangen er spelen en welke doelen de verschillende actoren zichzelf gesteld
hebben. Als dit proces overtuigend en effectief verloopt resulteert het in een Actor-Netwerk
(Murdoch, 2006).
Om ervoor te zorgen dat dit samenwerkingsverband vervolgens ook actie onderneemt is consensus
nodig. De verschillende actoren zullen pas handelen als de handeling door de rest van de betrokken
partijen ‘goedgekeurd’ is. Elke actie heeft immers gevolgen voor alle betrokken partijen. Hierdoor
heeft elke actor macht binnen de (tijdelijke) organisatie, aangezien ze allemaal van belang zijn voor
het behalen van de doelstellingen (Murdoch, 2006).
Publiek-private samenwerking is onderdeel van de governance problematiek (Mayntz, 2002).
Governance is gebaseerd op het vermogen om met andere overheden en met private partners tot
een gezamenlijk plan te komen, met commitment van alle betrokkenen (Spit & Zoete, 2005). Volgens
de governance en netwerkbenadering kan de samenwerking tussen publieke en private partijen
betere producten/beleid opleveren voor complexe maatschappelijke problemen. Hierbij leidt betere
horizontale coördinatie tot betere producten, meer innovatie en een snellere en gemakkelijkere
uitvoering van het beleid (Klijn & van Twist, 2007).
De publieke en private actoren werken samen binnen een institutionele context. Er zijn formele
procedures die niet verbonden zijn aan specifieke actoren of situaties. Dit betekent dat bij een
publiek-private samenwerking actoren gebonden zijn aan bepaalde stappen binnen het
planvormingsproces (Zucker, 1987). Er wordt onderkend dat de institutionele context van belang is
voor het planvormingsproces en dus voor publiek-private samenwerking. De al dan niet succesvolle
totstandkoming van een PPS zal in deze studie echter onderzocht worden door te kijken naar de
interactie tussen actoren in een netwerk en niet naar de wet- en regelgeving van PPS. De
institutionele context blijft in dit onderzoek dus buiten beschouwing. Publiek-private samenwerking
wordt hiermee beschouwd als het resultaat van interactie tussen actoren. Hierbij ligt de focus op de
manier waarop publieke en private actoren toegevoegde waarde kunnen creëren.
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2.2 ACTOREN
In de benaming publiek-private samenwerking wordt tot uitdrukking gebracht dat het gaat om een
samenwerking tussen twee typen partijen, namelijk de publieke en private partijen. Onder de
publieke partijen worden de verschillende lagen van de overheid geschaard, zoals het Rijk, de
provincie en de gemeente. Ook overheidsorganen als de waterschappen horen bij de publieke partij.
De private partijen behelzen de verschillende bedrijven die vanuit de doelstelling van
winstmaximalisatie opereren, de private partijen worden ook samengevat onder de noemer ‘de
markt’ (Bult-Spiering, 2003).
Alvorens PPS te kunnen definiëren (zie 2.3) moeten de algemene kenmerken van het begrip publiekprivate samenwerking nauwkeurig worden omschreven. Een ideale PPS omvat de volgende
essentiële elementen: de actoren, het netwerk, het project en de relatie (Bult-Spiering & DeWulf,
2006).

Figuur 1: Project als geactiveerd onderdeel van een publiek-privaat netwerk.

Bron: Bult-Spiering, 2003.
Het bovenstaand figuur (1) geeft de positie van een project in een publiek-privaat netwerk weer.
Hierin worden zowel de publieke als de private sectoren als clusters van actoren weergegeven, met
een overlappend deel. In dit overlappend deel van het cluster ontstaat een netwerk waarin de
publieke en private actoren samenwerken om doelen te bereiken. Deze doelen worden bereikt in de
vorm van een (succesvol) project. In een project worden alleen die delen van het netwerk
geactiveerd die nodig zijn om het specifieke probleem op te lossen. Des te complexer het probleem
des te groter het deel van het netwerk dat geactiveerd wordt. Het actieve deel van het netwerk
wordt door Teisman (1998) de ‘beleidsarena’ genoemd. In deze ‘beleidsarena’ wordt een initiatief
van één of meerdere actoren behandeld. Verschillende onderdelen van het netwerk die een bijdrage
kunnen leveren bij het uitvoeren van dit initiatief (veelal een probleem, of probleemgebied) worden
geactiveerd om zo gezamenlijk een project te realiseren die het probleem(gebied) aan kan pakken
(Bult-Spiering, 2003). Als een samenwerkingsrelatie gevormd is voor een specifiek project, kan de
organisatie gekarakteriseerd worden als een interorganisationele relatie (Inter Organizational
Relationship, IOR) (Bult-Spiering & DeWulf, 2006).
Door de vervlechting van de sectoren en de toenemende professionalisering van de actoren
afzonderlijk zijn publieke en private actoren in toenemende mate van elkaar afhankelijk (BultSpiering, 2003). De actoren hebben echter vaak verschillende doelstellingen en belangen en
opereren binnen verschillende kaders. De publieke partijen hebben als doel ‘het behalen van een
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maximaal maatschappelijk rendement’. Het maatschappelijk rendement wordt gemeten aan de hand
van het bevredigen van de behoeften van de samenleving (Bult-Spiering, 2003). Het is in het belang
van de publieke actoren om een zo hoog mogelijk rendement te behalen, want dit zorgt voor
tevredenheid bij de kiezers. Deze kiezers hebben door middel van het stemmechanisme de
mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de posities van de publieke actoren. Dit is onderdeel van
de politieke markt (Hazeu, 2000). De private partijen hebben als doel ‘het behalen van een maximaal
bedrijfseconomisch rendement’. Dit wordt, in versimpelde vorm, bereikt als er een maximale winst
behaald wordt bij een minimalisering van de kosten, het bedrijfseconomisch optimum (Bult-Spiering,
2003).
Naast de verschillen in doelstellingen is er ook een duidelijk verschil tussen de rol van de publieke
partijen en de private partijen. Bij een complex PPS-project is er geen sprake van ‘de publieke actor’
en ‘de private actor’. Binnen zowel de publieke partij als de private partij is onderscheid te maken in
verschillende rollen. Binnen de publieke sector is er onderscheid te maken tussen de verschillende
lagen van de overheid (Het Rijk, provincie en gemeente) en ook tussen de beleidsmakers en het
(uitvoerend) ambtelijk apparaat. (Bult-Spiering, 2003). Wat betreft de private partij is er een verschil
in de activiteiten die de verschillende actoren uitvoeren. Ontwerpers, ontwikkelaars, aannemers en
financiers hebben allemaal verschillende activiteiten die ze uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat
verschillende private actoren op specifieke punten in de ontwikkeling actief worden, zo zijn de
ontwerpers actief in de fase waarin verschillende plannen gemaakt moeten worden, terwijl
ontwikkelaars actief worden in de ontwikkelings- en uitwerkingsfase van een project (Bult-Spiering,
2003).
Deze verschillen tussen de publieke en de private actoren zorgen voor risico’s die specifiek zijn voor
een actor. De publieke partijen lopen het risico dat de grote inhoudelijke kennis van private partijen
ertoe leidt dat er supplier domination ontstaat (Bell, 1998), waarbij de private partijen de publieke
partijen overtuigen mee te doen aan een project waar ze eigenlijk niet op zitten te wachten.
Daarnaast is een publiek risico de private discontinuïteit. Als een private partij opgaat in een andere
partij of failliet verklaard wordt dan moet de publieke partij hiervoor opdraaien (Bult-Spiering &
DeWulf, 2006).
Naast de risico’s die publieke partijen lopen zijn er ook risico’s voor de private partijen. Zo kan een
investering op langere termijn zorgen voor een drukkende financiële verplichting. Een ander risico zit
in de interactiekosten. De private partij moet veel investeren in onderzoek en ontwerpen, terwijl een
eventuele samenwerking nog kan afketsen of stagneren. Een derde risico voor private partijen zit
hem in de politieke discontinuïteit, de electorale cyclus. Zeker omdat PPS-projecten zich vaak
zichtbaar voor de maatschappij ontwikkelen kan een dergelijk project gemakkelijker doelwit worden
van maatschappelijk protest (Bult-Spiering & DeWulf, 2006).
De verschillen tussen publieke en private actoren zorgen voor risico’s, maar echter ook voor nieuwe
mogelijkheden. De verschillende doelen, motieven en waarden van de actoren in een publiek-private
samenwerking brengen niet noodzakelijkerwijs het succes van een samenwerking in gevaar. Partijen
met verschillende uitgangsposities kunnen een discussie op gang brengen die leidt tot een
innovatieve benadering van projecten en een succesvolle samenwerking (Carroll & Steane, 2000). In
de volgende paragraaf wordt de definitie van een publiek-private samenwerking die in deze studie
gehanteerd wordt uiteengezet.
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2.3 PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING
Zowel in de praktijk als in de literatuur worden verschillende definities van publiek-private
samenwerking gehanteerd (Van Ham & Koppenjan, 2002). De term PPS wordt gebruikt om
verschillende publiek-private grensoverschrijdingen aan te duiden, van traditionele samenwerking
zoals subsidierelaties, contracting-out arrangementen en privatisering tot nieuwe interactievormen
zoals innovatief aanbesteden en partnerships (Whettenhall, 2000; Reyn & van der Meij, 2000).
Omdat de definitie van PPS vaak volgt na toepassing van het fenomeen in de praktijk is het lastig
gebleken om tot één begripsomschrijving te komen (Bult-Spiering, 2003). Voor het doel van deze
studie is gezocht naar een definitie van PPS die rekening houdt met de relevante
samenwerkingsvormen uit de praktijk zonder het begrip op te rekken tot ‘containerbegrip’, waarbij
er geen duidelijk afgebakende betekenis meer gegeven kan worden.
Alleen de aanduiding PPS is niet voldoende om de samenwerking tussen publieke en private partijen
te definiëren. De verschillende actoren zijn in toenemende mate van elkaar afhankelijk, wat leidt tot
tijdelijke interorganisationele relaties zoals PPS. Een interorganisationele relatie zal ontstaan
wanneer actoren kennis, capaciteit of financiële middelen nodig hebben van andere actoren (Alter &
Hage, 1993). Het uitwisselen van middelen geeft de actoren een toegevoegde waarde als de
middelen schaars zijn (Peters, 1997). De totstandkoming van publiek-private samenwerking wordt
gedefinieerd als ‘Het interactieproces waarin actoren, voorafgaand aan de formele
samenwerkingsbijeenkomst gericht op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van een
infrastructurele voorziening, met elkaar de mogelijkheden en risico’s van een project verkennen en
dusdanige projectinhoud en arrangement zoeken dat zij zich daarin binden’ (Van Ham & Koppenjan,
2002).
Om tot verdere definiëring van het begrip PPS te komen is gekeken naar verschillende voorgestelde
definities. Bregman en Win (2005) definiëren PPS in hun werkdefinitie als volgt: ‘Juridisch
gestructureerde samenwerking tussen overheid en private partijen bij de ruimtelijke inrichting en
haar exploitatie, anders dan vanuit de traditionele rollen van overheid en private partijen.’
Met deze definitie geven Bregman en Win (2005) aan dat er een verschil bestaat tussen ruimtelijke
inrichting en exploitatie vanuit de traditionele rollen van overheid en private partijen en ruimtelijke
ordening en exploitatie vanuit PPS. Bij de traditionele rolverdeling van overheid en private partijen
bij combinatieprojecten sluit de gemeente gronduitgiftecontracten en exploitatieovereenkomsten
met investeerders af en is het Rijk, de provincie of de gemeente verantwoordelijk voor het ontwerp,
de uitvoering, de financiering en het onderhoud van het werk, dit wordt al dat niet uitbesteed aan
private partijen (Bregman & Win, 2005). Op deze traditionele rolverdeling is echter ook variatie
mogelijk in de vorm van publiek- private samenwerking. Zoals beschreven zal deze studie ingaan op
PPS bij complexe combinatieprojecten.
Het Kenniscentrum PPS van het ministerie van Financiën (1999) geeft een uitgebreide meer
praktische definitie van wat een PPS project inhoudt, te weten; Bij een PPS project:
-

Werken overheden en bedrijfsleven samen op basis van duidelijke contractueel vastgelegde
afspraken;
Is contractueel vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke kosten en risico’s
draagt;
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-

-

Gaat het om het realiseren van zowel maatschappelijke als commerciële doelen;
Verwachten beide partijen dankzij de samenwerking en inbreng van ieder specifieke
deskundigheid een beter resultaat tegen dezelfde kosten te realiseren (of hetzelfde resultaat
tegen geringere kosten);
Behoudt elke partij zijn eigen identiteit en verantwoordelijkheid.

De verschillende onderdelen uit de definitie van PPS van het Kenniscentrum zijn bij veel projecten te
herkennen. Deze omschrijving lijkt echter gebaseerd op de ‘ideale’ PPS in plaats van op de
verschillende andere vormen die in de praktijk van samenwerken worden aangetroffen. Niet ieder
samenwerkingscontract blinkt uit in duidelijkheid (zie punt 1 en 2) en is de verwachting van een
betere prijs-kwaliteitsverhouding (punt 4) slechts relevant indien het afzien van PPS voor de
betreffende overheid een reële optie is (Bregman & Win, 2005). Ook blijft het feit dat de taken,
verantwoordelijkheden en risico’s op allerlei verschillende manieren kunnen worden verdeeld tussen
de verschillende partijen (Bregman & Win, 2005). Ook Klijn en Teisman (2000) geven hun definitie
van PPS. Zij leggen in hun definitie de focus op punt 4 van de definitie van Kenniscentrum van PPS,
namelijk: “Een min of meer duurzame samenwerking tussen publieke en private actoren waarin
gemeenschappelijke producten en/of diensten worden ontwikkeld en waarin risico’s, kosten en
opbrengsten worden gedeeld.”
De definities van PPS van het Kenniscentrum PPS (1999), Klijn en Teisman (2000), Bregman & Win
(2005) en ook de definities van Kouwenhoven (1991), AKRO Consult (1987), Van der Meij (1992) en
Knoester (1987) worden samengevat in de definitie van Bult-Spiering (2003). Als in deze studie over
Publiek Private Samenwerking (PPS) wordt gesproken, betekent dit dat de omschrijving van dit
begrip ontleend is aan Bult-Spiering (2003) zoals onderstaand beschreven. Aan de hand van BultSpiering (2003) is een ontleding van de verschillende delen van PPS mogelijk:
-

Één of meer publieke en;
één of meer private actoren;
werken in organisatorisch verband samen;
aan de realisering van een onderling overeengekomen doelstelling;
met inbreng van middelen;
en aanvaarding van risico’s;
en verdeling van de opbrengsten.

Hierbij worden de kenmerken van een PPS weergegeven. Daarnaast zijn er ook voorwaarden waar
een samenwerkingsverband aan moet voldoen om tot een PPS gerekend te worden. Met deze
voorwaarden voor PPS worden omstandigheden bedoeld die van PPS de te prefereren vorm van
samenwerking maken (Bult-Spiering, 2003):
-

Gericht op synergie/meerwaarde;
maatschappelijke en commerciële belangen dienen;
eigen identiteit en doelstelling van actoren blijft behouden;
opbrengsten worden verdeeld in overeenstemming met de inbreng van middelen en
risicoverdeling.

De eerste voorwaarde gegeven door Bult-Spiering (2003) is dat een samenwerking gericht is op
synergie en meerwaarde. Hieruit blijkt dat actoren verwachten met een publiek-private
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samenwerking toegevoegde waarde te creëren: de samenwerking leidt tot resultaten die ze alleen
niet kunnen bereiken (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Volgens Bult-Spiering & DeWulf (2006) wordt
de kans op samenwerking vergroot als er goede mogelijkheden tot het creëren van toegevoegde
waarde zijn. Dit is overeenstemming met de definitie van Klijn & Teisman (2000) zoals eerder
genoemd.
2.4 COMBINATIEPROJECTEN
Een combinatieproject is een project waarbij niet alleen gebiedsontwikkeling of de realisatie van
openbare gebouwen en andere voorzieningen plaats vindt, maar ook een combinatie van beide. Dit
maakt een combinatieproject tot een aparte groep projecten (Bregman & Win, 2005). Een project is
volgens Packendorff (1995) te definiëren als een unieke taak, met een vooraf vastgestelde
einddatum, met één of meerdere doel(en) en beperking(en), bestaande uit een aantal complexe
en/of onafhankelijke activiteiten. Hierdoor is een project planbaar, heeft het een afbakenbare
tijdsspanne en is het complex om uit te voeren en onderhevig aan evaluatie (Packendorff, 1995). Een
combinatieproject bezit deze karakteristieken ook, maar heeft daarnaast te maken met een
complicerende factor, namelijk de combinatie van verschillende facetten. Bekende voorbeelden zijn
combinatieprojecten waarbij infrastructuur wordt aangelegd (of herontwikkeld) en er een
combinatie gemaakt wordt met het omliggende (of bovenliggende) gebied. Een voorbeeld uit de
praktijk is Sijtwende (Bregman & Win, 2005).
Deze combinatieprojecten werden traditioneel uitgevoerd als twee losse ontwikkelingen, één
infrastructuurontwikkeling en één gebiedsontwikkeling. Door gebruik te maken van een publiekprivate samenwerking is het mogelijk om beide projecten in één combinatieproject uit te voeren
(Bregman & Win, 2005).
Dankzij de samenwerking tussen de partijen is het mogelijk om de kosten van de infrastructurele
ontwikkelingen deels uit de baten van de gebiedsontwikkeling te betalen. Dit kan in een
bestuursconvenant tussen de verschillende overheden vastgelegd worden. Daarnaast is het mogelijk
om door middel van een combinatieproject de ontwikkelingen sneller uit te voeren, omdat de lokale
overheid bijdraagt aan de infrastructuur ontwikkeling, in tegenstelling tot een traditionele aanpak,
waarbij de Rijksoverheid het infrastructuur werk bekostigd (Bregman & Win, 2005).
2.5 TOEGEVOEGDE WAARDE VAN PPS
Als reden om PPS boven een zuiver publieke of private aanpak te kiezen wordt de creatie van
meerwaarde genoemd (Kenniscentrum PPS, 2000). Ook Bult-Spiering (2003) geeft in haar definitie
aan dat actoren verwachten dat zij synergie/meerwaarde zullen creëren door samen te werken (BultSpiering (2003). De meerwaarde of toegevoegde waarde van PPS betekent dat actoren verwachten
dat de samenwerking leidt tot resultaten die actoren alleen niet kunnen bereiken (Bult-Spiering &
DeWulf, 2006). Maar op welke manier verwachten actoren toegevoegde waarde te creëren?
In een publiek-private samenwerking als concessie of contractvorm worden het ontwerp, de bouw,
de financiering en het beheer van een project geïntegreerd. De toegevoegde waarde of meerwaarde
zit hem dan in de lagere transactiekosten en in het feit dat de private partij nieuwe oplossingen kan
creëren (Klijn & van Twist, 2007). Bij een concessie-PPS blijft de regie echter in handen van de
publieke partij. De private partij heeft een meer uitvoerende rol. Hierdoor blijft er dus een meer
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hiërarchische opdrachtgever-opdrachtnemer relatie bestaan. Deze relatie is terug te zien in het
geïntegreerde contract voor de uitvoering van publieke taken (Eversdijk & Korsten, 2008). In een
publiek-private samenwerking als partnership worden afzonderlijke activiteiten en vooral
deelprojecten geïntegreerd om toegevoegde waarde te creëren. PPS is zo dus een organisatorisch
samenwerkingsproject waarin verschillende deelprojecten bijeen worden gebracht. De toegevoegde
waarde ontstaat door synergie die wordt bereikt omdat verschillende projecten aan elkaar kunnen
worden gekoppeld en zo interessante inhoudelijke uitkomsten kunnen worden gerealiseerd.
Daarnaast is er bij een alliantie-PPS sprake van gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor het
bereiken van de vooraf gestelde doelen. Centraal bij een partnership-PPS staat dan ook de
gezamenlijke planontwikkeling (Eversdijk & Korsten, 2008).
Van Ham en Koppenjan (2002) nemen het ontstaan van gerealiseerde toegevoegde waarde mee in
hun analyse van negen ruimtelijke projecten. Zij kijken in hun empirisch onderzoek naar financiële
toegevoegde waarde, inhoudelijke toegevoegde waarde en toegevoegde waarde in andere
opzichten zoals leerervaringen en ideeënvorming. In dit onderzoek wordt eveneens onderzocht hoe
actoren verwachten toegevoegde waarde te creëren met publiek-private samenwerking bij de
totstandkoming van een complex ruimtelijk project. Om voort te bouwen op de studie Van Ham en
Koppenjan (2002) is de uitwerking van het concept toegevoegde waarde verder gespecificeerd naar
het model van Bult-Spiering en Dewulf (2006). Dit theoretische model gaat uit van de
totstandkoming van PPS vanuit de verwachting van economische en sociologische toegevoegde
waarde. De economische aspecten van toegevoegde waarde van Bult-Spiering en Dewulf (2006)
omvatten onder andere de financiële –en inhoudelijke toegevoegde waarde zoals gedefinieerd door
Van Ham en Koppenjan (2002). Bult-Spiering en Dewulf (2006) specificeren de economische aspecten
echter nog verder, door procesmatige toegevoegde waarde en externe toegevoegde waarde toe te
voegen in hun model. De sociologische aspecten van meerwaarde van PPS worden door Van Ham en
Koppenjan (2002) buiten beschouwing gelaten. In Bult-Spiering en DeWulf (2006) worden de
sociologische factoren gespecificeerd naar interdependentiebewustzijn, verwachtingen ten aanzien
van de partner, verwachtingen van de eigen organisatie, ideologie en domeinconsensus (BultSpiering & DeWulf, 2006). De rol van de verschillende concepten is weergegeven in onderstaand
conceptueel model, figuur 2.

Figuur 2: Conceptueel Model: economische en sociologische aspecten van
toegevoegde waarde bij een publiek-private samenwerking.
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ECONOMISCHE ASPECTEN
De motieven voor het tot stand komen van een interorganisationele relatie zijn terug te vinden in de
financieel-economische motieven die Kouwenhoven (1991) noemt. Vanuit de overheid zijn de
motieven voor samenwerking een gebrek aan financiële ruimte met daartegenover de grote
investeringsbehoefte van de private sector. De motieven vanuit het bedrijfsleven hebben te maken
met verwachte rentabiliteit en de kans op risicospreiding dankzij een samenwerkingsverband
(Kouwenhoven, 1991).
De kans op een (succesvolle) samenwerking wordt vergroot als er sprake is van een surplus. Door de
samenwerking ontstaat er toegevoegde waarde. Voordat actoren besluiten deel te nemen aan een
samenwerking wordt het project beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Private partijen
kijken naar rendementsverwachting en de mate waarin een project aansluit bij de interne
doelstellingen van een bedrijf. Publieke actoren hebben soortgelijke doelstellingen, zo kijken ook zij
naar het verwachte rendement, dit kan echter een ander soort rendement betreffen, bijvoorbeeld de
maatschappelijke toegevoegde waarde (Bult-Spiering, 2003).
Het is niet zo dat alle partijen die deel willen nemen dat ook daadwerkelijk kunnen doen. In de
meeste gevallen selecteert de publieke actor de private actor(en). Hierbij kan de private partij wel
eisen stellen aan zijn publieke partner. Veel van deze projecten hebben daarnaast ook nog een
(Europese) aanbestedingsplicht. Tot slot is het ook nog mogelijk dat private actoren (grond)posities
hebben in het projectgebied. Dit betekent dat eventuele publieke initiatiefnemers gedwongen
worden om met bepaalde private actoren om tafel te gaan zitten (Bult-Spiering, 2003). Uiteindelijk
verwachten de deelnemende partijen een positief resultaat te kunnen behalen, op economisch
gebied zijn de verschillende vormen van toegevoegde waarde in vier groepen ingedeeld:
inhoudelijke toegevoegde waarde, procesmatige toegevoegde waarde, financiële toegevoegde
waarde en externe toegevoegde waarde (Bult-Spiering & DeWulf, 2006).
Inhoudelijke toegevoegde waarde wordt bereikt op projectniveau bij een geïntegreerde aanpak om
tot de oplossing van een probleem te komen. publiek-private samenwerking verbetert de kwaliteit
en innovatiekracht van de geboden oplossing binnen een project. Procesmatige toegevoegde waarde
wordt gecreëerd door de vroegtijdige combinatie van kennis en ervaring tussen publieke en private
partijen. Daarnaast wordt dit gecreëerd door het gelijkschakelen van doelen en verwachtingen van
beide partijen. Financiële toegevoegde waarde wordt bereikt omdat door samenwerking risico’s
adequaat kunnen worden gespreid over de verschillende actoren, waardoor het risico per actor
daalt. Daarnaast zorgt samenwerking voor een verbeterde ruimtelijke kwaliteit, wat zijn weerslag
heeft op de omliggende vastgoedontwikkelingen. Externe toegevoegde waarde kan gevonden
worden in samenspraak met andere lopende ontwikkelingen in een gebied. Door de kennis van beide
sectoren te combineren is het mogelijk om op een harmonieuze wijze verschillende ontwikkelingen
plaats te laten vinden (Bult-Spiering & DeWulf, 2006).
SOCIOLOGISCHE ASPECTEN
Het aangaan van een interorganisationele relatie heeft naast economische beweegredenen ook te
maken met de meer sociologische aspecten van samenwerking (Bult-Spiering, 2003). De
sociologische aspecten van toegevoegde waarden zijn te vinden in de niet-rationele overwegingen
die voorafgaand aan, en gedurende, een samenwerking spelen. Ten eerste is de bereidheid om
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samen te werken een belangrijk aspect bij het creëren van een interorganisationele relatie, zoals een
publiek-private samenwerking (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Ten tweede is het van belang dat
beide partijen zich bewust zijn van het feit dat ze afhankelijk van de ander zijn om een probleem op
te lossen. Door Andriessen (1989) wordt dit het symmetrisch interdependentiebewustzijn genoemd.
Vanuit economische motieven kan samenwerking aantrekkelijk zijn, maar wanneer bereidheid en
bewustzijn ontbreken is de kans klein dat er ook daadwerkelijk een PPS ontstaat (Bult-Spiering &
DeWulf, 2006). Ten derde worden de verwachtingen ten aanzien van de partner, op het gebied van
doelen, belangen, waarde van inbreng en betrouwbaarheid van belang geacht . Niet alleen de
verwachtingen van de mogelijke partner zijn van belang, ook de verwachtingen die een actor van de
eigen organisatie heeft spelen mee. Een organisatie kan een sterk intern gerichte aanpak hebben,
waarbij samenwerking met andere partijen niet actief wordt gezocht, maar ook een extern gerichte
aanpak, waarbij de organisatie open staat tot samenwerking. Dit hangt samen met de ideologie van
de betrokken organisaties. Tot slot is het belangrijk dat de betrokken partijen elkaars recht om op het
betrokken werkveld actief te zijn erkennen. Dit wordt domeinconsensus genoemd (Andriessen,
1989).
2.6 CONCLUSIE
Het doel van deze studie is het analyseren van de manier waarop toegevoegde waarde wordt
gecreëerd in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De Actor Netwerk Theorie fungeert als
theoretisch uitgangspunt van deze studie, aangezien de focus ligt op de actoren en hoe deze
toegevoegde waarde kunnen creëren door middel van publiek-private samenwerking. Publiekprivate samenwerking wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een samenwerking waarbij (BultSpiering, 2003):
-

Één of meer publieke en;
één of meer private actoren;
werken in organisatorisch verband samen;
aan de realisering van een onderling overeengekomen doelstelling;
met inbreng van middelen;
en aanvaarding van risico’s;
en verdeling van de opbrengsten.

Hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd in een PPS wordt benaderd vanuit twee gerichte
disciplines, namelijk de economische en sociologische discipline. De keuze voor deze disciplines is
gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek (o.a. Madhok,1995; Foss & Koch 1996; BultSpiering & DeWulf 2006). Het theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de
economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde dient als fundament voor het
empirisch onderzoek. Dit model wordt geoperationaliseerd in hoofdstuk 3.

24

3 OPERATIONALISERING VAN ONDERZOEKSBEGRIPPEN
In het theoretisch kader is aan de hand van relevante literatuur antwoord gegeven op deelvragen 1,
2 en 3. Dit betekent dat de publieke en private actoren onderscheiden zijn, het begrip publiek-private
samenwerking (PPS) is gedefinieerd en dat de kenmerken van een combinatieproject zijn uitgewerkt.
De aspecten van toegevoegde waarde zijn in het theoretisch kader gedefinieerd en zullen in dit
hoofdstuk worden geoperationaliseerd als basis voor het empirisch onderzoek. De operationalisering
zal de theoretische concepten in meetbare termen uitdrukken (Bryman, 2008). Dit leidt tot de
indicatoren (zie tabel 1) die gebruikt zijn bij de semigestructureerde expertinterviews.
3.1 UITGANGSPUNTEN VAN HET ONDERZOEK
In dit onderzoek zal gekeken worden naar de aspecten van toegevoegde waarde bij publiek-private
samenwerking vanuit twee disciplines: de economisch discipline en de sociologische discipline. Deze
perspectieven zijn geïntegreerd in het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). Dit model is het
uitgangspunt van het empirisch onderzoek en voor het doel van deze studie bewerkt en
weergegeven in tabel 1. De economische aspecten van toegevoegde waarde van Bult-Spiering en
Dewulf (2006) omvatten het economisch surplus van het aangaan van een samenwerking zoals de
financiële, inhoudelijke, procesmatige en externe toegevoegde waarde (Bult-Spiering & Dewulf
2006). De sociologische aspecten hebben te maken met de kwaliteit van de relatie zelf en verklaren
het waarom van het ontstaan van een interorganisationele relatie met juist die partner(s). Beide
aspecten worden door Madhok (1995) en Foss en Koch (1996) aangegeven als belangrijk bij het tot
stand komen en functioneren van een PPS.
Uit de theorie komt naar voren dat actoren verwachten met een publiek-private samenwerking
toegevoegde waarde te creëren: de samenwerking leidt tot resultaten die ze alleen niet kunnen
bereiken (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Zoals eerder beschreven bouwt deze studie verder op Van
Ham en Koppenjan (2002). In hun empirisch onderzoek kijken zij onder andere naar de meerwaarde
van samenwerking onderverdeeld in drie aspecten: financiële meerwaarde, inhoudelijke
meerwaarde en meerwaarde in andere opzichten. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe actoren
verwachten toegevoegde waarde te creëren met publiek-private samenwerking bij de
totstandkoming van een complex ruimtelijk project. Om voort te bouwen op de studie Van Ham en
Koppenjan (2002) is de uitwerking van het concept meerwaarde verder gespecificeerd naar het
model van Bult-Spiering en Dewulf (2006). Voor de helderheid van de gehanteerde definities in dit
onderzoek is gekozen voor het woord ‘toegevoegde waarde’ in plaats van ‘meerwaarde’.
Zover bekend is geen empirisch onderzoek verricht naar de economische en sociologische aspecten
van toegevoegde waarde van PPS naar het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). Deze studie zal
bijdragen aan de literatuur van PPS door het totstandkomingproces van publiek-private
samenwerking op een systematische wijze te analyseren om inzicht te verkrijgen in de factoren die
van invloed zijn op het creëren van toegevoegde waarde bij publiek-private samenwerking. De
economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde van samenwerking volgens het
model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) zijn als uitgangspunt voor het onderzoek gebruikt.
Dit onderzoek gaat een stap verder dan Van Ham en Koppenjan (2002), door zowel economische
aspecten van toegevoegde waarde als sociologische aspecten van toegevoegde waarde in het
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onderzoek te betrekken. Doordat de focus ligt op de vraag hoe toegevoegde waarde gecreëerd kan
worden maakt dit onderzoek een nieuwe stap ten opzichte van eerder onderzoek zoals McQuaid
(2000), Huxham en Vangen (2000) en Bult-Spiering en DeWulf (2006), welke onderzochten of er
toegevoegde waarde gecreëerd kon worden door middel van publiek-private samenwerking.
3.2 OPERATIONALISERING
Het theoretische model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) bestaat uit economische en sociologische
aspecten van toegevoegde waarde van PPS. De economische aspecten van toegevoegde waarde van
Bult-Spiering en Dewulf (2006) omvatten onder andere de financiële –en inhoudelijke meerwaarde
zoals gedefinieerd door Van Ham en Koppenjan (2002). Bult-Spiering en Dewulf specificeren de
economische aspecten echter nog verder door procesmatige toegevoegde waarde en externe
toegevoegde waarde toe te voegen in hun model. De sociologische aspecten van meerwaarde van
PPS worden door Van Ham en Koppenjan (2002) buiten beschouwing gelaten. In Bult-Spiering en
DeWulf worden de sociologische factoren gespecificeerd naar interdependentiebewustzijn,
verwachtingen ten aanzien van de partner, verwachtingen van de eigen organisatie, ideologie en
domeinconsensus.
In deze studie wordt door middel van semigestructureerde expertinterviews onderzocht hoe
publieke en private actoren toegevoegde waarde verwachten te creëren bij een PPS. Volgens het
theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) zal gekeken worden naar de economische –
en sociologische aspecten van toegevoegde waarde bij publiek-private samenwerking zoals
onderstaand beschreven. Dit onderzoek zal hierbij een vervolgstap zetten door te kijken naar de
vraag hoe toegevoegde waarde gecreëerd wordt door PPS in een combinatieproject.
OPERATIONALISERING ECONOMISCHE ASPECTEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE
Naar het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) kunnen de economische aspecten van
toegevoegde waarde van samenwerking geoperationaliseerd worden naar inhoudelijk, procesmatige,
financiële, en externe toegevoegde waarde. Onderstaand zijn deze begrippen verder uitgewerkt.
Inhoudelijke toegevoegde waarde wordt bereikt op projectniveau bij een geïntegreerde aanpak om
tot de oplossing van een probleem te komen. Publiek-private samenwerking verbetert de kwaliteit
en innovatiekracht van de geboden oplossing binnen een project (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). De
inhoudelijke toegevoegde waarde van PPS wordt vanuit bovenstaande geoperationaliseerd naar een
verbetering van de kwaliteit van de oplossingen (kwaliteitsverbetering), het vergroten van de
innovatiekracht door creatieve oplossingen en een geïntegreerde aanpak van publieke en private
partijen (zie tabel 1).
Procesmatige toegevoegde waarde wordt gecreëerd door de vroegtijdige combinatie van kennis en
ervaring tussen publieke en private partijen. Daarnaast wordt toegevoegde waarde gecreëerd door
het gelijkschakelen van doelen en verwachtingen van beide partijen (Bult-Spiering & DeWulf, 2006).
De procesmatige toegevoegde waarde van PPS wordt vanuit bovenstaande geoperationaliseerd naar
de uitwisseling van kennis en ervaring in een vroeg stadium, gelijkschakelen van doelen en
verwachtingen en synergie (zie tabel 1).

26

Financiële toegevoegde waarde wordt bereikt doordat door samenwerking risico’s adequaat kunnen
worden gespreid over de verschillende actoren, waardoor het risico per actor daalt. Daarnaast zorgt
samenwerking voor een verbeterde ruimtelijke kwaliteit, die zijn weerslag heeft op de omliggende
vastgoedontwikkelingen (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). De financiële toegevoegde waarde van PPS
wordt vanuit bovenstaande geoperationaliseerd naar risicospreiding, verbeterde ruimtelijke kwaliteit
en tijdsbesparing (efficiëntie) (zie tabel 1).
Externe toegevoegde waarde kan gevonden worden in samenspraak met andere lopende
ontwikkelingen in een gebied. Door de kennis van beide sectoren te combineren is het mogelijk om
op een harmonieuze wijze verschillende ontwikkelingen plaats te laten vinden (Bult-Spiering &
DeWulf, 2006). Publieke partijen kunnen verschillende ontwikkelingen harmoniseren en private
partijen kunnen een marktconform product aanbieden. De externe toegevoegde waarde van PPS
wordt vanuit bovenstaande geoperationaliseerd naar verschillende ontwikkelingen tegelijkertijd
laten plaatsvinden, harmonisering en het aanbieden van marktconforme producten (tabel 1).
OPERATIONALISERING SOCIOLOGISCHE ASPECTEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE
Het aangaan van een interorganisationele relatie heeft naast economische beweegredenen ook te
maken met de meer sociologische aspecten van samenwerking (Bult-Spiering, 2003). De
sociologische aspecten van toegevoegde waarden zijn te vinden in de niet-rationele overwegingen
die voorafgaand aan een samenwerking spelen. De sociologische aspecten van toegevoegde waarde
van samenwerking zijn geoperationaliseerd in het intedependentiebewustzijn, verwachtingen ten
aanzien van de potentiële samenwerkingspartner en de eigen organisatie, ideologie en
domeinconsensus.
Een sociologische aspect van de toegevoegde waarde van samenwerking is ten eerste
geoperationaliseerd in het symmetrisch interdependentiebewustzijn (Andriessen, 1989). Dit betekent
dat beide partijen zich bewust zijn van het feit dat ze afhankelijk van de ander zijn om een probleem
op te lossen. Dit is geoperationaliseerd in het bewustzijn van de afhankelijkheid (tabel 1).
De verwachtingen van de potentiële samenwerkingspartners is een tweede indicator van het
sociologische aspect van de toegevoegde waarde van samenwerking. Volgens Bult-Spiering en
DeWulf (2006) kunnen deze verwachtingen geoperationaliseerd worden in verwachtingen over de
uitgangspunten, doelen en belangen en competenties van de samenwerkingspartner (zie tabel 1).
Een derde indicator van het sociologische aspect van toegevoegde waarde van samenwerking is de
verwachting van de eigen organisatie. Dit gaat zowel om de bereidheid tot samenwerken als om het
vermogen tot samenwerken (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). Vanuit economische motieven kan
samenwerking aantrekkelijk zijn, maar wanneer bereidheid en bewustzijn ontbreken is de kans klein
dat er ook daadwerkelijk een PPS ontstaat (Bult-Spiering & DeWulf, 2006). De verwachting van de
eigen organisatie is geoperationaliseerd in de bereidheid en het vermogen tot samenwerken.
Een vierde indicator van het sociologische aspect van toegevoegde waarde van samenwerking zijn de
verenigbare ideologieën van de publieke of private organisatie. Een organisatie kan een sterk intern
gerichte aanpak hebben, waarbij samenwerking met andere partijen niet actief wordt gezocht, maar
ook een extern gerichte aanpak, waarbij de organisatie open staat tot samenwerking. Daarnaast zijn
de overeenstemming over waarden en normen en de verenigbaarheid van werkwijze en visie tussen
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de actoren belangrijke aspecten van de verenigbaarheid van ideologieën. De indicator verenigbare
ideologieën wordt geoperationaliseerd in de gerichtheid op samenwerking, overeenstemming
waarden en normen en een verenigbare werkwijze.
Het laatste sociologische aspect van meerwaarde is domeinconsensus geoperationaliseerd als het
erkennen van betrokken partijen van elkaars recht om in het werkveld actief te zijn’. (Andriessen,
1989).
De bovenstaande economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde van
samenwerking zijn geoperationaliseerd in de onderstaande tabel (tabel 1). Uit de theoretische
aspecten van samenwerking zijn indicatoren ontleend naar het model van Bult-Spiering en DeWulf
(2006). Deze indicatoren zijn een specificatie van de economische –en sociologische aspecten van
toegevoegde waarde. Vervolgens zijn deze indicatoren verder gespecificeerd in een reeks
interviewonderwerpen, die als uitgangspunt dient in het empirisch onderzoek. Deze onderwerpen
dienen als uitgangspunt van de semigestructureerde expertinterviews en zijn hiervoor verwerkt in de
interviewguide (zie bijlage 1).

Tabel 1, Operationalisering theoretische begrippen
Aspecten van
toegevoegde
waarde PPS

Indicatoren

Interviewonderwerpen

Economische
aspecten

Inhoudelijke toegevoegde waarde

Kwaliteitsverbetering
Innovatiekracht
Geïntegreerde aanpak
Uitwisseling kennis en ervaring in vroeg stadium
Gelijkschakelen doelen en verwachtingen
Synergie
Risicospreiding
Verbeterde ruimtelijke kwaliteit (winstmarge
vastgoedontwikkelingen)
Tijdsbesparing (efficiëntie)
Aangrenzende ontwikkelingen kunnen beïnvloed
worden (bedreiging verminderen)
Harmonisering van verschillende ontwikkelingen
Marktconform product door kennis van beide
sectoren
Bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid
Uitgangspunten
Doelen
Belangen
Competenties
Bereidheid tot samenwerken
Vermogen tot samenwerken
Actoren gericht op samenwerking/weerstand
Overeenstemming waarden & normen
Verenigbaarheid werkwijze en visie
Begrip voor elkaars recht om in het werkveld actief
te zijn

Procesmatige toegevoegde waarde

Financiële toegevoegde waarde

Externe toegevoegde waarde

Sociologische
aspecten

Interdependentiebewustzijn
Verwachtingen ten aanzien van
potentiële samenwerkingspartner

Verwachtingen van eigen organisatie
Verenigbare ideologieën

Domeinconsensus

Bron: Bult-Spiering & DeWulf, 2006 – eigen bewerking
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3.3 METHODE VAN DATAVERZAMELING
Het belang van de verschillende economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde
van publiek-private samenwerking worden in kaart gebracht door middel van semigestructureerde
expertinterviews. Wat het belang is van een bepaalde vorm van toegevoegde waarde is moeilijk te
kwantificeren. Het is bijvoorbeeld niet in een percentage uit te drukken. Het is de taak van de
onderzoeker om de theoretische begrippen uit het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) in
meetbare termen uit te drukken.
Aan de hand van het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) zijn de indicatoren (zie tabel 1) van
economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde geoperationaliseerd. De
indicatoren zijn vervolgens gespecificeerd in interviewonderwerpen voor de semigestructureerde
expertinterviews. Deze interviewonderwerpen, zoals weergegeven in tabel 1, vormen de basis voor
de interviewguide (zie bijlage 1, blz. 61), waarmee de semigestructureerde interviews afgenomen
zijn. Er is gekozen om de data van dit empirisch onderzoek te verzamelen door middel van een
persoonlijk interview. Het persoonlijk interview heeft verschillende voordelen ten opzichte van een
andere methode van dataverzameling (Miller & Salkind, 2002). De voor dit onderzoek meest
relevante voordelen zijn: Met een persoonlijk interview heb je een hoge respons; De geïnterviewden
zijn eerder geneigd de benodigde tijd voor de onderzoeker vrij te maken; De verzamelde data is van
betere kwaliteit, doordat de interviewer bij onduidelijkheden uitleg kan geven, zodat de
geïnterviewde begrijpt wat er van hem/haar verwacht wordt; Met een persoonlijk interview kan de
interviewer extra relevante data over de geïnterviewde karakteristieken verzamelen; De resultaten
komen uit de eerste hand, er wordt door de geïnterviewde niet overlegd met anderen om tot een
antwoord te komen; Gevoelige vragen kunnen gedurende het interview op een zo gunstig mogelijke
manier gesteld worden, zodat er een zo hoog mogelijke kans bestaat op een relevant antwoord
(Miller & Salkind, 2002).
Naast deze voordelen zijn er ook nadelen van een persoonlijk interview ten opzichte van andere
methodes van dataverzameling: De interviewer moet er zorg voor dragen dat hij/zij zo objectief
mogelijk de interviews afneemt; De interviewer moet daarnaast proberen de resultaten zo accuraat
mogelijk op te slaan; Tot slot neemt het persoonlijk interview relatief veel tijd van de
interviewer/onderzoeker in beslag (Miller & Salkind, 2002). In dit onderzoek is er gekozen voor een
persoonlijk interview omdat naar de mening van de onderzoeker de voordelen opwegen tegen de
nadelen. De eerste en tweede beperking van een persoonlijk interview zijn ondervangen door
gebruik te maken van een interviewguide en een semigestructureerd interview. Doordat in elk
interview dezelfde vragen worden gesteld wordt de objectiviteit verhoogd. Daarnaast zijn de
resultaten accuraat doordat de resultaten tijdens het interview reeds in de interviewguide verwerkt
zijn. Hierdoor is het bij latere verwerking van de resultaten mogelijk om terug te vallen op de
oorspronkelijke data. De derde beperking heeft invloed op het aantal afgenomen interviews. Als
gekozen was voor een enquête zou de kwantiteit van de data verhoogt kunnen worden. Dit zou, naar
de mening van de onderzoeker, echter ten koste gaan van de kwaliteit van de data. De voordelen van
het persoonlijk interview wegen hierdoor op tegen de nadelen van een persoonlijk interview.
In dit onderzoek is gekozen voor een persoonlijk interview, deze is uitgevoerd in de vorm van een
semigestructureerd interview. Een semigestructureerd interview heeft zowel kenmerken van een
gestructureerd als van een ongestructureerd interview (Bryman, 2008). In dit onderzoek is het
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vaststaande schema met interviewonderwerpen vertaald in stellingen en is er gebruik gemaakt van
een Likert-schaal (met 5 stappen) om de antwoorden in categorieën in te kunnen delen. Dit maakt
het mogelijk om de resultaten overzichtelijk en gecategoriseerd weer te geven, wat kenmerkend
voor een gestructureerd interview is (Baarda & De Goede, 2006; Bryman, 2008). Het vaststaande
schema met stellingen, de interviewguide (zie bijlage 1), vormt de rode draad tijdens de interviews
(Bryman, 2008). De geïnterviewde krijgt echter wel de ruimte om bij deze interviewonderwerpen uit
te weiden met eigen voorbeelden, wat kenmerkend is voor een ongestructureerd interview. De
combinatie van
gestructureerde en ongestructureerde aspecten maakt de methode van
dataverzameling een semigestructureerd interview (Bryman, 2008). Dit betekent dat in elk
expertinterview alle onderwerpen worden behandeld zoals beschreven in de interviewguide, maar
bij het ene interview wordt wellicht meer uitgeweid over een onderwerp, dat bij een ander interview
juist korter behandeld is (Miller & Salkind, 2002; Bryman, 2008). Er is gekozen voor een
semigestructureerde interviewmethode boven enkel een gestructureerd of ongestructureerd
interview doordat de vastgestelde interviewguide de validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten
verhoogt en dat de mogelijkheid tot uitweiden de overwegingen van de experts achterhaalt.
Een belangrijke kanttekening bij dit onderzoek is de generaliseerbaarheid van de resultaten. De
resultaten zijn namelijk gebaseerd op de mening van een klein aantal experts op het gebied bij PPS.
In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve benadering om een antwoord te krijgen op de
‘hoe’-vraag, als dit onderzoek op een kwantitatieve en uitgebreidere wijze herhaald wordt is het
mogelijk meer generaliseerbare resultaten op het gebied van toegevoegde waarde bij PPS te creëren.
Binnen de scope van deze masterthesis werd dit echter niet mogelijk geacht, vanwege de beperkte
financiële middelen en tijdsspanne.
Om zowel de maatschappelijke als wetenschappelijke relevantie van de interviews te verhogen zijn
er experts op het gebied van PPS gezocht die verschillende rollen vervullen, verschillende middelen
tot hun beschikking hebben en vanuit verschillende invalshoeken (de publieke en private invalshoek)
bij een publiek-private samenwerking betrokken zijn (Klijn & Teisman, 2003). Initieel is gestreefd naar
14 respondenten, 7 vanuit de publieke sector en 7 vanuit de private sector. In totaal zijn er 10
experts op het gebied van PPS geïnterviewd, 6 vanuit de publieke sector en 4 vanuit de private
sector. Dat zowel publieke als private actoren tot de respondenten behoorden was een belangrijk
uitgangspunt om dit onderzoek uit te kunnen voeren (Wester, 2005). Met het aantal van 10
respondenten is volgens de onderzoeker het punt van ‘theoretical saturation’ bereikt, nieuwe
interviews geven naar de mening van de onderzoeker geen nieuwe relevante informatie (Jansen,
2005; Bryman, 2008).
In dit onderzoek is er voor gekozen om de resultaten van de interviews geanonimiseerd weer te
geven. Dit verlaagt de kans op sociaal wenselijk antwoorden van de geïnterviewden (Miller & Salkind,
2002). De geïnterviewde experts in dit onderzoek zijn allen deskundigen op het gebied van publiekprivate samenwerking. Hun deskundigheid is vooraf vastgesteld aan de hand van drie criteria. Het
eerste criterium is dat een kandidaat minimaal vijf jaar ervaring heeft met publiek-private
samenwerkingsprojecten. Het tweede criterium is dat een kandidaat ten tijde van het interview
actief moet zijn in het werkveld. Het derde criterium is dat een kandidaat ervaring moet hebben met
verschillende aanbestedingsvormen naast PPS-aanbestedingsvormen. De kenmerken van de
verschillende geïnterviewde experts zijn weergegeven in tabel 2. Osborne (2000a) is als uitgangspunt
voor deze methode van weergave gebruikt.
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Tabel 2: Geïnterviewde experts op het gebied van PPS
Interview
resultaat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Publieke actor of
Private actor
Publieke actor
Private actor
Publieke actor
Publieke actor
Private actor
Publieke actor
Private actor
Private actor
Publieke actor
Publieke actor

Project

Rol binnen project

A2 Maastricht
N31-A31 Waldwei
A2 Maastricht
A2 Maastricht
Alkmaar Overstad
PPS Kennispool (RWS)
Sijtwende
A2 Maastricht
Omlegging A9 Badhoevedorp
Kenniscentrum PPS (ministerie van
Financiën)

Projectdirecteur
Directeur private partij
Adviseur RWS
Directeur projectbureau
Adviseur private partij
Medewerker PPS Kennispool
Directeur private partij
Adviseur lokale overheid
Projectleider RWS
Medewerker Kenniscentrum PPS

Bron: Eigen onderzoek
3.4 METHODE VAN DATAVERWERKING
De resultaten van de semigestructureerde expertinterviews zijn verwerkt aan de hand van de
stellingen, zoals weergegeven in de interviewguide (zie bijlage 2). De antwoorden op de stellingen
zijn weergegeven op een Likert-schaal met 5 stappen, te weten, ‘helemaal mee oneens’, ‘mee
oneens’, ‘neutraal’, ‘mee eens’ en ‘helemaal mee eens’. De gegevens uit alle interviews zijn
samengevoegd door de data gegroepeerd weer te geven per stelling en vervolgens per categorie van
de Likert-schaal. De groepering is gemaakt op basis van de indicatoren van toegevoegde waarde uit
het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). Voor de economische aspecten van toegevoegde
waarde zijn dit: Inhoudelijke, procesmatige, financiële en externe toegevoegde waarde. Voor de
sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn dit: Interdependentiebewustzijn, verwachtingen
ten aanzien van de potentiële partner, verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie,
verenigbare ideologieën en domeinconsensus.
Bij kwalitatief onderzoek is het mogelijk de resultaten uit het onderzoek te coderen. Uit de tekst van
de geïnterviewden worden sleutelbegrippen gecodeerd aan de hand van woorden of zinsdelen die
kunnen aangeven dat het sleutelbegrip aanwezig is (Bryman, 2008). In deze studie is er echter voor
gekozen om de resultaten niet te coderen, hiervoor zijn twee redenen te noemen.
Ten eerste is er bij deze studie het probleem dat de verschillende projecten waar de experts bij
betrokken zijn, of zijn geweest van elkaar afwijken. De onderlinge afwijkingen kunnen toegeschreven
worden aan toeval of een verschil in de context van het bewuste project. Hierdoor wordt codering en
waardering van sleutelbegrip bemoeilijkt. Een tweede reden om niet te coderen ligt in het doel van
deze studie. Deze studie kijkt naar de manier waarop publieke en private actoren toegevoegde
waarde creëren, het gaat dus om de ‘hoe’-vraag. Als er gebruik gemaakt zou worden van coderen
dan worden de resultaten uit hun context gehaald. Het opsplitsen van de tekst zou hiermee de
waarde van de resultaten verminderen (Bryman, 2008). De resultaten, weergegeven in tabellen per
groep, krijgen waarde door de context die eraan gegeven kan worden. Hier is een vertaalslag van de
onderzoeker nodig. Met behulp van de onderbouwing uit het theoretisch kader (2.5) en de
operationalisering (3.2) kan deze vertaalslag verantwoord gemaakt worden.
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4 RESULTATEN
Het theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de toegevoegde waarde van publiekprivate samenwerking is gebruikt als uitgangspunt van het empirisch onderzoek. In dit model (zie
tabel 1) wordt onderscheid gemaakt tussen economische aspecten van toegevoegde waarde en
sociologische aspecten van toegevoegde waarde. Binnen de economische aspecten van toegevoegde
waarde zijn vier indicatoren geoperationaliseerd: inhoudelijke toegevoegde waarde, procesmatige
toegevoegde waarde, financiële toegevoegde waarde en externe toegevoegde waarde. Binnen de
sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn vijf indicatoren geoperationaliseerd:
interdependentiebewustzijn, verwachtingen ten aanzien van de partner, verwachtingen ten aanzien
van de eigen organisatie, verenigbare ideologieën en domeinconsensus.
De resultaten van het empirisch onderzoek worden gepresenteerd in dit hoofdstuk, aan de hand van
bovenstaande indeling, naar het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006). In dit onderzoek zijn
experts op het gebied van PPS met behulp van semigestructureerde interviews aan de hand van de
interviewguide geïnterviewd. Deze uitgewerkte interviews zijn terug te vinden in bijlage 2.
Er is ook een kanttekening bij de interpretatie van de resultaten van het onderzoek. Door het kleine
aantal geïnterviewde experts mogen de resultaten niet als representatief beschouwd worden voor
de gehele populatie. Dit moet in ogenschouw gehouden worden bij de interpretatie van de
resultaten. Deze resultaten geven weer hoe de geïnterviewde experts verwachten toegevoegde
waarde bij publiek-private samenwerking te creëren. In paragraaf 4.1 worden de resultaten van het
empirisch onderzoek naar de economische aspecten van toegevoegde waarde gepresenteerd en in
paragraaf 4.2 worden de resultaten van het onderzoek naar de sociologische aspecten van
toegevoegde waarde weergegeven.
4.1 ECONOMISCHE ASPECTEN VAN TOEGEVOEGDE WAARDE
INHOUDELIJKE TOEGEVOEGDE WAARDE
Inhoudelijke toegevoegde waarde van PPS is geoperationaliseerd in de volgende drie
interviewonderwerpen: kwaliteitsverbetering, innovatiekracht en geïntegreerde aanpak.
De stelling: “Doordat er door publieke en private partijen samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit
van een project.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten door middel
van kwaliteitsverbetering toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat
samenwerkingsproject. Uit de resultaten (tabel 3) blijkt dat de ondervraagden allen deze stelling
ondersteunen. Zowel de experts van de publieke partijen als die van de private partijen vinden dat
door middel van samenwerking tussen deze publieke en private partijen de kwaliteit van een project
verbeterd wordt.
De stelling: “De samenwerking tussen publieke en private partijen zorgt voor betere benutting van de
innovatiekracht van beide partijen.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS
verwachten door middel van innovatiekracht toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat
samenwerkingsproject. In de resultaten (tabel 3) is te zien dat de experts overwegend positief op
deze stelling reageren. Slechts één van de geïnterviewden vindt niet dat samenwerking tussen
publieke en private partijen zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht van beide partijen. In
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het interview geeft hij aan dat een goede benutting van innovatiekracht niet expliciet aan PPSprojecten toebehoort. De andere geïnterviewde experts zijn het eens, dan wel helemaal eens met de
stelling. Innovatiekracht kan bij PPS beter benut worden als daarvoor ruimte gegeven wordt. De
markt moet hierbij ruimte krijgen in de fase waarbij het programma van eisen vastgelegd wordt, is de
mening van de geïnterviewden.
De stelling: “Samenwerking tussen publieke en private partijen zorgt ervoor dat problemen breder
aangepakt kunnen worden.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten
door middel van geïntegreerde aanpak toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat
samenwerkingsproject. De resultaten (tabel 3) laten hierbij zien dat één private expert het oneens
met de stelling is en twee publieke experts de stelling noch onderbouwen, noch ontkrachten. Om de
problemen breder aan te pakken moet dit, voordat er een samenwerking aangegaan wordt, in het
projectgebied opgenomen worden. De overige geïnterviewden zijn het wel eens met de stelling. Bij
een aantal projecten is de oplossing juist gevonden doordat er een bredere scope gehanteerd is. De
samenwerking tussen publieke en private partijen heeft hierbij dus duidelijk geholpen om problemen
breder aan te pakken.

Tabel 3: Inhoudelijk toegevoegde waarde
Kwaliteitsverbetering

innovatiekracht

Geïntegreerde aanpak

Publiek

Privaat

Publiek

Privaat

Publiek

Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

-

-

Mee oneens

-

-

-

-

-

1

Neutraal

-

-

1

-

2

-

Mee eens

6

3

3

3

3

3

Helemaal mee eens

-

1

2

1

1

-

Bron: Eigen onderzoek
De inhoudelijke toegevoegde waarde van samenwerking tussen publieke partijen en private partijen
wordt volgens de experts dus voornamelijk gevonden in kwaliteitsverbetering en betere benutting
van innovatiekracht, in mindere mate wordt dit bereikt dankzij een geïntegreerde aanpak.
PROCESMATIGE TOEGEVOEGDE WAARDE
Procesmatige toegevoegde waarde van PPS is geoperationaliseerd in de volgende drie
interviewonderwerpen: uitwisseling van kennis en ervaring in een vroeg stadium, gelijkschakelen
doelen en verwachtingen en synergie.
De stelling: “De samenwerking tussen publieke en private partijen zorgt ervoor dat al in een vroeg
stadium kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.” onderzocht de mate waarin experts op het
gebied van PPS verwachten door middel van uitwisseling van kennis en ervaring in een vroeg stadium
toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject. Uit de resultaten
(tabel 4) blijkt dat alle geïnterviewden het unaniem met deze stelling eens zijn. Zowel de experts van
de publieke partijen als de experts van de private partijen vinden dat door PPS er al in een vroeg
stadium kennis en ervaring uitgewisseld kan worden.
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De stelling: “Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen publieke en private actoren is het in
een PPS beter mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten sluiten.” onderzocht de mate
waarin experts op het gebied van PPS verwachten door middel van het gelijkschakelen van doelen en
verwachtingen toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De
resultaten, zoals weergegeven in tabel 4, geven weer dat alle experts het eens zijn met deze stelling.
Bij de private partijen is één geïnterviewde het helemaal eens met de stelling. Het gelijkschakelen
van doelen en verwachtingen is volgens de geïnterviewde experts dus beter mogelijk dankzij publiekprivate samenwerking.
De stelling: “De samenwerking tussen publieke en private actoren zorgt ervoor dat het resultaat dat
behaald wordt beter is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private partijen niet samen zouden
werken.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten door middel van
synergie toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject. In tabel 4
worden de resultaten van deze stelling weergegeven. Synergie is duidelijk een belangrijke
toegevoegde waarde van PPS. Alle geïnterviewde experts zijn het eens of helemaal eens met de
stelling. Vooral de private experts vinden synergie een belangrijke indicator van procesmatige
toegevoegde waarde. PPS zorgt er volgens hen voor dat er een beter resultaat behaald wordt dan
mogelijk zou zijn als er niet samengewerkt zou worden door publieke partijen en private partijen.

Tabel 4: Procesmatige toegevoegde waarde
Uitwisseling kennis en
ervaring in vroeg stadium
Publiek
Privaat

Gelijkschakelen doelen en
verwachtingen
Publiek
Privaat

Synergie
Publiek

Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

-

-

Mee oneens

-

-

-

-

-

-

Neutraal

-

-

-

-

-

-

Mee eens

6

4

6

3

3

1

Helemaal mee eens

-

-

-

1

3

3

Bron: Eigen onderzoek
PPS zorgt volgens de experts voor procesmatige toegevoegde waarde. De belangrijkste indicator
hiervan is volgens de geïnterviewden synergie: het resultaat wordt beter als er samengewerkt wordt
door publieke en private partijen dan als er geen samenwerking plaatsvindt.
FINANCIËLE TOEGEVOEGDE WAARDE
Financiële toegevoegde waarde van PPS is geoperationaliseerd in de volgende drie
interviewonderwerpen: risicospreiding, verbeterde ruimtelijke kwaliteit (en invloed op de
winstmarge van vastgoedontwikkelingen) en tijdsbesparing (efficiëntie).
De stelling: “Doordat zowel publieke als private partijen concrete invloed hebben op de invulling van
een project zorgt PPS ervoor dat risico gespreid wordt.” onderzocht de mate waarin experts op het
gebied van PPS verwachten door middel van risicospreiding toegevoegde waarde te creëren in een
publiek-privaat samenwerkingsproject. Uit de resultaten (tabel 5) blijkt dat de geïnterviewde experts
hier wisselend over denken. Bij de private experts is een duidelijke tweedeling te zien, waarbij twee
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geïnterviewden het met de stelling eens zijn en twee het met de stelling oneens zijn. Hierbij geven de
twee experts die het oneens zijn met de stelling beide aan dat ook al hebben beide partijen (zowel
publiek als privaat) invloed op het project dat nog niet wil zeggen dat de risico’s ook gespreid
worden. Dit moet volgens hen goed vastgelegd worden in afspraken. De geïnterviewden die het eens
zijn met de stelling geven aan dat door overleg de risico’s gespreid kunnen worden: het feit dat beide
partijen invloed hebben is hierbij voldoende reden om het eens te zijn met de stelling. De publieke
experts zijn neutraal m.b.t. de stelling of het eens met de stelling. Concrete invloed op een project
hebben dankzij een PPS zorgt er dus volgens de meerderheid van de geïnterviewden niet
automatisch voor dat de risico’s gespreid worden.
De stelling: “De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit, wat een positief effect heeft op omliggende vastgoedontwikkelingen.” onderzocht de mate
waarin experts op het gebied van PPS verwachten dat door middel van een verbeterde ruimtelijke
kwaliteit een positief effect op winstmarges van (omliggende) vastgoedontwikkelingen gecreëerd kan
worden in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De resultaten in tabel 5 laten zien dat de
geïnterviewden op één private expert na het allemaal eens zijn met deze stelling. De private expert
die neutraal tegenover deze stelling staat, gaf aan dat verbeterde ruimtelijke kwaliteit vaak positieve
effecten op de omliggende vastgoedontwikkeling heeft, maar dat gebiedsontwikkeling ook juist een
bedreiging voor andere functies in de omgeving kan zijn. De ruime meerderheid van de
geïnterviewden, zowel publiek als privaat, is het eens met deze stelling en is dan ook van mening dat
de integrale aanpak van een gebied zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat
vervolgens een positief effect op de omliggende vastgoedontwikkelingen heeft.
De stelling: “Door de samenwerking tussen publieke en private partijen is het mogelijk om tijd te
besparen (bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).” onderzocht de mate waarin experts op
het gebied van PPS verwachten door middel van tijdsbesparing (efficiëntie) toegevoegde waarde te
creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De resultaten (tabel 5) laten zien dat alle
geïnterviewde experts verwachten dat er door de samenwerking van publieke en private partijen tijd
bespaard kan worden. Deze toename in efficiëntie wordt door allen erkend. Er wordt echter ook
vaak een kanttekening bij deze indicator gemaakt door de experts. Zowel aan de publieke kant als
aan de private kant wordt er door de geïnterviewden aangegeven dat deze tijdswinst vooral in de
toekomst gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er, volgens de experts, nog niet genoeg
ervaring met PPS om voordeel te halen uit het proces. Veel besluiten kosten meer tijd dan nodig,
aangezien de betrokken partijen nog niet eerder in deze vorm gewerkt heeft.

Tabel 5: Financiële toegevoegde waarde
Risicospreiding

Verbeterde ruimtelijke
kwaliteit
Publiek
Privaat

Tijdsbesparing
(efficiëntie)
Publiek
Privaat

Publiek

Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

-

-

Mee oneens

-

2

-

-

-

-

Neutraal

4

-

-

1

Mee eens

2

2

5

1

6

4

Helemaal mee eens

-

-

1

2

-

-

-

Bron: Eigen onderzoek
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De financiële toegevoegde waarde van PPS is er volgens de experts zeker. Dit is vooral terug te zien
in een verbeterde ruimtelijke kwaliteit (en de hierbij horende gevolgen voor de omliggende
vastgoedontwikkelingen) en tijdsbesparing. Bij deze tijdsbesparing moet de kanttekening gemaakt
worden dat meer ervaring met PPS volgens de experts (meer) tijdswinst op kan leveren. Over de
financiële toegevoegde waarde door middel van risicospreiding zijn de geïnterviewden minder
overtuigd, vooral de private experts zijn hierover verdeeld.
EXTERNE TOEGEVOEGDE WAARDE
Externe toegevoegde waarde van PPS is geoperationaliseerd in de volgende drie
interviewonderwerpen: beïnvloeding aangrenzende ontwikkelingen, harmonisering verschillende
ontwikkelingen en marktconform product ontwikkelen door kennis van beide sectoren.
De stelling: “Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in
aangrenzende projecten.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten
door middel van beïnvloeding van aangrenzende ontwikkelingen toegevoegde waarde te creëren in
een publiek-privaat samenwerkingsproject. De resultaten in tabel 6 geven weer dat de geïnterviewde
experts het, op één private expert na, niet eens zijn met deze stelling. Men verwacht niet dat dankzij
PPS het mogelijk is om invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende projecten. De
experts geven aan dat er wel overleg kan zijn, en dat er rekening gehouden wordt met aangrenzende
ontwikkelingen, maar daadwerkelijk invloed uitoefenen wordt niet waarschijnlijk geacht.
De stelling: “Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd worden als er gebruik gemaakt
wordt van een PPS.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten door
middel van harmonisering van verschillende ontwikkelingen toegevoegde waarde te creëren in een
publiek-privaat samenwerkingsproject. Uit de resultaten (tabel 6) blijkt dat de experts die
geïnterviewd zijn ofwel negatief tegenover de stelling staan, ofwel neutraal zijn met betrekking tot
de stelling. Hierbij is het opvallend dat van de publieke experts niet één neutraal is, terwijl de
meerderheid van de private experts dat wel is. De publieke experts benadrukken dat een PPS niet
van invloed is op de afstemming tussen de verschillende projecten, hierbij geven ze allen aan dat
deze afstemming op een hoger niveau plaatsvindt (en moet vinden). Ook de experts van
marktpartijen geven aan dat dit een taak van de overheid is.
De stelling: “Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis inzetten is het bij een PPS beter
mogelijk om een marktconform product af te leveren.” onderzocht de mate waarin experts op het
gebied van PPS verwachten door middel van kennis van beide sectoren een meer marktconform
product te kunnen creëren bij een publiek-privaat samenwerkingsproject. De in tabel 6 weergegeven
resultaten laten zien dat alle geïnterviewden het unaniem eens zijn met de stelling dat doordat beide
partijen (zowel publiek als privaat) hun kennis inzetten het bij een PPS beter mogelijk is om een
marktconform product af te leveren.
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Tabel 6: Externe toegevoegde waarde.
Beïnvloeding
aangrenzende
ontwikkelingen
Publiek
Privaat

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen
Publiek
Privaat

Marktconform product
door kennis beide
sectoren
Publiek
Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

1

-

-

-

Mee oneens

6

3

5

1

-

-

Neutraal

-

1

-

3

-

-

Mee eens

-

-

-

-

6

4

Helemaal mee eens

-

-

-

-

-

-

Bron: Eigen onderzoek
Op het gebied van externe toegevoegde waarde van PPS zien de experts alleen het feit dat er een
meer marktconform product gerealiseerd kan als sterke indicator. Zowel de beïnvloeding van
aangrenzende ontwikkelingen als de harmonisering van verschillende ontwikkelingen wordt niet
waarschijnlijk geacht.
4.2 SOCIOLOGISCHE ASPECTEN VAN TOEGEVO EGDE WAARDE
INTERDEPENDENTIEBEWUSTZIJN
Interdependentiebewustzijn bij PPS is geoperationaliseerd in het interviewonderwerp: bewustzijn
van wederzijdse afhankelijkheid.
De stelling: “In een PPS moeten zowel de publieke als de private partijen bewust zijn van de
wederzijdse afhankelijkheid.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten
door middel van het bewust zijn van wederzijdse afhankelijkheid toegevoegde waarde te creëren in
een publiek-privaat samenwerkingsproject. Uit de resultaten (tabel 7) blijkt dat de geïnterviewde
experts het allen eens zijn met de stelling. De experts van de publieke partijen zijn het er allemaal
helemaal mee eens en van de private partijen zijn drie van de vier experts het helemaal eens met de
stelling. Hiermee wordt duidelijk dat de geïnterviewde experts vinden dat in een PPS de beide
partijen zich bewust moeten zijn van de wederzijdse afhankelijkheid. Dit wordt door meerdere
experts als één van de belangrijkste eigenschappen van PPS gezien. Samenwerking is volgens de
experts mede afhankelijk van het bewustzijn van de wederzijdse afhankelijkheid. De indicator
interdependentiebewustzijn is hiermee volgens de geïnterviewde experts één van de belangrijkste
indicatoren van toegevoegde waarde van PPS.

38

Tabel 7: Interdependentiebewustzijn
Bewustzijn van wederzijdse afhankelijkheid
Publiek

Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

Mee oneens

-

-

Neutraal

-

-

Mee eens

-

1

Helemaal mee eens

6

3

Bron: Eigen onderzoek
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN POTENTIËLE SAMENWERKINGSPARTNER
De verwachtingen ten aanzien van potentiële samenwerkingspartners zijn geoperationaliseerd in de
volgende vier interviewonderwerpen: uitgangspunten partner, doelen partner, belangen partner en
competenties partner.
De stelling: “Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de partijen weten wat de
uitgangspunten van de andere(n) zijn.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS
verwachten door middel van het bewust zijn van de uitgangspunten van een potentiële
samenwerkingspartner
toegevoegde
waarde
te
creëren
in
een
publiek-privaat
samenwerkingsproject. Uit de resultaten (tabel 8) blijkt dat kennis van de uitgangspunten van een
potentiële partner door de geïnterviewde experts als belangrijk gezien wordt. Alle experts zijn het
eens met de stelling, waarbij drie private experts het helemaal eens zijn met de stelling.
De stelling: “Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de partijen weten wat de
doelen van de andere(n) zijn.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten
door middel van het bewust zijn van de doelen van een potentiële samenwerkingspartner
toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De resultaten in tabel
8 laten zien dat ook de kennis van de doelen van een potentiële partner als belangrijk ervaren
worden. De geïnterviewden zijn ook hierbij allen van mening dat de stelling klopt, waarbij drie
experts van private partijen het helemaal eens met de stelling zijn.
De stelling: “Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de partijen weten wat de
belangen van de andere(n) zijn.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS
verwachten door middel van het bewust zijn van de belangen van een potentiële
samenwerkingspartner
toegevoegde
waarde
te
creëren
in
een
publiek-privaat
samenwerkingsproject. De in tabel 8 weergegeven resultaten geven aan dat kennis van de belangen
van een potentiële partner belangrijk tot zeer belangrijk gevonden worden. De experts zijn het
wederom allemaal eens, dan wel helemaal eens met de stelling. In het geval van de belangen van
een potentiële partner zijn vier geïnterviewde experts het helemaal eens met de stelling, één
publieke expert en drie private experts.
De stelling: “Om tot een succesvolle samenwerking te komen moeten de partijen weten wat de
competenties van de andere(n) zijn.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS
verwachten door middel van het bewust zijn van de competenties van een potentiële
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samenwerkingspartner
toegevoegde
waarde
te
creëren
in
een
publiek-privaat
samenwerkingsproject. De resultaten (tabel 8) laten tot slot zien dat kennis van de competenties van
een potentiële partner ook als belangrijk tot zeer belangrijk gezien worden door de geïnterviewde
experts.

Tabel 8: Verwachtingen ten aanzien van potentiële samenwerkingspartner
Uitgangspunten
partner
Publiek
Privaat

Doelen partner

Belangen partner

Publiek

Privaat

Publiek

Privaat

Competenties
partner
Publiek
Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

-

-

-

-

Mee oneens

-

-

-

-

-

-

-

-

Neutraal

-

-

-

-

-

-

-

-

Mee eens

6

1

6

1

5

1

6

1

Helemaal mee eens

-

3

-

3

1

3

-

3

Bron: Eigen onderzoek
De indicator verwachtingen ten aanzien van potentiële samenwerkingspartner is door de
geïnterviewden aangemerkt als belangrijke indicator van toegevoegde waarde bij PPS. Hierbij geven
de private experts een iets hogere waardering dan de publieke experts. Beiden zijn het erover eens
dat kennis van uitgangspunten, doelen, belangen en competenties van de partner belangrijk zijn om
tot een succesvolle publiek-private samenwerking te komen.
VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN DE EIGEN ORGANISATIE
De verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie zijn geoperationaliseerd in de volgende twee
interviewonderwerpen: bereidheid tot samenwerken en vermogen tot samenwerken.
De stelling: “Als de eigen organisatie niet bereid is tot samenwerken met andere partijen, dan is het
vrijwel onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate waarin experts op het
gebied van PPS verwachten door middel van het vergroten van de bereidheid tot samenwerken van
de eigen organisatie toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat samenwerkingsproject.
Uit de resultaten (tabel 9) blijkt dat de geïnterviewden het allen eens zijn met deze stelling. Bij zowel
de publieke als de private partijen is één expert het helemaal eens met de stelling, de andere
geïnterviewde experts zijn het eens met de stelling. De bereidheid tot samenwerken wordt door de
geïnterviewden als een belangrijke factor aangemerkt bij de inschatting van de kans op een
succesvolle PPS.
De stelling: “Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te werken met andere partijen, dan is
het vrijwel onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate waarin experts op
het gebied van PPS verwachten door middel van het vergroten van het vermogen tot samenwerken
van de eigen organisatie toegevoegde waarde te creëren in een publiek-privaat
samenwerkingsproject. In tabel 9 zijn de resultaten weergegeven. De resultaten laten zien dat de
geïnterviewden het allen eens zijn met de stelling en wederom is er aan zowel de private als de
publieke kant één geïnterviewde expert die het helemaal eens is met de stelling. Het vermogen tot
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samenwerken van de eigen organisatie wordt van belang geacht bij de kans op een succesvolle PPS.
Als de eigen organisatie dit vermogen heeft wordt dit als toegevoegde waarde van PPS gezien.

Tabel 9: Verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie
Bereidheid tot
samenwerken
Publiek
Privaat

Vermogen tot
samenwerken
Publiek
Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

Mee oneens

-

-

-

-

Neutraal

-

-

-

-

Mee eens

5

3

5

3

Helemaal mee eens

1

1

1

1

Bron: Eigen onderzoek
De resultaten over de indicator verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie zijn eensgezind.
Als de eigen organisatie zowel de bereidheid tot samenwerken als het vermogen tot samenwerken
kan vergroten, dan is de kans op een succesvolle PPS volgens de geïnterviewde experts hoger.
VERENIGBARE IDEOLOGIEËN
Het belang van de verenigbaarheid van de ideologieën is geoperationaliseerd in de volgende drie
interviewonderwerpen: actoren gericht op samenwerking, overeenstemming waarden & normen en
verenigbaarheid werkwijze en visie.
De stelling: “De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn op samenwerking om tot een
succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate waarin experts op het gebied van PPS verwachten
dat het toegevoegde waarde in een publiek-privaat samenwerkingsproject creëert als actoren gericht
zijn op samenwerking. Uit de resultaten (tabel 10) blijkt dat experts op het gebied van PPS inderdaad
verwachten dat er toegevoegde waarde in een PPS-project gecreëerd wordt als betrokken actoren
gericht zijn op samenwerking. De private experts zijn het bij deze stelling in drie van de vier gevallen
helemaal eens met de stelling, terwijl de geïnterviewde publieke experts het op één na allemaal eens
zijn met de stelling.
De stelling: “De betrokken organisaties en actoren moeten gelijksoortige waarden & normen hebben
binnen de organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate waarin experts op
het gebied van PPS verwachten dat het toegevoegde waarde in een publiek-privaat
samenwerkingsproject creëert als organisaties gelijksoortige waarden & normen hebben. De
resultaten in tabel 10 laten zien dat het hebben gelijksoortige waarden & normen volgens de
geïnterviewde private experts wel toegevoegde waarde creëert, terwijl de publieke experts zowel
positief als negatief reageren en de drie van de vijf neutraal staan tegenover deze stelling. De
overeenstemming van waarden & normen worden door de geïnterviewde experts wel als wenselijk
gezien, maar niet als bepalende de factor in een PPS. Het kan een proces versoepelen, maar zonder
gelijksoortige waarden & normen moet een PPS ook mogelijk zijn, volgens vijf van de zes publieke
experts.
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De stelling: “De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit een gelijksoortige
werkwijze/werkvisie opereren om tot een succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate waarin
experts op het gebied van PPS verwachten dat het toegevoegde waarde in een publiek-privaat
samenwerkingsproject creëert als organisaties verenigbare werkwijzen en visies hebben. Uit de
resultaten, zoals weergegeven in tabel 10, blijkt dat alle geïnterviewde experts het met deze stelling
eens zijn. Zowel aan de publieke kant als aan de private kant denken experts dat het toegevoegde
waarde in een publiek-privaat samenwerkingsproject creëert als organisaties verenigbare werkwijzen
en visies hebben. Het is opvallend dat vooral de publieke experts de verenigbaarheid van werkwijze
en visie wel van belang achten, terwijl de overeenstemming op het gebied van waarden & normen
dit oordeel niet krijgt.

Tabel 10: Verenigbare ideologieën
Actoren gericht op
samenwerking
Publiek
Privaat

Overeenstemming
waarden & normen
Publiek
Privaat

Verenigbaarheid
werkwijze en visie
Publiek
Privaat

Helemaal mee oneens

-

-

-

-

-

-

Mee oneens

-

-

2

-

-

-

Neutraal

-

-

3

-

-

-

Mee eens

5

1

1

4

6

4

Helemaal mee eens

1

3

-

-

-

-

Bron: Eigen onderzoek
Het belang van de verenigbaarheid van de ideologieën wordt wisselend beoordeeld. Als actoren
gericht zijn op samenwerking en een verenigbare werkwijze en visie hebben dan verwachten de
experts allen dat dit toegevoegde waarde in een PPS creëert. Echter het belang van
overeenstemming in waarden & normen wordt door de geïnterviewde experts van de private
partijen hoger ingeschat dan door de geïnterviewde experts van de publieke partijen.
DOMEINCONSENSUS
Het belang van domeinconsensus is geoperationaliseerd in het volgende interviewonderwerp: begrip
voor elkaars recht om in het werkveld actief te zijn.
De stelling: “Actoren van de verschillende partijen moeten het recht van de andere partij om te
werken in hetzelfde werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te komen.” onderzocht de mate
waarin experts op het gebied van PPS verwachten dat het toegevoegde waarde in een publiekprivaat samenwerkingsproject creëert als actoren van verschillende partijen elkaars recht om actief
te zijn in het werkveld erkennen. Uit de resultaten (tabel 11) blijkt dat alle geïnterviewde experts
inderdaad verwachten dat het toegevoegde waarde in een PPS-project creëert als actoren van
verschillende partijen elkaars recht om actief te zijn in het werkveld erkennen, ze zijn het dus eens
met de stelling. De domeinconsensus wordt door de geïnterviewde experts als belangrijke indicator
van de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking gezien.
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Tabel 11: Domeinconsensus
Begrip voor elkaars recht om in
het werkveld actief te zijn
Publiek
Privaat
Helemaal mee oneens

-

-

Mee oneens

-

-

Neutraal

-

-

Mee eens

6

4

Helemaal mee eens

-

-

Bron: Eigen onderzoek
4.3 CONCLUSIE
De economische aspecten van toegevoegde waarde worden door de geïnterviewde experts van
belang geacht (zie 4.1). Opvallend hierbij is dat de geïnterviewde experts aangeven dat toegevoegde
waarde naar hun idee niet gecreëerd wordt door beïnvloeding van aangrenzende ontwikkelingen en
harmonisering van verschillende ontwikkelingen. Deze beide onderwerpen zijn onderdeel van de
externe toegevoegde waarde. Dit resultaat spreekt de theorie van Bult-Spiering en DeWulf (2006)
tegen. De drie andere indicatoren van economische aspecten van toegevoegde waarde, te weten,
inhoudelijke toegevoegde waarde, procesmatige toegevoegde waarde en financiële toegevoegde
waarde en het derde onderwerp van externe toegevoegde waarde (een meer marktconform product
afleveren dankzij het inzetten van kennis van zowel publieke als private partijen) worden door de
experts wel herkend. De experts geven aan dat ze toegevoegde waarde creëren dankzij deze
indicatoren. Hierbij zijn de publieke experts en de private experts het met elkaar eens. De
uitzondering hierop is het onderwerp risicospreiding. Gesteld is dat, omdat zowel de publieke als de
private partijen concrete invloed op de invulling van een project hebben, PPS ervoor zorgt dat risico’s
gespreid worden. De publieke experts staan hier neutraal of positief tegenover, terwijl de helft van
de private experts hier negatief tegenover staan. Dit is wat betreft de private experts een breuk met
het theoretisch model.
De sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn naar de mening van de geïnterviewde
experts ook van belang (zie 4.2). Bij alle indicatoren geven de experts aan dat ze toegevoegde waarde
creëren door de sociologische aspecten van toegevoegde waarde volgens het model van BultSpiering en DeWulf (2006). De uitzondering hierop is het onderwerp over gelijksoortige waarden en
normen. Onderzocht is de mate waarin experts verwachten toegevoegde waarde in een publiekprivaat samenwerkingsproject te creëren als organisaties gelijksoortige waarden en normen hebben.
Hierbij geven de private experts unaniem aan dat gelijksoortige waarden en normen een positief
effect hebben op het resultaat van een PPS. De geïnterviewde publieke actoren zijn hier echter
verdeeld over, twee verwachten een negatief effect, één verwacht een positief effect en de overige
drie experts staan neutraal tegenover dit onderwerp. Vanuit de theorie wordt verwacht dat de
overeenstemming van waarden en normen een positief effect heeft op het resultaat van een PPS.
Het feit dat de publieke experts dit niet onderstrepen, terwijl de private experts dit wel doen, geeft
aan dat volgens dit onderzoek de private actoren meer waarde hechten aan overeenstemming
tussen de waarden en normen van de publieke en private partijen in vergelijking met de private
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partijen. Een tweede verschil tussen publieke en private experts is terug te vinden in de kennis van
de verwachtingen ten aanzien van een potentiële samenwerkingspartner. Alle geïnterviewde partijen
geven aan dat het op zijn minst belangrijk is om te weten wat de uitgangspunten, doelen, belangen
en competenties zijn van een potentiële partner. Drie van de vier private experts vinden dit echter
zeer belangrijk. Goede communicatie over deze punten is dus een belangrijke manier om
toegevoegde waarde te creëren volgens de private experts.
Als de twee aspecten van toegevoegde waarde, zoals in Bult-Spiering en DeWulf (2006)
geformuleerd, vergeleken worden, wordt duidelijk dat beide aspecten van belang geacht worden
door de geïnterviewde experts. De sociologische aspecten zijn echter volgens dit onderzoek het
meest van belang. Toegevoegde waarde wordt voornamelijk gecreëerd door de indicatoren:
interdependentiebewustzijn, kennis van verwachtingen ten aanzien van partners, verwachtingen ten
aanzien van de eigen organisatie, domeinconsensus, inhoudelijke toegevoegde waarde,
procesmatige toegevoegde waarde en financiële toegevoegde waarde. Als de betrokken actoren in
staat zijn om de hierboven genoemde indicatoren te gebruiken in een samenwerking, dan kunnen ze
er voor zorgen dat de PPS een beter resultaat neer zet dan als dit niet gedaan wordt.
Met de verwerking van de resultaten van het empirisch onderzoek draagt deze studie bij aan de
wetenschappelijke ontwikkeling op het gebied van publiek-private samenwerking. Om echter ook de
praktijk van PPS concrete mogelijkheden te geven wordt in het volgende hoofdstuk (5) het project
‘Omlegging A9 Badhoevedorp’ behandeld. De kansen om toegevoegde waarde te creëren worden
hierin aangegeven. Daarmee wordt de vertaalslag naar de praktijk van PPS gemaakt.
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5 CASE: OMLEGGING A9 BIJ BADHOEVEDORP
In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt de case van de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp
beschreven. Dit zal gedaan worden aan de hand van de verschillende fasen die een project
doorloopt, zoals gedefinieerd door Bult-Spiering (2003): initiatief, onderzoek, definitie, programma
van eisen, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp, werkvoorbereiding en
uitvoering. Allereerst wordt er op de geschiedenis van het gebied ingegaan om vervolgens naar de
huidige stand van zaken toe te werken.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een advies over het project ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’,
gebaseerd op de resultaten van het empirisch onderzoek. Hierin wordt een advies gegeven over de
kansen van actoren om toegevoegde waarde te creëren in dit specifieke project.
5.1 GESCHIEDENIS
Reeds in de jaren dertig van de vorige
eeuw is er door Rijkswaterstaat grond
aangekocht om een rijksweg tussen
Amsterdam en Haarlem aan de te leggen.
Deze weg zou ten zuiden van de
bebouwing van Badhoevedorp komen te
liggen. Uiteindelijk werd de rijksweg pas
in 1967 aangelegd. In de periode tussen
de jaren dertig en 1967 had
Badhoevedorp zich echter uitgebreid naar
het zuiden. Hierdoor liep de weg niet
langer ten zuiden van het dorp, maar er
dwars doorheen (ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 2007).

Figuur 3: Projectgebied A9 Badhoevedorp

De weg werd steeds drukker en zorgde
hierdoor
voor
steeds
meer
leefbaarheidsproblemen.
Oplossingen
zoals
hoge
geluidsschermen
verminderden de geluidsoverlast, maar
versterkte de barrièrewerking van de
rijksweg. In de jaren ’80 werd er meer en
meer aangedrongen op een oplossing en
in 1991 leek die oplossing nabij. De
minister van Verkeer en Waterstaat sprak
Bron: Google Maps, 2011
de voorkeur uit om de A9 om te leggen
ten zuiden van Badhoevedorp. In 1992 bleek echter dat een omlegging financieel niet haalbaar was.
Daarna werd het besluit genomen om het bestaande tracé te behouden en deze uit te breiden van 2
naar 3 rijstroken. Hierbij zou eventueel een gedeelte of het geheel van de weg door Badhoevedorp
overkapt worden. Na overleg met de gemeente Haarlemmermeer bleek hiermee geen resultaat
geboekt te kunnen worden (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
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Vanaf de jaren ’90 heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat diverse mogelijkheden onderzocht
om de problemen rond leefbaarheid, verkeersveiligheid en beschikbaarheid op de A9 op te lossen. Zo
werd er door Rijkswaterstaat in 1998 een trajectstudie uitgevoerd, die afgeblazen werd door de
sanering van het MIT. Vervolgens heeft Rijkswaterstaat een benuttingsvariant uitgewerkt. Hierbij zou
het huidig tracé uitgebreid worden van 2x2 naar 2x3 rijstroken. Een eventuele, financieel moeilijk uit
te voeren, omlegging zou hiermee vermeden kunnen worden (Bregman, 2009). Tegelijkertijd ging de
gemeente Haarlemmermeer op zoek naar andere mogelijkheden om toch een oplossing te
realiseren, hierbij zou eventueel de stedenbouwkundige ontwikkeling op het huidig tracé voor de
financiële armslag kunnen zorgen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
5.2 INITIATIEF
De gemeente Haarlemmermeer heeft projectontwikkelaar Bohemen in het begin van 2000 de
opdracht gegeven een ‘realistische alternatieve oplossing voor het leefbaarheidsprobleem in
Badhoevedorp te vinden’ (Bregman, 2009). Het resultaat hiervan is het rapport: Badhoevedorp, d’r
op of d’r onder. Hierin heeft Bohemen een voorstel gemaakt voor de omlegging van de A9 die de
helft goedkoper was (300 miljoen gulden) dan de studie uitgevoerd door Rijkswaterstaat (Bregman,
2009). In de periode van 2001 tot 2003 is dit besproken met de minister van Verkeer en Waterstaat.
Het plan bevatte goede elementen, maar vanwege onvoldoende financiële dekking kon het niet
doorgaan (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007). De minister van Verkeer en Waterstaat
durfde het niet aan om de risico’s bij Rijkswaterstaat te leggen. Vervolgens heeft Bohemen het
initiatief genomen om risicodragend het idee van de omlegging verder uit te werken en tot een
volledig wegontwerp en gebiedsvisie te komen (Bregman, 2009).
5.3 ONDERZOEK
De problemen met de A9 in Badhoevedorp zijn veelvuldig onderzocht. In het Provinciaal Verkeer- en
vervoerplan van de provincie Noord-Holland (2003) wordt opgemerkt dat de slechte bereikbaarheid
op de A9 het economisch en sociaalrecreatief functioneren van de regio onder druk zet. In het
Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (2004) wordt als doel gesteld dat de beschikbaarheid van de weg
op het niveau van 2000 moet komen. De Ruimtelijk-economische visie Schipholregio (2002) ziet als
eerste prioriteit bij de infrastructuur voor 2010 de verbreding van de A9 tussen Rottepolderplein en
het knooppunt Badhoevedorp. Hierbij krijgt een eventuele omlegging van de A9 extra waarde als
toekomstige buitenring van Amsterdam. In het Streekplan Noord-Holland Zuid (2003) wordt
tenslotte gestreefd naar een betere bereikbaarheid van woon-, werk- en recreatiegebieden. Om
infrastructurele achterstanden in te halen wordt er in het streekplan gepleit voor het verbreden van
de A9, inclusief de omlegging bij Badhoevedorp (ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
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5.4 DEFINITIE
Na de onderzoeksfase is er gezocht naar een definitie van de problemen. Hierbij zijn uiteindelijk in de
bestuursovereenkomst de volgende doelen gesteld (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007):




Betere leefbaarheid in de A9-zone te Badhoevedorp;
Betere bereikbaarheid van de Amsterdamse regio en mainport Schiphol: doorstroming op en
de toekomstvastheid van het hoofdwegennet rond Badhoevedorp;
Een kwaliteitsimpuls geven aan de ruimtelijke structuur van Badhoevedorp.

In deze bestuursovereenkomst is de basis gelegd op het gebied van planning, organisatie, financiën
en juridische belangen. De overeenkomst is getekend door de Staat der Nederlanden, de provincie
Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer, het Regionaal Orgaan Amsterdam, de gemeente
Amsterdam en Schiphol Nederland B.V. (Bregman, 2009). Deze doelstellingen zijn duidelijk niet alleen
gericht op bereikbaarheid, zoals in het geval een infrastructuurproject zou zijn geweest, ook de
leefbaarheid in de A9-zone te Badhoevedorp verbeteren staat als doelstelling in de
bestuursovereenkomst.
Met de definiëring van de problemen in het gebied kan gekeken worden naar mogelijke oplossingen,
waarbij verschillende oplossingen aan bod komen. Dit is onderstaand weergegeven in het kopje
‘Programma van Eisen’, waarin verschillende plannen onderzocht worden en tot slot een gewenste
uitwerking de voorkeur krijgt.
5.5 PROGRAMMA VAN EISEN
In de fase waarin het programma van eisen gedefinieerd moet worden heeft Rijkswaterstaat eerst
gekeken naar drie typen oplossingen. Ten eerste zijn er oplossingen die het verkeersaanbod
beïnvloeden, ten tweede zijn er oplossingen die op het bestaande tracé van de A9 uitgevoerd kunnen
worden en ten derde is er de mogelijkheid voor een alternatief tracé van de A9 inclusief aanpassing
van knooppunt Badhoevedorp.
Deze drie type oplossingen worden vervolgens geëvalueerd aan de hand van drie eisen: leefbaarheid,
bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling. Verkeersbeïnvloedende oplossingen zullen eventueel de
bereikbaarheid door middel van tolheffingen of kilometerbeprijzing kunnen verbeteren. De
maatschappelijke kosten hiervoor liggen echter erg hoog. De leefbaarheid zal niet verbeteren met
deze oplossingen, aangezien de A9 nog altijd Badhoevedorp zal doorsnijden. Extra ruimtelijke
ontwikkelingen zijn vanwege het gebrek aan aanpassingen aan het tracé ook niet haalbaar
(Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
Oplossingen op het bestaande tracé hebben wisselende uitwerkingen op leefbaarheid en ruimtelijke
ontwikkeling. Zo zal bij verbreding van de huidige infrastructuur geen verbetering van de
leefbaarheid of ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden ontstaan, maar bij ondertunneling is dit wel
het geval. Het is echter erg duur om een dergelijke ontwikkeling in het stedelijk gebied uit te voeren.
Daarnaast is het moeilijk om de bereikbaarheid in de toekomst te garanderen, aangezien er na keuze
voor een tunnel weinig uitbreidingsmogelijkheden zijn (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2007).
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Tot slot is het derde type oplossingen geëvalueerd: een alternatief tracé. Hierbij zijn drie
mogelijkheden onderzocht.
-

De omlegging van de A9, waarbij knooppunt Badhoevedorp grotendeels blijft bestaan.
De verschuiving van de A9, waardoor een nieuwe verbinding tussen de A4 en A5 ontstaat.
Hierbij moeten nieuwe knooppunten aangelegd worden.
Uitbreiding van de A4 en de A5, waarbij deze snelwegen de functionaliteit van de A9 tussen
knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp overnemen.

Bij alle drie de oplossingen wordt op het gebied van leefbaarheid veel verbeterd, aangezien het
huidige tracé komt te vervallen. Bereikbaarheid is echter bij de uitbreiding van de A4 en de A5
moeilijk te garanderen. Daarnaast is de verschuiving van de A9 een erg ingewikkelde en dure
aangelegenheid. De omlegging van de A9 is een goedkopere oplossing en daarnaast is, gezien de
beschikbare ruimte in de omgeving, het omleggen van de A9 goed uitvoerbaar.
DRIE ALTERNATIEVE OMLEGGINGEN
Nadat besloten was dat de A9 omgelegd zou worden ten zuiden van Badhoevedorp werden drie
omleggingstracés beoordeeld. De drie opties waren: Het Bogenalternatief A9-A4, het Bogenbinnenring-alternatief A9-A4-A5, het T106-alternatief.
Rijkswaterstaat omschrijft deze alternatieven in hun samenvatting Trajectnota (2009a):
Bogenalternatief A9-A4

Figuur 4: Bogenalternatief A9-A4

De omgelegde A9 in het bogenalternatief heeft
voor de verbinding Haarlem-Schiphol twee
verbindingsbogen tussen de A4 en de omgelegde
A9. De verbinding Haarlem-Schiphol is hier een
onderdeel van het knooppunt Badhoevedorp, dat
in dit alternatief dus een volledig knooppunt is (in
alle richtingen berijdbaar). Net als in de huidige
situatie is het in dit alternatief niet mogelijk om
vanuit Haarlem, via de A5 naar de A4, richting
Schiphol te rijden. Schiphol is in dit alternatief
alleen te bereiken via de A9-A4.

Bron: Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2007

48

Bogen-binnenring-alternatief A9-A4-A5

Figuur 5: Bogen-binnenringalternatief A9-A4-A5

Het bogen-binnenring-alternatief verschilt met het
bogenalternatief omdat hier, in plaats van twee
verbindingsbogen van de A9 en A4, alleen een
verbindingsboog A9-A4 voor de richting HaarlemSchiphol wordt aangelegd. De verbinding SchipholHaarlem loopt via een nieuwe verbindingsboog
tussen de A4 en de A5 in het knooppunt De Hoek
en niet via de A9. Dit alternatief bevat daarmee
geen volledig knooppunt Badhoevedorp; het is niet
mogelijk om vanaf de A4 naar de A9 richting
knooppunt Raasdorp en verder te reizen.
De overige verbindingen zijn wel mogelijk. De
driehoek A9-A4-A5 kan alleen rechtsom worden
gereden.

Bron: Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2007

Figuur 6: T106-alternatief
T106-alternatief
In het T106-alternatief wordt een verbinding
tussen Haarlem en Schiphol mogelijk gemaakt door
een nieuwe weg vanaf aansluiting Badhoevedorp
naar Schiphol. Bij Schiphol sluit deze weg, de T106,
aan op de parallelrijbanen van de A4. Bij de
aansluiting Badhoevedorp sluit de T106 aan op de
toekomstige S106, richting Parkstad. De T106 kruist
de bestaande wegen Tweeduizend El en Sloterweg
ongelijkvloers. Het knooppunt Badhoevedorp is in
dit alternatief niet volledig. Het is niet mogelijk om
vanaf Badhoevedorp via de A9 naar de A4 richting
het zuiden te rijden en vice versa. Deze verbinding
loopt via de A5. Net als in de huidige situatie is het
niet mogelijk om vanuit Haarlem rechtstreeks via
de A5 naar de A4 richting Schiphol te rijden.

Bron: Ministerie van Verkeer & Waterstaat, 2007
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5.6 VOORLOPIG ONTWERP
De drie alternatieven worden beoordeeld en op basis van informatie uit de Trajectnota/MER, de
inspraakreacties en de adviezen bepaalt de minister van Verkeer en Waterstaat – in overleg met de
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu – welk alternatief uitgewerkt wordt tot
Ontwerp-Tracébesluit (Rijkswaterstaat, 2009a). Het alternatief dat uitgewerkt wordt is het
Bogenalternatief deze wordt echter geoptimaliseerd. Zo wordt de buitenboog vervangen door een
lus in het knooppunt Badhoevedorp zelf, wat voort is gekomen uit verkeerskundige overwegingen.
Daarnaast is deze oplossing iets goedkoper en gunstig voor Badhoevedorp, aangezien hiermee de
geluidsbelasting afneemt (Rijkswaterstaat, 2009b). In de huidige planning is aangegeven dat in het
voorjaar van 2011 het Ontwerp-Tracébesluit ter inzage zal worden gelegd, om vervolgens het
definitief Tracébesluit in het najaar van 2011 vast te stellen. Deze wordt onherroepelijk in het najaar
2012 (Rijkswaterstaat, 2011).
5.7 ADVIES
Vanuit de resultaten van het empirisch onderzoek in deze studie kunnen een aantal belangrijke
aspecten onderscheiden worden om toegevoegde waarde te creëren in een PPS. Om tot een advies
te komen voor de case van de omlegging van de A9 bij Badhoevedorp wordt gebruik gemaakt van de
resultaten van het empirisch onderzoek, daarnaast wordt kennis die is opgedaan in het
onderzoeksproces gebruikt, zowel wetenschappelijk als empirisch. Zonder op de stoel van de
beleidsmaker te gaan zitten zijn de volgende concrete adviezen verwoord voor de actoren binnen het
project ‘Omlegging A9 Badhoevedorp’:


Maak als actor gebruik van de innovatiekracht van andere partijen.

De gemeente Haarlemmermeer heeft de innovatiekracht van Bohemen B.V. goed benut om tot een
uitvoerbaar plan te komen. Zelf had de gemeente niet de expertise in huis om het plan te
ontwikkelen. Door samen te werken met Bohemen is de gemeente Haarlemmermeer toch in staat
geweest om een voor de gemeente belangrijk project te agenderen.


Draag als actor zorg voor vroegtijdige kennisuitwisseling.

Doordat de gemeente Haarlemmermeer en de private actor Bohemen in een vroegtijdig stadium
kennis deelden waren ze in staat om tot het plan Badhoevedorp, d’r op of d’r onder te komen. Dit
plan zorgde voor een duidelijk kwaliteitsverbetering in het gebied en kon door middel van de
geïntegreerde aanpak een financieel haalbaar resultaat neer zetten.


Schakel vroegtijdig de doelen en verwachtingen van de eigen partij gelijk met die van
mogelijke partners.

Voor de rijksoverheid wogen de financiële consequenties zwaar mee. De minister van Verkeer en
Waterstaat wilde de risico’s van de planontwikkeling niet bij Rijkswaterstaat neerleggen. Het bleek
voor de initiatiefnemende partijen, gemeente Haarlemmermeer en Bohemen, lastig om hun doelen
gelijk te schakelen met andere belangrijke partijen in het proces, zoals bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.
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Respecteer de doelen en belangen van samenwerkingspartners zonder eigen doelen en
belangen uit het oog te verliezen.

In dit proces leken de partijen sociologische aspecten van toegevoegde waarde uit het oog te
verliezen. De bereidheid tot samenwerken was vanuit de rijksoverheid lager dan de bereidheid tot
samenwerken van de gemeente Haarlemmermeer en Bohemen B.V. Als de partijen de
verwachtingen ten aanzien van de potentiële samenwerkingspartner duidelijk naar voren gebracht
hadden zou het proces naar verwachting sneller zijn verlopen.


Wees bewust van wederzijdse afhankelijkheid.

In een relatief vroeg stadium was het nog niet duidelijk welke partijen betrokken zouden zijn, en op
welke manier ze betrokken zouden zijn bij een eventueel project. Als vroegtijdig de nadruk op de
wederzijdse afhankelijkheid gelegd zou zijn, zou het naar verwachting beter mogelijk zijn om
gezamenlijk naar een doel te werken.
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6 CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Het doel van deze studie is het analyseren van de manier waarop toegevoegde waarde wordt
gecreëerd in een publiek-privaat samenwerkingsproject. De Actor Netwerk Theorie fungeert als
theoretisch uitgangspunt van deze studie, aangezien de focus ligt op de actoren en hoe deze
toegevoegde waarde kunnen creëren door middel van publiek-private samenwerking. Een
samenwerkingsverband is in dit onderzoek een PPS als de samenwerking gericht is op het toevoegen
van waarde, zowel maatschappelijke als commerciële belangen dient, de eigen identiteit en
doelstelling van actoren behouden blijft en de opbrengsten worden verdeeld in overeenstemming
met de inbreng van middelen en de verdeling van risico’s (Bult-Spiering, 2003).
Hoe toegevoegde waarde wordt gecreëerd in een PPS wordt benaderd vanuit twee gerichte
disciplines, namelijk de economische en sociologische discipline. De keuze voor deze disciplines is
gebaseerd op de resultaten van eerder onderzoek (o.a. Madhok,1995; Foss & Koch 1996; BultSpiering & DeWulf 2006). Het theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) over de
economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde dient als fundament voor het
empirisch onderzoek. De economische aspecten van toegevoegde waarde van Bult-Spiering en
Dewulf (2006) omvatten het economisch surplus van het aangaan van een samenwerking zoals de
financiële, inhoudelijke, procesmatige en externe toegevoegde waarde (Bult-Spiering & Dewulf
2006). De sociologische aspecten hebben te maken met de kwaliteit van de relatie zelf en verklaren
het waarom van het ontstaan van een interorganisationele relatie met juist die partner(s). In BultSpiering
en
DeWulf
worden
de
sociologische
factoren
gespecificeerd
naar
interdependentiebewustzijn, verwachtingen ten aanzien van de partner, verwachtingen van de eigen
organisatie, ideologie en domeinconsensus. Beide aspecten van toegevoegde waarde worden door
Madhok (1995) en Foss en Koch (1996) aangegeven als belangrijk bij het tot stand komen en
functioneren van een PPS. Er is echter zover bekend nog geen empirisch onderzoek verricht naar dit
model.
Voor deze studie is het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) geoperationaliseerd in een
interviewguide, waarbij de economische aspecten van toegevoegde waarde en de sociologische
aspecten van toegevoegde waarde uitgedrukt zijn in meetbare termen. Deze interviewguide is
gebruikt bij de persoonlijke interviews met experts op het gebied van publiek-private samenwerking.
De experts zijn geselecteerd aan de hand van drie criteria: de experts hebben minimaal vijf jaar
ervaring met PPS-projecten. Ze zijn ten tijde van het interview actief in het werkveld. Naast ervaring
met PPS hebben ze ook ervaring met andere aanbestedingsvormen. De interviews zijn vervolgens op
een semigestructureerde wijze afgenomen, met de interviewguide als uitgangspunt. De gegevens uit
alle interviews zijn samengevoegd door de data gegroepeerd weer te geven per stelling en
vervolgens per categorie van de Likert-schaal. De groepering is gemaakt op basis van de indicatoren
van toegevoegde waarde uit het model van Bult-Spiering en DeWulf (2006).
Een kanttekening die bij dit onderzoek gemaakt moet worden is de beperkte generaliseerbaarheid
van de resultaten. Door het kleine aantal geïnterviewde experts mogen de resultaten niet als
representatief beschouwd worden voor de gehele populatie. In dit onderzoek is gekozen voor een
kwalitatieve benadering om een antwoord te krijgen op de ‘hoe’-vraag, als dit onderzoek op een
kwantitatieve en uitgebreidere wijze herhaald wordt is het mogelijk meer generaliseerbare
resultaten op het gebied van toegevoegde waarde bij PPS te creëren. Vervolgonderzoek is op basis
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van bovenstaande dan ook gewenst. Door gebruik te maken van, een aangepaste versie van, het
theoretisch model van Bult-Spiering en DeWulf (2006) is het goed mogelijk om vervolg onderzoek
aan te laten sluiten op dit onderzoek.
Uit de resultaten blijkt dat de economische aspecten van toegevoegde waarde door de experts van
belang worden geacht (zie 4.1). Opvallend hierbij is dat de geïnterviewde experts aangeven dat
toegevoegde waarde naar hun idee niet gecreëerd wordt door beïnvloeding van aangrenzende
ontwikkelingen en harmonisering van verschillende ontwikkelingen. Deze beide onderwerpen zijn
onderdeel van de externe toegevoegde waarde. Dit resultaat spreekt de theorie van Bult-Spiering en
DeWulf (2006) tegen. De drie andere indicatoren van economische aspecten van toegevoegde
waarde, te weten, inhoudelijke toegevoegde waarde, procesmatige toegevoegde waarde en
financiële toegevoegde waarde en het derde onderwerp van externe toegevoegde waarde (een meer
marktconform product afleveren dankzij het inzetten van kennis van zowel publieke als private
partijen) worden door de experts wel herkend. De experts geven aan dat ze toegevoegde waarde
creëren dankzij deze indicatoren. Hierbij zijn de publieke experts en de private experts het met elkaar
eens. De uitzondering hierop is het onderwerp risicospreiding. Gesteld is dat, omdat zowel de
publieke als de private partijen concrete invloed op de invulling van een project hebben, PPS ervoor
zorgt dat risico’s gespreid worden. De publieke experts staan hier neutraal of positief tegenover,
terwijl de helft van de private experts hier negatief tegenover staan. Dit is wat betreft de private
experts een breuk met het theoretisch model.
De sociologische aspecten van toegevoegde waarde zijn naar de mening van de geïnterviewde
experts ook van belang (zie 4.2). Bij alle indicatoren geven de experts aan dat ze toegevoegde waarde
creëren door de sociologische aspecten van toegevoegde waarde volgens het model van BultSpiering en DeWulf (2006). De uitzondering hierop is het onderwerp over gelijksoortige waarden en
normen. Onderzocht is de mate waarin experts verwachten toegevoegde waarde in een publiekprivaat samenwerkingsproject te creëren als organisaties gelijksoortige waarden en normen hebben.
Hierbij geven de private experts unaniem aan dat gelijksoortige waarden en normen een positief
effect hebben op het resultaat van een PPS. De geïnterviewde publieke actoren zijn hier echter
verdeeld over, twee verwachten een negatief effect, één verwacht een positief effect en de overige
drie experts staan neutraal tegenover dit onderwerp. Vanuit de theorie wordt verwacht dat de
overeenstemming van waarden en normen een positief effect heeft op het resultaat van een PPS.
Het feit dat de publieke experts dit niet onderstrepen, terwijl de private experts dit wel doen, geeft
aan dat volgens dit onderzoek de private actoren meer waarde hechten aan overeenstemming
tussen de waarden en normen van de publieke en private partijen in vergelijking met de private
partijen. Een tweede verschil tussen publieke en private experts is terug te vinden in de kennis van
de verwachtingen ten aanzien van een potentiële samenwerkingspartner. Alle geïnterviewde partijen
geven aan dat het op zijn minst belangrijk is om te weten wat de uitgangspunten, doelen, belangen
en competenties zijn van een potentiële partner. Drie van de vier private experts vinden dit echter
zeer belangrijk. Goede communicatie over deze punten is dus een belangrijke manier om
toegevoegde waarde te creëren volgens de private experts.
De hoofdvraag: “Hoe creëren publieke en private actoren toegevoegde waarde in een publiek-private
samenwerking bij een combinatieproject in Nederland?” is op basis van de resultaten uit het
empirisch onderzoek te beantwoorden. Als de twee aspecten van toegevoegde waarde, zoals in BultSpiering en DeWulf (2006) geformuleerd, vergeleken worden, wordt duidelijk dat beide aspecten van
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belang geacht worden door de geïnterviewde experts. De sociologische aspecten zijn echter volgens
dit onderzoek het meest van belang. Toegevoegde waarde wordt voornamelijk gecreëerd door de
indicatoren: interdependentiebewustzijn, kennis van verwachtingen ten aanzien van partners,
verwachtingen ten aanzien van de eigen organisatie, domeinconsensus, inhoudelijke toegevoegde
waarde, procesmatige toegevoegde waarde en financiële toegevoegde waarde. De vergelijking van
het belang dat gehecht wordt aan de twee aspecten van toegevoegde waarde laat maar een klein
verschil zien tussen de economische en sociologische aspecten van toegevoegde waarde.
Met dit onderzoek is de wetenschappelijke ‘body of knowledge’ over PPS uitgebreid door voort te
bouwen op studies van McQuaid (2000), Huxham en Vangen (2000), Bult-Spiering en DeWulf (2006)
en Boonstra (2007). In de PPS-praktijk geven de resultaten van dit onderzoek actoren die betrokken
zijn bij PPS mogelijk handvatten om de kansen om toegevoegde waarde te creëren te analyseren en
te grijpen. Daarmee is met dit onderzoek een volgende stap gezet in het onderzoek naar de aspecten
van toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: INTERVIEWGUIDE

2

Innovatiekracht

3

Geïntegreerde aanpak

4

Uitwisseling van kennis
en ervaring in een vroeg
stadium

5

Gelijkschakelen doelen
en verwachtingen

6

Synergie

7

Risicospreiding

8

Verbeterde ruimtelijke
kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkelingen)
Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van
een project.
De samenwerking tussen publieke en private
partijen zorgt voor betere benutting van de
innovatiekracht van beide partijen.
Samenwerking tussen publieke en private
partijen zorgt ervoor dat problemen breder
aangepakt kunnen worden.
De samenwerking tussen publieke en private
partijen zorgt ervoor dat al in een vroeg
stadium kennis en ervaring uitgewisseld kan
worden.
Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt
tussen publieke en private actoren is het in een
PPS beter mogelijk om doelen en
verwachtingen aan te laten sluiten.
De samenwerking tussen publieke en private
actoren zorgt ervoor dat het resultaat dat
behaald wordt beter is dan mogelijk zou zijn als
de publieke en private partijen niet samen
zouden werken.
Doordat zowel publieke als private partijen
concrete invloed hebben op de invulling van
een project zorgt PPS ervoor dat risico gespreid
wordt.
De integrale aanpak van een gebied zorgt voor
een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit,
wat een positief effect heeft op omliggende
vastgoedontwikkelingen
Door de samenwerking tussen publieke en
private partijen is het mogelijk om tijd te
besparen (bijvoorbeeld door meer kennis van
procedures).
Met behulp van een PPS is het mogelijk om
invloed uit te oefenen op ontwikkelingen in
aangrenzende projecten.
Verschillende projecten kunnen op elkaar
afgestemd worden als er gebruik gemaakt
wordt van een PPS.
Doordat zowel publieke als private partijen hun
kennis inzetten is het bij een PPS beter mogelijk
om een marktconform product af te leveren.
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verschillende
ontwikkelingen
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Helemaal
mee eens

Kwaliteitsverbetering

Mee eens

1

Neutraal

Stelling

Mee
oneens

Onderwerp

Helemaal
mee
oneens

Nr.

13

Bewust van
afhankelijkheid

14

Uitgangspunten partner

15

Doelen partner

16

Belangen partner

17

Competenties partner

18

Bereidheid tot
samenwerken eigen
organisatie

19

Vermogen tot
samenwerken eigen
organisatie

20

Actoren gericht op
samenwerken

21

Overeenstemming
waarden & normen

22

Overeenstemming
werkwijze

23

Domeinconsensus

In een PPS moeten zowel de publieke als de
private partijen bewust zijn van de wederzijdse
afhankelijkheid.
Om tot een succesvolle samenwerking te
komen moeten de partijen weten wat de
uitgangspunten van de andere(n) zijn.
Om tot een succesvolle samenwerking te
komen moeten de partijen weten wat de
doelen van de andere(n) zijn.
Om tot een succesvolle samenwerking te
komen moeten de partijen weten wat de
belangen van de andere(n) zijn.
Om tot een succesvolle samenwerking te
komen moeten de partijen weten wat de
competenties van de andere(n) zijn.
Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het
vrijwel onmogelijk om tot een succesvolle PPS
te komen.
Als de eigen organisatie niet in staat is om
samen te werken met andere partijen, dan is
het vrijwel onmogelijk om tot een succesvolle
PPS te komen.
De betrokken individuele actoren moeten
gericht zijn op samenwerking om tot een
succesvolle PPS te komen.
De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben
binnen de organisatie om tot een succesvolle
PPS te komen.
De betrokken organisaties en actoren moeten
vanuit een gelijksoortige werkwijze/werkvisie
opereren om tot een succesvolle PPS te komen.
Actoren van de verschillende partijen moeten
het recht van de andere partij om te werken in
hetzelfde werkveld erkennen om tot een
succesvolle PPS te komen.
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BIJLAGE 2: RESULTATEN EXPERTINTERVIEWS
INTERVIEWRESULTAAT 1
PUBLIEKE ACTOR – A2 MAASTRICHT

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Inderdaad, bij de A2-Maastricht zie je dat goed. Doordat er 3 verschillende markpartijen ieder hun eigen plan
gemaakt hebben zijn er meer opties geweest. Als er niet voor een PPS verband gekozen was, dan was er
waarschijnlijk maar één plan gecreëerd waar voor of tegen gestemd kon worden. De burger is hierdoor veel
beter bediend.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

Als de infrastructuur door Rijkswaterstaat gedaan zou zijn en vervolgens Maastricht zelf de bovengrondse
ontwikkeling had gedaan, dan was het misschien financieel gezien niet duurder geworden. Er zou echter wel
kwalitatief veel blijven liggen. De innovatiekracht van de markt zou dan onvoldoende benut worden.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

[Dit sluit aan bij het vorige antwoord] Het feit dat er gekozen is voor een integrale aanpak geeft al aan dat de
problemen breder aangepakt kunnen worden. Zonder PPS was dit waarschijnlijk niet mogelijk geweest.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Er wordt dan inderdaad in een vroeg(er) stadium kennis uitgewisseld. Ik denk echter wel dat het pas goed
mogelijk is om de markt te betrekken bij een project zodra het budget duidelijk is. Daarvoor is het voor een
marktpartij nog niet interessant om deel te nemen.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

De kwaliteit van samenwerking en de mogelijkheid om gezamenlijke doelen en belangen te definiëren hangen
sterk samen. Bij de A2-Maastricht waren in eerste instantie de belangen en doelstellingen erg onduidelijk,
hierdoor was de samenwerking heel slecht. Als projectdirecteur probeer je gelijke doelstellingen te creëren. Ik
heb een beeld gemaakt van een mogelijk resultaat. Daardoor konden de betrokkenen zich richten op een
einddoel. Hierdoor werd meer onderling begrip gecreëerd. In een PPS is hiervoor de mogelijkheid, aangezien er
echt samengewerkt moet worden.
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6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Die kwaliteitsverbetering treedt inderdaad op. Doordat de innovatiekracht van de markt aangesproken is,
wordt het mogelijk om voor hetzelfde budget een beter resultaat neer te zetten.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

4

Dat ligt aan de mate waarop gestandaardiseerd wordt. Als de aansturing zeer formeel word ontstaat er een
sfeer waarbij problemen al snel naar de ander geschoven wordt. Bij een goede samenwerking weten alle
partijen van de belangen, doelstellingen, e.d. van de ander en hiermee kun je rekening houden, dan haal je
meer uit een samenwerking.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
de
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Zonder meer. Ik weet echter niet of dit de verdienste is van PPS als aanbestedingsvorm. Ruimtelijke
ontwikkeling die kwaliteit verbetert heeft meestal een positief effect op de omgeving, zeker in het geval van
infrastructurele ontwikkelingen.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Een mate van standaardisatie is hier wederom van belang. Er moeten duidelijke stappen gedefinieerd zijn, dit
stroomlijnt het proces. Je moet echter wel oppassen dat de sfeer om samen iets te realiseren dan niet
verdwijnt. Een PPS kan in de toekomst in ieder geval zeker tijdwinst opleveren.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Door de samenwerking krijgt de private partij wellicht meer invloed, toch denk ik niet dat het zover gaat dat ze
invloed uitoefent op aangrenzende projecten. De private partij blijft juist gefocust op het eigen project. De
overheid heeft altijd een vinger aan de pols bij verschillende projecten. Hier [bij het project A2-Maastricht] had
de gemeente veel baat bij deze ontwikkeling, dit was de focus.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2

Dit is een taak van de overheid. De markt heeft hier het overzicht niet voor. Ik denk niet dat het al dan niet
gebruik maken van een PPS hierbij een belangrijke factor is.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4
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Door een kwalitatief hoogwaardig plan af te leveren wordt de burger bediend, als dit dan ook nog voor een
lager budget of hetzelfde budget als een plan van mindere ruimtelijke kwaliteit kan dan is dit een duidelijk
voordeel van PPS. Ik denk dan ook dat door de gezamenlijke inzet voor de realisatie van een plan er een meer
marktconform product af te leveren is.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Dit is zeer belangrijk. De partijen moeten weten waar de sterken punten van de andere liggen en die benutten,
ze moeten daarbij ook bewust zijn van het feit dat sommige plannen, zoals de A2-Maastricht, zonder
samenwerking niet gerealiseerd kunnen worden. De markt is afhankelijk van initiatief van de overheid. Zeker
bij integrale projecten is het voor de markt moeilijk om initiatief te nemen, hiervoor zijn er teveel verschillende
publieke partijen betrokken. Tegelijkertijd is de overheid vaak afhankelijk van de markt om een project
financieel rond te krijgen.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Dit is ook erg belangrijk. Niet alleen de uitgangspunten, maar ook de doelstelling en verschillende belangen
moeten goed in kaart gebracht worden. Zoals ik eerder al aangaf [Stelling 5] is hier een taak voor de
projectdirecteur weggelegd. Die moet ervoor zorgen dat een duidelijk gezamenlijke doelstelling geformuleerd
wordt. Daarnaast moeten ook de individuele uitgangspunten, doelen en belangen van de partijen niet uit het
oog verloren worden.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

[Zie 14]
16

Belangen partner

[Zie 14]
17

Competenties
partner

Ook de competenties van de betrokkenen zijn belangrijk [zie 14]. Je moet weten wat voor vlees je in de kuip
hebt.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Vanuit Rijkswaterstaat is men bezig geweest met de slogan ‘De Markt tenzij…’. Dit geeft al aan dat er een
verandering gaande is. Samenwerken wordt meer en meer als noodzakelijk gezien. Dit kost bij de betrokkenen
tijd om te wennen. Van oudsher stonden de overheid en de markt toch vaak tegenover elkaar.
19

Vermogen
samenwerken

tot

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel

4
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eigen organisatie

onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

Dat hangt hier [Stelling 18] sterk mee samen. Je moet als organisatie je instellen op een nieuwe rol. Zo moet
Rijkswaterstaat bijvoorbeeld meer een toezichthoudende rol aannemen. Deze aanpassing kost logischerwijs
tijd.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Je moet er samen voor gaan. Toen ik als projectdirecteur bij A2-Maastricht aangesteld werd waren in eerste
instantie de belangen en doelstellingen erg onduidelijk. Hierdoor was de samenwerking ronduit slecht. Zoals ik
eerder aangaf is het vinden van het gezamenlijke doel hierbij erg belangrijk, maar als de betrokkenen niet
welwillend zijn dan houdt het op.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

3

Waarden en normen zijn denk ik te breed. Het gaat om de praktische invulling. Als men eenmaal samen naar
een doel werkt dan is dit mogelijk, mits er niet al te grote verschillen zijn. Ik denk dus dat het eigenlijk geen
grote rol van betekenis speelt.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit is wat mij betreft praktischer. Het werkt beter als een voorgestelde aanpak aansluit bij de werkwijze van de
andere partij. Het creëert onderling begrip.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Natuurlijk is dit relevant. In het geval van marktpartijen zijn een toets naar financiële sterkte en eerder
resultaten goede indicatoren.

INTERVIEWRESULTAAT 2
PRIVATE ACTOR – N31 / A31 WALDWEI

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Jazeker, in het geval van de A31 is er sprake van dezelfde kwaliteit voor een lager budget en tegelijkertijd heeft
Rijkswaterstaat voor 20 jaar het onderhoud uitbesteed. Dat is de kracht van een goed uitgevoerde PPS, of je
krijgt hetzelfde resultaat voor een lager bedrag, of je krijgt meer kwaliteit voor hetzelfde geld.
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2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

De samenwerking moet er inderdaad voor zorgen dat de sterke punten van de partijen meer worden
betrokken. De markt moet hierbij de rol van innovator op zich nemen. Dit moet gefaciliteerd worden door de
overheid. Zo zorg je ervoor dat beide partijen uiteindelijk hetzelfde einddoel naar een hoger plan kunnen tillen.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

Dat ligt eraan hoe een project is opgebouwd. Als het probleem zeer specifiek is dan kan je weinig ‘breder
aanpakken’. Het is echter wel zo dat in een DBFM een probleem met het oog op de lange termijn opgelost
wordt. Door de markt het onderhoud te laten regelen zorg je als overheid ervoor dat de markt die langere
termijn ook in het oog houdt. In dat opzicht zorgt een samenwerkingsverband voor een geïntegreerde aanpak,
waarbij het probleem ‘langer’ aangepakt wordt.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Jazeker. Één van de grote nadelen van traditionele opdrachten is dat wij [de markt] gewoon doen wat er
gevraagd wordt, of het goed is of slecht is. In de oude aannemerswereld was het het mooiste als je een slechte
opdrachtgever had, want die schreef een slecht bestek. Daar schrijf je je op in, als je wint dan begin je de dag
erna te zeggen wat er allemaal mis is, allemaal meerwerk. Dat is een rare manier van werken met elkaar. Door
een samenwerking aan te gaan zorg je dat alle partijen hetzelfde doel voor ogen houden. Dan ontstaat de
mogelijkheid om kennis in een vroeg stadium uit te wisselen en zo een beter plan te schrijven.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Dit sluit aan bij het vorige [Stelling 4], door samen te werken zorg je ervoor dat de verwachtingen en doelen
van de verschillende partijen aansluiten. Als je eenmaal gezamenlijk voor een resultaat gaat verloopt een
samenwerking een stuk beter. Je moet rekening houden met elkaars doelen, belangen en verwachtingen, maar
ook met die van je eigen bedrijf.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

4

Er treedt bij een goede PPS kwaliteitsverbetering op. Je krijgt dan een resultaat dat beter is dan als de overheid
een bestek zou schrijven en de markt dit uit zou voeren, dat is de meerwaarde van PPS ten opzichte van
traditionele aanbesteding. Dit is echter niet op elk project van toepassing, je moet helder krijgen wanneer die
meerwaarde ontstaat.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

4
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Je moet risico’s inschatten en daarnaar handelen. Daarbij wil je een eerlijke verdeling van risico’s en
opbrengsten. Planning is hierbij heilig. Dit heeft te maken met het financieringscomponent, als marktpartij
moet je op een bepaald moment opleveren, aangezien dit inkomsten geeft. Het aantal betrokken partijen is
hierbij een grote invloed. Stakeholders kunnen een enorm risico voor je planning betekenen.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
de
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Als het goed is wel. Doordat je de ruimtelijke kwaliteit van een gebied of tracé verbetert zorg je ook voor een
verhoging van de kwaliteit van de omgeving. Dit is denk ik niet een eigenschap van PPS, maar een eigenschap
van een goed project.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Dat is zeker mogelijk. Dit betekent wel dat alle betrokkenen weten wat de rol en functie van de andere partijen
is. Zoals ik eerder aangaf kunnen stakeholders een risico zijn voor je planning. Wij namen bij de A31 in de
verloop van het project de rol van Rijkswaterstaat over, hier moesten de lagere overheden aan wennen. Deze
gewenning kost tijd. Het is denk ik onderdeel van de acceptatie van PPS-projecten. Echter, veel kleinere
gemeentes krijgen niet vaak te maken met zo’n proces, we moeten voorkomen dat elke gemeente het wiel
opnieuw uitvindt. Dit kan veel tijd kosten, die tijd zou je dus kunnen besparen.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Wellicht is het andersom. Door als marktpartij in een PPS deel te nemen kunnen aangrenzende ontwikkelingen
invloed op jou uitoefenen. Gemeentes waar wij een vergunning van nodig hadden vroegen ons om in een
ander deel van de gemeente te helpen met, bijvoorbeeld een rotonde. Dit konden wij natuurlijk niet doen,
aangezien dit niet binnen ons projectgebied viel. Dit bemoeilijkte ons werk.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

3

Dit sluit aan op de vorige stelling. Er is dus sprake van afstemming of overleg, maar als marktpartij ben je daarin
niet leidend. Vanuit de overheid is dit wellicht wel mogelijk.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Ja, je kijkt als betrokken partijen hoe je een zo effectief/efficiënt mogelijk project neerzet. Door die kennis in te
zetten kun je inderdaad een mee markt conform product afleveren.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5
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Dit is zeer belangrijk. Doordat je als marktpartij een nieuwe rol aanneemt, die van Rijkswaterstaat in zekere zin,
moet je ook anders gezien worden door de andere partijen. Die omgang met de verschillende stakeholders
doen we als aannemerij nog niet goed, maar tegelijkertijd vinden veel publieke partijen het ook nog lastig om
met ons om te gaan alsof we een verlengstuk van Rijkswaterstaat zijn. Bewust zijn van de wederzijdse
afhankelijkheid is hierbij heel belangrijk. Je moet begrijpen wat je elkaar kan bieden en dat je er samen uit
moet komen. Je moet samen dezelfde kant op willen.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Niet alleen de uitgangspunten zijn belangrijk, ook de doelen en belangen van de andere partijen zijn belangrijk.
Je moet elkaar vinden in een nieuwe rolverdeling, dit kost tijd en is iets waar we nog beter in moeten worden.
Helder krijgen wat de uitgangspunten, doelen en belangen van de andere stakeholders zijn is dus erg
belangrijk.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Zoals ik al aangaf [zie 14] is dit zeer belangrijk om tot een goed resultaat te komen. Als men eenmaal gewend is
aan elkaar en de nieuwe verdeling dan kan dat de resultaten alleen maar ten goede komen.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

Zie 14 en 15.
17

Competenties
partner

Dat is zeker belangrijk. Rijkswaterstaat heeft dat in het geval van de A31 gedaan door middel van een
prekwalificatie. Hierop kon elk bedrijf zich inschrijven. Hierin moesten de marktpartijen laten zien dat ze
bepaalde financiële sterkte hadden, referenties van vorige projecten opgeven en een bepaald kennisniveau
hadden. Hiermee konden de competenties van de marktpartijen aangegeven worden. Dit is natuurlijk van
belang voor de publieke partij. Andersom geldt dit ook, maar vaak heb je dan met Rijkswaterstaat te maken,
die heeft een lange staat van dienst en is er simpelweg bij betrokken. Je moet als markt goed inschatten wat je
aan een partij als Rijkswaterstaat, maar ook eventueel betrokken gemeentes, e.d. hebt en hoe die de
samenwerking kunnen versterken.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ja natuurlijk, als je als marktpartij niet samen wil werken dan kun je je beter niet inschrijven voor een PPS. Je
moet daar als organisatie achter staan. Dat betekent dat we ons moeten aanpassen, bijvoorbeeld op het
gebied van omgang met stakeholders.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4
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Net als ik net aangaf, je moet willen samenwerken. Als organisatie moet je die aanpassing faciliteren. Zonder
de juiste mensen met de juiste kennis kan dit niet.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Uiteindelijk zit je met een aantal mensen bij elkaar. Die moeten de klus dan klaren. Als organisatie moet je de
juiste mensen bij elkaar krijgen, deze moeten dus bij een PPS logischerwijs gericht zijn op samenwerking
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Als organisatie die open staat voor samenwerking heb je denk ik al snel de juiste instelling om een succesvolle
PPS neer te kunnen zetten. Dit moet echter ook gefaciliteerd worden door de andere stakeholders, de
aannemer heeft bovendien de neiging om dit te onderschatten. Die denkt met een persvoorlichter en een
aantal presentaties het te kunnen regelen, zo werkt dat natuurlijk niet: het is een vak. Enige overeenstemming
op dit gebied is dus wel nodig.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

De werkwijze is wellicht de praktische invulling van die normen en waarden. Daarmee is het denk ik dus ook
belangrijk. Je moet een manier van omgang met elkaar vinden waar iedereen zich prettig bij voelt.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Dit grijpt weer terug op die nieuwe rol die wij als marktpartij speelden [bij de A31]. De lagere overheden
moesten wennen aan ons als gesprekspartner. Het is belangrijk dat je elkaar erkent in zijn of haar rol. Hierin
moeten beide partijen nog stappen maken.

INTERVIEWRESULTAAT 3
PUBLIEKE ACTOR - A2 MAASTRICHT

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Er kan inderdaad een kwaliteitsverbetering optreden als er door beide partijen samengewerkt wordt. Het is
echter ook van belang dat de publieke partijen in de beginfase onderling afspraken maken. De markt is
verantwoordelijk voor de uitvoering. Voordat een programma van eisen opgesteld is, kan de markt nog weinig
toevoegen.
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2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

3

Iedere partij heeft zo zijn eigen sterke punten. De markt is bijvoorbeeld in staat om de integratieslag van
gebiedsontwikkeling tezamen met infrastructuurontwikkeling te maken. Die heeft dit vaker gedaan. De
samenwerking is niet direct de oorzaak [van de betere benutting van innovatiekracht]. Er wordt van beide
kanten geïnnoveerd, ook bij projecten waarbij er niet voor een PPS gekozen is. Het klopt wel dat de extra
klankbordmomenten de mogelijkheid biedt om tot nieuwe oplossingen en ideeën te komen.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

5

In het geval van de A2 Maastricht komt dit goed naar voren. Als het gebied als twee losse projecten aangepakt
zou zijn [infrastructuurontwikkeling en gebiedsontwikkeling], dan zou het eindresultaat minder zijn. De
ruimtelijke kwaliteit zou lager zijn. Door de integratie van infrastructuurontwikkeling en gebiedsontwikkeling is
er een veel beter resultaat behaald.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Hier [stelling 4] ben ik het mee eens. In het geval van de A2-Maastricht is er gekozen om niet een
ingenieursbureau een plan te laten maken, maar om de markt er vroegtijdig bij te betrekken en te kijken of die
planvorming gedaan kan worden door de marktpartij. De markt moet je er in een vroeg stadium bij betrekken,
sowieso na het programma van eisen, maar daarna zo snel mogelijk.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Doordat de markt vroegtijdig betrokken wordt bij een project is het mogelijk door middel van een dialoogronde
beter over te brengen wat je als overheid van de markt verwacht. Dit geldt natuurlijk ook andersom. PPS in het
geval van de A2-Maastricht was een relatief nieuwe manier van infrastructuurontwikkeling, dit zorgde wel voor
een aantal hobbels die overkomen moesten worden. Zoals de vraag hoe met het budget omgegaan moest
worden. Dit stond reeds vast en dat zorgt voor duidelijke verwachtingen.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Dit is zeker het geval. Wellicht nog niet in alle projecten, maar in het geval van de A2-Maastricht was
bijvoorbeeld het budget zonder een PPS moeilijk te creëren. Heel veel Rijkswaterstaat projecten blijken bij
aanbesteding een andere prijs te hebben dan van te voren als budget is uitgerekend, het is vaak veel duurder.
Dit was een belangrijke reden om voor PPS te kiezen. Daarnaast was er sprake van een integraal project, zoals
ik eerder aangaf is dit iets wat de markt vaker gedaan heeft dan de overheid, het is dan goed om die kennis te
benutten.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

3
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De verantwoording voor de verschillende risico’s die aan een project verbonden zijn wordt vastgelegd in een
overeenkomst tussen de verschillende partijen. Natuurlijk proberen alle partijen de risico’s zo laag mogelijk te
houden, toch is het niet zo dat alle risico’s gespreid worden. De overheid heeft *in het geval van de A2Maastricht] een budget vastgesteld waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Als er door de
marktpartij extra kosten gemaakt worden dan blijft hij daar verantwoordelijk voor. Het kan dan niet zo zijn dat
de markt tegen de overheid zegt ‘ja jullie hebben mede dat besluit genomen dus die meerkosten moeten jullie
betalen.’ De markt blijft verantwoordelijk voor de realisatie binnen budget.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Als een gebied zich ontwikkelt dan heeft dat meestal een positief effect op de omgeving. Dit is denk ik niet een
specifiek aspect van PPS. Hier is vooral de integrale aanpak van belang.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Mogelijk is dit zeker. Het probleem met PPS-projecten op dit moment is dat ze nog niet vaak genoeg zijn
toegepast. Doordat het project A2-Maastricht één van de eerste projecten was die op deze manier gedaan
werd [dmv PPS], merk je dat bij iedere formele beslissing het altijd een paar maanden langer duurt, omdat
mensen zich afvragen ‘waarom doen we dat zo?’. Dit heb je niet alleen aan de publieke kant, ook bij de markt
merk je dit.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Ik denk dat niet dat dit aan de orde is. Natuurlijk wordt er bij het ontwikkelen van een plan rekening gehouden
met de omgeving, maar directe invloed op aangrenzende projecten is er niet.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2

In het geval van de A2-Maastricht zijn twee onderdelen [infrastructuur en gebiedsontwikkeling] samengevoegd
tot één project. Afstemming met andere projecten vindt wel plaats, maar dit is niet een gevolg van een PPS.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Dit is één van de voordelen van een PPS. Door de samenwerking is het mogelijk om een beter project met
hetzelfde budget te creëren of om met een lager budget hetzelfde resultaat neer te zetten. De markt heeft
ervaring met integrale projecten, dit kwam bij de A2-Maastricht goed tot uiting. Rijkswaterstaat heeft juist veel
ervaring met infrastructuurontwikkelingen, maar is niet gespecialiseerd in gebiedsontwikkeling. De
samenwerking zorgt ervoor dat er een plan uitgewerkt wordt waarbij vooral de burger goed bediend wordt.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5
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Dit is zeer belangrijk bij een PPS. De wederzijdse afhankelijkheid zorgt ervoor dat er samengewerkt moet
worden. Dit betekent niet dat beide partijen altijd op gelijke voet werken, zo is de publieke partij in het begin
stadium altijd leidend. Daar kun je als marktpartij niets aan doen, dat hoort zo. Het A2-Maastricht project was
zonder PPS waarschijnlijk door problemen met het budget niet goed van de grond gekomen, hierin zie je de
wederzijdse afhankelijkheid terugkomen.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Natuurlijk moeten de uitgangspunten helder zijn. Daarom is het belangrijk om als overheid een goed
programma van eisen te maken, dan kan van daaruit de markt betrokken worden. Uiteindelijk is het de markt
die de laatste stap moet zetten en zich richt op de uitvoering.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Dit hangt samen met de uitgangspunten. Waar kom je vandaan en waar wil je naartoe. Deze doelen moeten
ook overeenkomen, juist in een project waar veel samenwerking vereist is. Hierbij moet je als overheid niet
vergeten dat de markt uiteindelijk winst wil, of moet, maken. Als overheid dien je een maatschappelijk belang.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

Het maatschappelijk belang van de overheid is anders dan het commerciële belang van de marktpartij. Dit
verschil moet je niet uit het oog verliezen. Ook binnen de overheid zijn er natuurlijk verschillende belangen, zo
was [in het project A2-Maastricht] de gemeente Maastricht en de provincie duidelijk trekker. Nadat
Rijkswaterstaat ook besloten heeft om deel te nemen is deze meer gaan trekken aan het project. Dat laat
duidelijk zien hoe de belangen verschillen.
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

Dit is natuurlijk van belang, maar dit is meestal wel duidelijk. In de eerste fase waarbij de markt betrokken
wordt is er een financiële check, om te kijken of de verschillende consortia in staat zijn om het project uit te
voeren. Daarna is er in de dialoogronde ruimte om verdere vragen te beantwoorden. Bij ons project [A2Maastricht] zie je bijvoorbeeld dat vanuit Rijkswaterstaat kennis over infrastructuurontwikkeling beschikbaar is,
terwijl de markt ervaring met integrale projecten heeft.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

5

Zonder meer waar. Maastricht maakte zich hard voor deze ontwikkeling [het project A2-Maastricht], die was
bereid om samen te werken. Rijkswaterstaat deed hierna wel mee, maar was minder leidend. De verschillende
partijen waren in ieder geval wel bereid om gezamenlijk het probleem op te lossen.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

5
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Als Rijkswaterstaat word je betrokken bij het project, omdat je iets toevoegt. Dan ben je niet alleen bereid om
samen te werken, maar je moet dan ook op dat gebied de mogelijkheid hebben. Als je niet kunt samenwerken,
doordat je niets te bieden hebt of niet kunt onderhandelen, dan komt er van een PPS vaak niets terecht.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

De personen achter de organisaties zijn zeker van belang. Dat merk je tijdens vergaderingen. Op enkele
sleutelfiguren na is het echter vooral van belang dat je als organisatie een doelstelling hebt en daar dan de
juiste mensen bij vindt. Bij de A2-Maastricht hebben zich meerdere projectdirecteuren voorgedaan, ieder heeft
hierbij zijn eigen toevoegingen gedaan. Je moet, zoals in mijn geval, echter niet te verweven met een project
zijn om zo’n functie te kunnen vervullen.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

2

Bij een PPS houd je twee verschillende partijen. Er is geen sprake van een echte alliantie. De doelen en
belangen van de partijen zijn meer van belang dan de waarden & normen binnen een organisatie.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

De werkwijze is wel van belang. Dit hangt natuurlijk samen met de vraag of de partijen samen willen werken. Er
zijn echter ook delen van een project waarbij één van de groepen meer bepalend is. Zo is de overheid degene
die het project tot en met het programma van eisen brengt, daarna wordt er veel en intensief samengewerkt.
De uiteindelijke uitvoering is vervolgens de verantwoordelijkheid van de marktpartij.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Daar ben ik het mee eens. In de keuze voor een consortium is het relevant of de betrokkenen het
desbetreffende consortium capabel vinden. Het is natuurlijk een kwestie van vertrouwen. Veel wordt
vastgelegd, maar een bepaalde basis is nodig. Daarom wordt er ook van de markt verwacht dat ze laten zien
wat ze al gepresteerd hebben.

INTERVIEWRESULTAAT 4
PUBLIEKE ACTOR - A2 MAASTRICHT

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Dat is hier [bij het project A2-Maastricht] zeker het geval geweest. Het ambitiedocument heeft geleid tot 3
kwalitatief hoogwaardige plannen van de marktpartijen. Het resultaat is dus zeker een verbetering van de
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kwaliteit van het project. De criticasters zeiden juist ‘je krijgt 3 keer hetzelfde plan met hier en daar een
artistieke verfraaiing.’ Dat is niet gebleken. We zijn echt verwend door de plannenmakerij.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

5

Dat is zeker waar. Door het programma van eisen zo abstract mogelijk te formuleren geef je de markt ruimte
om met ideeën te komen. Hierdoor krijgen ze kans om met innovatieve oplossingen te komen. Zou je het plan
al tot in detail uitwerken dan is er voor de markt weinig ruimte. Zo hadden wij in het ambitiedocument staan
dat we een tunnel die 2x4baans was wilden hebben, met daarboven een soort avenue. De markt kwam met
andere ideeën, stapelen, etc. Dat hebben we toen ook mogelijk gemaakt.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

Maastricht was niet in staat om zelf het plan uit te voeren. Hier was geen geld voor. Vooral de hulp van
Rijkswaterstaat was hierbij nodig. Door er een integraal project van te maken is het wel zo dat de problemen in
zekere zin breder aangepakt zijn. De tunnel en de bovenliggende ontwikkelingen is in samenspraak uitgewerkt.
Dit was wellicht anders niet gebeurd.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Dat is waar, maar er moet wel een kader bestaan waarbinnen een project uitgewerkt wordt. Het programma
van eisen is abstract geformuleerd, maar moet wel geformuleerd zijn. Daarna kan er inderdaad in de
concurrentie gerichte dialoog kennis uitgewisseld worden. Hierbij moet je als publieke partij opletten dat je
een ‘level playing field’ houdt. De ene marktpartij mag niet meer informatie hebben dan de andere. Dat is lastig
evenwicht wat je moet bewaren.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Er is van oudsher nog wantrouwen tussen de publieke en de private partijen. Dit wantrouwen moet beslecht
worden. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. De vroegtijdige samenwerking tussen de actoren
zorgt voor meer duidelijkheid, transparantie. Dit maakt het inderdaad mogelijk om doelen en verwachtingen
kort te sluiten. Zowel de overheid als de markt wil duidelijkheid, beide partijen moeten hier aan werken.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

4

Feit is dat dit project zonder PPS waarschijnlijk niet nu uitgevoerd zou zijn. Na het initiatief van de gemeente
Maastricht en de provincie is Rijkswaterstaat betrokken. Dit was nodig om het plan door te kunnen
ontwikkelen, maar zonder de markt was het uiteindelijk budgettair niet mogelijk om, op deze manier, dit
project uit te voeren. Synergie is dus zeker één van de redenen waarom een PPS goed kan zijn voor een project.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt

4
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PPS ervoor dat risico gespreid wordt.
Je zorgt dat de doelstellingen gelijk zijn, je gaat met z’n allen dezelfde kant op. Dit betekent ook dat je
gezamenlijk naar risico’s kijkt en hoe je hier mee omgaat. Vroeger werd dit vooraf allemaal contractueel
vastgelegd, nu wordt dat nog altijd goed vastgelegd, maar wordt er in overleg besloten. Hier [bij project A2Maastricht] is het financiële aspect redelijk helder, aangezien 80-90% van het project publiek gefinancierd
wordt. Een PPS kan echter wel positieve invloed hebben op de risicospreiding.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

5

Op de langere termijn is dat hier [project A2-Maastricht] zeker het geval. De directe omgeving woont nu aan
een grote weg, dit wordt een park. Dat heeft natuurlijk een positief effect op de omgeving. Dit is echter wel pas
het geval over 15-20 jaar. Dat is ook het lastige als je het plan aan de buurt moet verantwoorden. Uiteindelijk
wordt de omgeving naar een hoger plan getild, maar stel je voor dat je nu geboren wordt, dan betekent het dat
je je hele jeugd in een bouwput leeft. Dit uitleggen vergt tijd en inspanning, maar uiteindelijk betaalt het zich
uit.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Het [PPS bij Nederlandse projecten] is nog in een innoverend stadium, hierdoor duren processen nog langer
dan nodig. Misschien enigszins gechargeerd, maar Ik verwacht dat op de lange termijn projecten in de helft van
de tijd voor de helft van het geld gerealiseerd kunnen worden. Door meer projecten op deze manier aan te
pakken krijgen de verschillende partijen meer ervaring in de gang van zaken bij deze aanpak, dit zorgt voor
tijdwinst. Uiteindelijk zal een PPS tijdwinst kunnen opleveren ten opzichte van een ouderwetse aanpak. Dit zie
je al in de rol die wij als projectbureau hebben. We maken hier adviezen, dit doen we in het belang van de
gemeente. Normaal worden plannen door een projectbureau gemaakt en vervolgens voorgelegd aan de
gemeente die dan met kritiek en verbeteringen komt, deze moeten vervolgens weer verwerkt worden. Dit kost
meer tijd dan gelijk in het belang van de gemeente te denken.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Mijn taak als projectdirecteur heeft hiermee van doen. Ik ben veel aan het praten, overleggen met
verschillende groepen, de gemeente, het ministerie, een buurtkader, een bedrijvenplatform, etc. Zo houd je
een vinger aan de pols in de omgeving. Dit gaat natuurlijk veelal over ons project [de A2-Maastricht], maar
hierdoor houdt je ook in de gaten wat er in de omgeving gebeurt. Dit is denk ik bij elk project zo. Of een PPS
hiermee meer invloed krijgt betwijfel ik.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2

Dit hangt samen met de vorige stelling. Het gaat om de afstemming. Het is echter ook zo dat verschillende
projecten als ze eenmaal groen licht gekregen hebben ook door gaan met ontwikkelen. Je bent dan zelf ook
voornamelijk bezig met je eigen project. Overleg is hierbij cruciaal. Je wilt uiteindelijk een compleet gebied naar
een hoger plan krijgen. Wederom denk ik niet dat dit iets specifieks voor een PPS is.
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12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Ik denk dat dit hier [bij de A2-Maastricht] klopt. In het project A2-Maastricht was de gemeente Maastricht
trekker, die zorgde voor het initiatief. De markt zorgde uiteindelijk voor drie zeer verschillende kwalitatief
hoogwaardige plannen. Beide kanten hebben hun sterke punten, door dit samen te brengen ontstaat er een
goed product dat aansluit bij de wensen van de markt zonder een te hoog budget te vereisen.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Als de partijen bewust zijn van elkaars afhankelijkheid en de afhankelijkheid van betrokken zorgt dit ervoor dat
een project sneller en soepel vorm kan krijgen. Zonder dit bewustzijn gaat het proces onnodig vertraging
oplopen. Juist bij een PPS waarbij samenwerking zo cruciaal is, is dit extra van belang. Tegelijkertijd is ook nog
wantrouwen tussen de publieke partijen en de private partijen. Nadat een [private] partij gekozen is moet er
wat neergezet worden, dan wordt er toch afgevraagd of er wel gedaan wordt wat afgesproken is in de originele
voorstellen. Dit wantrouwen moet overwonnen worden om succesvol te kunnen zijn.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Je gaat toch een samenwerking met elkaar aan, dan is het natuurlijk van belang om te weten waar de ander
vandaan komt, maar ook waar hij naartoe gaat, wat zijn doelen zijn. Voor de markt is dit ook van belang, die
moet weten dat het de publieke partij kan vertrouwen. Dit zie je goed terug in de concurrentiegerichte dialoog,
dan moet de private partij met plannen komen en moet ze er op kunnen vertrouwen dat de publieke partij er
niet met die plannen vandoor gaat en met een ander in zee gaat. De uitgangspunten van de ander zijn dus
zeker van belang.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Dit hangt samen met de vorige stelling, zoals ik al zei zijn de doelstellingen van de verschillende partijen van
belang, ze moeten uiteindelijk hetzelfde einddoel voor ogen hebben om tot een goed gezamenlijk resultaat te
komen.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

5

De belangen zijn wellicht de belangrijkste eigenschappen van de ander die je moet weten. Heeft de ander wel
oog voor jouw belang? Door middel van overleg kom je hier achter, je moet namelijk een lange tijd gaan
samenwerken om een goed resultaat neer te zetten. Zoals ik eerder zei, het plan dat wint moet het ook uit
mogen voeren, daar wringt de schoen. Er is daar nog behoorlijk wat wantrouwen tussen de markt en de
opdrachtgever, wordt er wel gemaakt wat afgesproken is?
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

77

Voor ons als projectbureau is het natuurlijk van belang om te weten wat de andere partij kan bieden, dit wordt
echter goed getoetst bij inschrijving en de markt heeft duidelijk kwaliteiten waar je als overheid gebruikt van
kunt maken. Die je in samenwerking kan gebruiken.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

De rol van ons als projectbureau is atypisch. We zijn sterk verbonden met de publieke partijen, maar wel
onafhankelijk in operationele zin en toch sterk luisterend naar de wensen van de publieke partijen waaronder
ze effectief werken. Je moet dus als projectdirecteur een goede antenne ontwikkelen voor de bestuurlijkpolitieke context. Je moet in de gaten houden wie er de baas is. Dat is alleen nog maar de samenwerking
binnen de publieke kant. Daarnaast moet je ook openstaan voor de rol van de markt. Je moet ze erkennen in
hun rol.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit hangt natuurlijk samen met de vorige stelling. Je kan wel samen willen werken, maar je moet ook de
middelen en mogelijkheden krijgen. Wij als projectbureau krijgen de vrijheid van de politiek om beslissingen te
nemen, deze moeten we natuurlijk wel kunnen verantwoorden, maar het is niet zo dat we bij elke, kleinere,
keuze bij hen aan moeten kloppen. We zijn geautoriseerd en gemandateerd om zaken te doen binnen het
kader dat afgesproken is. Dit stelt ons instaat om samen te werken.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Als je niet wilt samenwerken met verschillende partijen dan heb je weinig kans van slagen. Het gaat ook om de
mensen, dat blijft belangrijk. Binnen een organisatie kun je echter wel de juiste mensen op de juiste plekken
zetten.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

3

Als ik het bekijk vanuit dit projectbureau dan is het waar. In een eerder stadium is dit wellicht minder relevant,
aangezien je dan nog minder samen aan het werken bent. Het gaat uiteindelijk om de juiste insteek bij de
mensen.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ja, als men niet eenzelfde aanpak heeft is het lastig samenwerken. Uiteindelijk moet je wel met elkaar om tafel
kunnen zitten.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4
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Je moet inderdaad de toegevoegde waarde van elkaar kunnen zien. De samenwerking moet tot iets leiden
waar je als publieke partij zelf niet kan komen. Ik denk niet dat dit vaak een probleem is. De markt wordt
getoetst als ze zich inschrijven, hierdoor weet je met wie je om tafel zit.

INTERVIEWRESULTAAT 5
PRIVATE ACTOR – ALKMAAR OVERSTAD

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

5

Dat is in het geval van Alkmaar Overstad zeker gebeurd. Doordat de gemeente gekozen heeft voor de
concurrentiegerichte dialoog werd beter duidelijk wat er vanuit de gemeente verwacht werd van de
marktpartijen. Bij een traditionele aanbesteding zeggen gemeentes vaak ‘dit is de selectiedraad, dit is de
inschrijvingsleidraad en op tijdstip x moet je het plan indienen’. Dit zorgt ervoor dat er allemaal verschillende
plannen gemaakt worden waarvan de gemeente misschien maar over delen enthousiast wordt en andere delen
juist tegen vindt vallen. Door de concurrentiegerichte dialoog zijn deze negatieve delen er al uitgefilterd.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

5

Bij Alkmaar Overstad had de gemeente al een masterplan gemaakt, deze lag gelukkig nog niet vast. Er mochten
dus aanpassingen gemaakt worden, als deze dan goed verantwoord werden. Hierdoor hadden wij als
marktpartij de mogelijkheid om aanpassingen voor te stellen die de gemeente zelf nog niet had bedacht.
Enkele belangrijke aanpassingen zijn hierdoor in het plan gekomen. Ik denk dus dat door het overleg o.a. in de
concurrentiegerichte dialoog er nu een innovatiever plan dan als de gemeente zelf het plan uitgewerkt had.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

2

Dat was hier [bij het project Alkmaar Overstad] denk ik niet van toepassing. Het ging over een groot, maar
duidelijk afgebakend deel van Alkmaar. Het was juist belangrijk dat iedereen er zat voor de ontwikkeling van
Alkmaar Overstad en niet voor Alkmaar als geheel. De gemeente moest hier duidelijk voor kiezen, om te
voorkomen dat ze met twee petten op in een vergadering zat.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Dat is een duidelijk voordeel van PPS en in dit geval de concurrentiegerichte dialoog. Je hebt als marktpartij de
mogelijkheid om [in dit geval] de gemeente specifieke vragen te stellen die het eindresultaat ten goede
komen, daarnaast is het voor de gemeente positief, omdat er uiteindelijk een beter plan op tafel komt. Het was
heel belangrijk dat de gemeente nog niet alles vastgelegd had en dat er dus nog ruimte voor aanpassingen, en
dus mogelijk verbetering, was. Ook heb je door de vroege samenwerking de tijd om een band op te bouwen. Bij
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een intensieve samenwerking is het erg belangrijk dat je elkaar vertrouwd, ook op persoonlijk niveau. Je moet
elkaar snappen, elkaars belangen respecteren.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Dit is zeker waar, zoals ik aan het begin al aangaf heb je bij een traditionele aanbesteding de kans dat een
gemeente delen van een plan goed vindt maar ook dat delen van een plan niet aansluiten bij de verwachtingen
van zo’n gemeente. Door de concurrentiegerichte dialoog kun je deze negatieve delen er al uitfilteren.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Het was voor de gemeente Alkmaar niet mogelijk om dit project uit te voeren zonder samenwerking met
andere partijen. Ze hebben eerst alle betrokken partijen bij elkaar gezet om te kijken of er gezamenlijk een plan
kon komen, dit bleek niet te kunnen. Er zijn 43 lokale grondeigenaren, hierdoor is de grond te versnipperd voor
de gemeente om een goed plan neer te zetten. Daarnaast was het zonder PPS-constructie ook budgettair niet
haalbaar. In deze samenwerking brengen publieke en private partijen ieders 50% in. De samenwerking heeft
dus zeker een beter resultaat behaalt dan mogelijk zou zijn als er onafhankelijk ontwikkeld zou worden.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

4

Dat zie je zeker ook terug in de financiering, de publieke partijen en de private partijen betalen ieders de helft,
ze krijgen dan ook ieders de helft van de opbrengst. De risico’s zijn daarom ook gedeeld. Je probeert de risico’s
die je hebt zoveel mogelijk te spreiden, doordat er gebruik gemaakt wordt van een PPS kun je in overleg hier
meer mogelijkheden voor vinden.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

3

Bij deze gebiedsontwikkeling is dit waar. De omgeving van het project krijgt een goed ontwikkeld centrum vlak
naast zich. Dit heeft een positief effect op de omgeving. De gemeente is echter ook bang voor de gevolgen die
het nieuwe winkelcentrum deel op de bestaande binnenstad van Alkmaar heeft. Hier zouden negatieve
gevolgen aan kunnen zitten voor de oude binnenstad, maar dat is nu nog niet duidelijk.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Dit is zeker mogelijk. Het is echter ook soms het geval dat door een gebrek aan ervaring met grote projecten de
publieke partijen het initiatief aan de private partij geven. Hier neigde de lokale overheid er ook naar om te
zeggen ‘doen jullie dit maar’, aangezien ze een gebrek aan ervaring hadden. Dit is echter niet de bedoeling,
aangezien juist de gemeente van belang is bij het soepel laten verlopen van vergunningskwesties, e.d. Door
samenwerking tussen de overheid en de markt kan er een goede combinatie ontstaan waarbij de sterke punten
van beide partijen benut worden.
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10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

3

Indirect wel. Een project kan een bedreiging zijn voor de omgeving of juist een verrijking, zoals ik eerder al
aangaf. Als er op een andere plaats ook ontwikkelingen plaatsvinden dan houd je elkaar in de gaten. Dit is denk
ik niet specifiek een eigenschap van PPS.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

3

Bij dit project [Alkmaar Overstad] was het juist van belang dat de betrokkenen echt voor Alkmaar Overstad aan
het werk waren en niet voor Alkmaar als geheel. Natuurlijk kunnen gemeentelijke ambtenaren zorgen voor een
stuk overleg tussen projecten, maar veel meer dat dit is niet wenselijk. Het doel van de betrokkenen moet
gelijk zijn en blijven.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Hier ben ik het mee eens, ook hier [bij project Alkmaar Overstad] is dit het geval. De gemeente had de markt
nodig om überhaupt een plan uit te kunnen voeren, daarnaast kunnen verschillende consortia met eigen
ideeën komen die er uiteindelijk voor zorgen dat de gemeente een plan kan kiezen en uitwerken dat beter
uitvoerbaar is en meer marktconform.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Dit is zeer belangrijk. Je moet het samen doen. De vertrouwensband is hierbij heel belangrijk. Vooraf kijk je
elkaar diep in de ogen, en het eens zijn dat dit project is wat we willen ontwikkelen met elkaar. Dankzij een PPS
heb je commitment van de partijen.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

5

Dit hangt wat mij betreft samen met de vorige stelling, je moet weten met wie je om tafel zit, met wie je samen
iets gaat ontwikkelen.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

5

Jazeker, als dit specificeert dan zijn de uitgangspunten, doelen, belangen en competenties allemaal van groot
belang. Zonder een goede vertrouwensband, ook op persoonlijk niveau zoals ik eerder aangaf, is het echt
moeilijk om een succesvol PPS-project uit te voeren. In dit geval [deze stelling] wil je weten wat de andere
partij als doel voor ogen heeft. Hoe groots willen ze het aanpakken, dit is ook voor het budget van belang. Dan
weet je als andere partij ook meer wat er van je verwacht wordt.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

5
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[Zie punt 15] De belangen van in dit geval de gemeente waren voor ons zeker van belang. De gemeente heeft
oog voor Alkmaar als geheel, terwijl wij puur met Alkmaar Overstad bezig zijn. Dan moet je dus wel weten of
degene die tegenover je zit wel het belang van het project verdedigt.
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

5

[Zie punt 15] Zoals ik eerder aangaf zijn kleine gemeentes soms geneigd om een project geheel uit handen te
geven, omdat ze niet ervaren genoeg zijn. Alkmaar neemt echter wel deel aan het proces, onder begeleiding
van externe adviseurs, dat betekent dat we ook moeten kijken wat de gemeente weet en wat ze ons kan
bieden.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Als dit het geval is dan is het als marktpartij ook erg lastig om werk gegund te krijgen. Ik denk dat de meeste
grote marktpartijen hier wel goed mee om kunnen gaan, voor kleinere partijen is het waarschijnlijk lastiger. Die
moeten een grotere investering doen dan gebruikelijk zonder de zekerheid te hebben dat ze het project ook
mogen realiseren.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Als marktpartijen niet bereid zijn om samen te werken dan komt dat misschien vaak ook voort uit onvermogen.
Bijvoorbeeld dus op het financiële vlak. Voor overheden is het overigens ook wennen. Die zijn gewend meer
leidend te zijn, in de gebiedsontwikkeling is deze manier van werken al wel gebruikelijker dan in de
infrastructuur.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

5

Dit is heel belangrijk. Je zit uiteindelijk met een paar mensen om tafel, deze moeten dan wel samen willen
werken. Je moet elkaar kunnen vertrouwen om in de geest van het project te werken. Zonder dat vertrouwen
wordt het een moeizame samenwerking.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit hangt met de vorige stelling samen. Het geeft een houding aan. De waarden en normen van een persoon en
die van de organisatie als geheel hoeven natuurlijk niet volledig overeen te komen. Dus de waarden en normen
binnen een organisatie zijn van minder belang dan die van de betrokkenen zelf.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ja, je moet in de zelfde aanpak geloven. Je overlegt over de uitwerking van een plan, als de werkwijze dan
overeenkomt vergemakkelijkt dit het proces. Anders moet je wellicht meer uitleg geven om tot hetzelfde
resultaat te komen, dit is echter dan niet onmogelijk.
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23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Je moet de ander aan tafel wel serieus nemen. Natuurlijk heeft de één meer expertise op een bepaald gebied
dan de ander, maar betuttelen werkt averechts. Je zit in hetzelfde schuitje. Dit is denk hier in ieder geval geen
probleem, we proberen echt samen iets neer te zetten.

INTERVIEWRESULTAAT 6
PUBLIEKE ACTOR – PPS KENNISPOOL

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Als er eenmaal gekozen wordt voor PPS dan is dit zeker waar. Door gebruik te maken van rekenmethodieken
zoals PPC kan er naar voren komen dat PPS een goede manier is, dan moet je je kop niet in het zand steken en
zou je moeten kiezen voor PPS. Wanneer een PPS zinvol is, heeft mijn inziens te maken met
omgevingscomplexiteit. Als je weet dat je een weg gaat verbreden en meer niet, dan kan je weinig meerwaarde
verwachten door een PPS te initiëren. Zoek je echter een oplossing voor een ingewikkeld tracé, met name ook
op het gebied van inpassing in de omgeving dan kan je wel naar PPS kijken.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

Ja, je moet de krachten van de verschillende partijen benutten. Je moet echter wel als overheid specifiek
genoeg zijn dat de markt niet eindeloos plannen moet maken, terwijl nog niet duidelijk is welke kant je als
overheid op wil. Door methodes als de concurrentiegerichte dialoog is het mogelijk om duidelijk door te
spreken wat je van elkaar verwacht.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

3

Dat kan wel zo zijn, maar dit hoeft zeker niet altijd het geval te zijn. Als de overheid een probleem definieert en
het aan de markt voorlegt dan kan de markt een oplossing aandragen die wellicht meer omvat dan origineel
bedacht door de overheid. Ik denk echter niet dat dit vaak het geval zal zijn, zolang de overheid het plan maar
duidelijk definieert.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Dit is zeker één van de voordelen van PPS. Als er eenmaal gekozen is voor een PPS dan is er in een vroegtijdig
stadium al veel overleg tussen de verschillende partijen. Dit komt het resultaat alleen maar ten goede. Hierbij is
wel de kanttekening te maken dat als er nog meerdere marktpartijen betrokken zijn bij een project,
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bijvoorbeeld tijdens een concurrentiegerichte dialoog, dat alle marktpartijen veel moeten investeren, terwijl
voor hen nog niet duidelijk is of deze investering zich uit zal betalen.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Ja zeker, er wordt niet alleen kennis uitgewisseld, maar ook wordt er aangegeven welke richting een partij op
wil gaan. Hoe ze een project verder zien ontwikkelen. Doordat dit duidelijk naar voren komt kan hier sturing
plaatsvinden.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

4

Daar is de PPC voor. Als blijkt dat een PPS een goede toevoeging zou zijn dan resulteert dit als het goed is in
een beter resultaat dan als er voor een strikte opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding gekozen wordt. Deze
toets wordt inderdaad nog altijd aangepast en verbetert, je probeert steeds scherper te krijgen wat de
belangrijke drempelwaardes zijn. Zoals ik al aangaf zit dat mijns inziens in de omgevingscomplexiteit.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

3

Als er eenmaal een partij gekozen is die het werk uit mag gaan voeren dan is er inderdaad ruimte om de risico’s
goed inzichtelijk te maken en te verdelen naar ratio. Toch is er nog een risico wat vooral voor de markt geldt.
Na afloop van de aanbesteding voor de A2-Maastricht gaf de markt aan dat het een mooi traject was geweest,
maar dat het wel heel veel geld heeft gekost. Deze investering die van de markt vereist wordt is een risico voor
hen, of een afweging, die de markt moet maken.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Dat is sowieso vanuit Rijkswaterstaat wel een doel. Je probeert een infrastructuurprobleem op te lossen, deze
oplossing moet dan een positief effect hebben om de omgeving. Met integrale projecten is dit ook zo. Vaak is
hierbij de gebiedsontwikkeling zelfs nodig om het budget sluitend te houden. Ook de omgeving profiteert
hiervan, de infrastructuurontwikkeling is namelijk niet alleen nuttig voor het projectgebied.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Mogelijk is dit zeker, gebruik van PPS is echter nog altijd vrij nieuw, het is nog geen routine. Hierdoor wordt er
nog, wellicht onnodig, lang over bepaalde procedures gedaan. De kennis van deze procedures is nog
gefragmenteerd. Tegelijkertijd heb je te maken met een spanningveld van vrijheid. Des te meer je als overheid
vastlegt, des te minder vrijheid de markt heeft om optimalisaties toe te passen en dus tijdwinst te behalen in
het latere deel van een planningstraject.
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10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Ik denk dat de invloed hiervan niet groot zal zijn. Natuurlijk heb je door meer samenwerking wellicht kortere
lijntjes naar andere projecten, doordat er vanuit de gemeente een kleine club bezig is met ruimtelijke
projecten. Toch denk ik dat je als marktpartij zeker en ook als overheid voornamelijk bezig bent met hoe je
eigen project in de omgeving gepast kan worden.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

1

Deze afstemming moet landelijk al plaatsvinden, zeker bij infrastructuurprojecten. Als Rijkswaterstaat ben je
hiermee bezig, je kijkt hoe hoog een project op een prioriteitenlijst staat en of hij dus nu uitgevoerd moet
worden. Dit is dus denk ik niet een kwaliteit van PPS.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Ja, er ontstaat kwaliteitsverbetering bij een goed PPS project. Doordat de verschillende partijen hun expertise
delen ontstaat er een completer beeld van de wensen van de gebruiker. Het is dan mogelijk om een meer
marktconform product af te leveren.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Jazeker, hierin is de rol van Rijkswaterstaat ook veranderd. Ze moet bij bepaalde projecten meer controlerend
optreden en de markt de mogelijkheid geven om de traditionele rol van de overheid over te nemen. De
overheid kan deze projecten niet op zichzelf financieren of faciliteren, hiervoor is de hulp van de markt nodig.
Tegelijkertijd is de markt nog altijd afhankelijk van de overheid om met mogelijke projecten te komen. Zelfs als
de markt initiatief neemt, zoals bij Sijtwende, heeft het nog altijd de overheid nodig om het project te kunnen
realiseren.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Dat klopt. Dat is echter bij elk project van belang. Misschien bij een samenwerking meer, aangezien je meer
met elkaar doet dan alleen maar in opdracht van elkaar. Wat de beweegredenen van een partner zijn is altijd
belangrijk.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Dit klopt dan ook. Misschien zijn de doelen nog wel iets belangrijker. Je moet samen naar een doel werken, dit
moet dan wel hetzelfde doel zijn.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4
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Iedere partij heeft verschillende belangen, dat blijft altijd zo. Je kan echter wel gezamenlijke belangen delen.
Een succesvol project is voor alle betrokkenen goed, je moet er dan ook voor zorgen dat deze gezamenlijke
belangen voorop staan.
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

Je moet weten wat je aan elkaar hebt, wat de ander te bieden heeft. Ik denk dus dat dit zeker van belang is. In
verschillende fases kan je hier achter komen, maar een concurrentiegerichte dialoog is hier zeer geschikt voor.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Je moet je wel open stellen voor samenwerking. Rijkswaterstaat is dat op dit moment zeker. Het kost natuurlijk
tijd om de veranderende rol van Rijkswaterstaat over de breedte ondersteunt te krijgen. Toch denk ik dat dit
meer en meer duidelijk wordt. Het is gewoon belangrijk om samen te werken.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit hangt samen met de stelling hiervoor, Rijkswaterstaat is er toe bereidt, maar nog niet elke medewerker is
hier even goed in. Als organisatie zorg je dat dit verbetert.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

5

Precies, het gaat uiteindelijk om wie er aan een project verbonden is. Hierin kun je schuiven, maar de
kerngroep betrokkenen moet er samen uit willen komen om een succesvolle PPS neer te zetten.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Waarden en normen zijn denk ik onderdeel van hoe iemand zich verhoudt tot anderen. Het is dus van belang.
Hierbij gaat het meer om de individuele actoren dan om de complete organisatie, in ons geval [Rijkswaterstaat]
is de organisatie dusdanig groot dat niet iedereen binnen de organisatie dezelfde mening er op na houdt.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dat maakt het zeker gemakkelijker. Dezelfde houding maakt samenwerken natuurlijk gemakkelijker en dus
versoepelt dit het proces. Het is denk ik niet onoverkomelijk als dit verschilt tussen de partijen, als er maar
‘common ground’ is.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4
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Natuurlijk, je moet elkaars mogelijkheden herkennen. Als marktpartijen zich als consortium inschrijven dan
wordt er ook gevraagd naar eerdere resultaten, om te achterhalen of het een sterke, stabiele partner kan zijn.
Als je vervolgens samen gaat werken geef je hiermee naar mijn idee aan dat je elkaar serieus neemt.

INTERVIEWRESULTAAT 7
PRIVATE ACTOR – SIJTWENDE

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Als het goed is wel. Bij Sijtwende was het project zonder samenwerking niet gerealiseerd. Er was sprake van
een ingewikkelde combinatie van infrastructuur en gebiedsontwikkeling die gezamenlijk voor de financiering
van het project moest zorgen. Doordat er echt samengewerkt werd kon het project gerealiseerd worden en
daarmee werd de kwaliteit van de omgeving duidelijk verbetert.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

De innovatie wordt vaak van de markt verwacht, er wordt dan gezegd dat de private partijen erg innovatief
kunnen zijn, maar als de publieke partijen dit niet kunnen belonen komt die innovatie niet. Je moet dus een
gezamenlijk belang hebben bij een innovatie, of je moet hier als publieke partij voor betalen. We denken hierbij
aan een markt voor ideeën. Ik denk wel dat door samenwerking überhaupt meer innovatie plaats kan vinden
dan als er een volledig uitgewerkt plan wordt aanbesteedt, dan gaat het alleen nog maar om zo goedkoop
mogelijk zijn.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

In ons geval [Sijtwende] is dit natuurlijk duidelijk zo. Het probleem met de weg kon alleen opgelost worden als
we het breder trokken en ook een goede gebiedsontwikkeling op poten zetten. Dit hoeft niet altijd het geval te
zijn, maar kan het zeker wel zijn.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

In principe wel. Bij Sijtwende was het probleem al langer bekend, maar de private partijen hebben uiteindelijk
het initiatief genomen waardoor het project van de grond kwam. Dit betekende dat er in een zeer vroeg
stadium al samengewerkt werd tussen de publieke en private partijen, dit zorgde ervoor dat we al vroeg wisten
dat we dit samen uit wilden voeren. Ook bij andere projecten denk ik dat het gebruik van een PPS ervoor zorgt
dat je eerder met elkaar om tafel komt. Dit bevordert de uitwisseling van kennis en ervaring.
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5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

5

Ja zeker. Duidelijk krijgen wat de doelen en verwachtingen van de verschillende partijen zijn is heel belangrijk.
Een PPS kan echt succesvol worden als er een mentaliteit heerst om gezamenlijk het einddoel te bereiken.
Hierbij moet je respect voor elkaars belangen houden, maar dus ook je eigen belangen. Als je mensen met zo’n
instelling bij elkaar zet, dan kom je tot een goed resultaat. Des te eerder dit duidelijk is, des te meer
mogelijkheden je hebt om een project tot een succes te maken.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Ja zeker. Als je kiest voor PPS dan kies je hiervoor omdat je verwacht dat het resultaat beter wordt bij
samenwerking dan als één partij, waarschijnlijk de publieke partij, het alleen opknapt. Dat zie je duidelijk bij
Sijtwende het resultaat wat de daar neergezet hebben was niet mogelijk zonder een samenwerking tussen de
markt en de overheid.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

2

Nee, het gaat hierbij niet om het feit dat beide partijen invloed hebben, het gaat erom dat ze samen willen
werken. PPS gaat om de ‘s’ van samenwerking. Als je niet samen werkt dan zal er nog steeds geprobeerd
worden om de risico’s bij de andere partij te leggen. Vaak zie je dit als het gaat over financieringsconstructies.
De overheid probeert de markt hiervoor in te schakelen, terwijl de overheid zelf het goedkoopste kan lenen.
Dit gaat hen niet om de financiering, het gaat over risico’s, je merkt dan dat zo’n partij niet wil samenwerken,
maar het risico over de schutting wil gooien.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

5

Natuurlijk, je herontwikkelt een probleem tot een prachtig project. Niet alleen de gebiedsontwikkeling op de
tunnels [bij het project Sijtwende] profiteert, ook het omliggende vastgoed zit in ineens in de buurt van een
groene wijk, in plaats van een doorsnijdende weg. Door de integrale aanpak was dit project mogelijk en dat
heeft ook positieve gevolgen voor de omliggende vastgoedontwikkelingen.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Bij PPS-en is het nu nog wel een kwestie van een lange adem. De aanpak is nieuw, hierdoor moet je gaande
weg uitvinden hoe je iets het beste aan kan pakken. Op de langere termijn betekent dit waarschijnlijk dat je tijd
kunt besparen, maar op dit moment is dat nog niet zo. Wel mogelijk, maar nog niet gerealiseerd.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2
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Ik weet niet of je dit zo kan stellen. Er vindt wel overleg en gelijkschakeling plaats, maar echt invloed
uitoefenen is denk ik niet aan de orde.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

3

Zoals hiervoor gesteld, invloed wordt er niet veel uitgeoefend, maar afstemming komt wel voor. Je ontwikkelt
in Nederland niets in een ‘bubbel’, je hebt altijd met de omgeving van doen.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Doordat je meerdere opties tegen het licht houdt kun je inderdaad een meer marktconform product afleveren.
Dat is uiteindelijk het doel, een resultaat neerzetten waarmee je de omgeving helpt en die financieel haalbaar
is voor de betrokkenen.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Bij PPS gaat het om hoe partijen met elkaar iets tot stand brengen wat ze zelfstandig niet kunnen. Ik vind dit
heel belangrijk, er is dus sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Als één van de partijen dominant is, in
bijvoorbeeld de vorm van een aanbesteding, dan is diegene niet afhankelijk van de ander. Dan heb je alleen
iemand nodig om het project uit te voeren en dat is een heel andere verhouding. In een samenwerking moet je
allemaal evenveel te zeggen hebben. Dit is, denk ik, één van de belangrijkste eigenschappen van een
succesvolle PPS.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

5

Zonder meer, om goed samen te werken moet je weten wat de ander beweegt, wat zijn doelen en belangen
zijn. Dit hangt natuurlijk samen met wederzijdse afhankelijkheid.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

5

[Zie 14] Je kan zien dat Sijtwende echt een samenwerking was tussen publieke en private partijen, die eigenlijk
allemaal hetzelfde doel hadden, namelijk er voor zorgen dat er in het projectgebied een ruimtelijke
ontwikkeling kwam die de infrastructuur aanpakte en zorgde voor een mooie woonomgeving. Je moet weten
wat de doelen van een ander zijn, maar je moet ook duidelijk voor ogen hebben wat het gezamenlijk doel is.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

5

[Zie 14] We hadden een goede samenwerking, omdat het gezamenlijk belang helder was. We gingen samen op
weg naar een nog bewegend doel. Tegelijkertijd moet je als marktpartij niet vergeten dat de overheid allerlei
regels en afspraken met anderen heeft en als overheid moet je onthouden dat een marktpartij niet kan bestaan
zonder winstoogmerk.
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17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

5

Naast de hiervoor genoemde doelen en belangen moet je ook weten wat je aan elkaar hebt. Wat de ander toe
kan voegen aan het proces en het project. Dan kun je elkaar sterke punten benutten om tot een goed resultaat
te komen.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

5

Helemaal mee eens, je hebt mensen nodig die samen kunnen werken. Als je als bedrijf eigenlijk liever als
opdrachtnemer werkt dan zul je niet snel succesvolle PPS-projecten uitwerken. Wat wij bij Sijtwende gedaan
hebben was dan niet mogelijk geweest, je moet echt een duidelijk doel voor ogen hebben.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

5

Ja natuurlijk, een organisatie moet er ook op ingericht zijn. Zonder het vermogen om samen te werken kun je
wel de wens hebben om gezamenlijk iets te bereiken, maar dan loop je tegen veel tegenstand aan.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

5

Heel belangrijk zijn de mensen die bij een project betrokken zijn. Goed was hier [bij Sijtwende] dat er in het
begin geen juristen bij zaten, die gaan opschrijven wat niet mag. Hier zaten mensen die allen vonden dat het
fantastisch zou zijn als dit [het plan Sijtwende] zou kunnen. De intrinsieke motivatie lag niet bij winstbejag e.d.
maar bij het realiseren van het plan. Je hebt mensen nodig die niet de macht belangrijk vinden, maar het
resultaat.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit helpt zeker. Ik denk echter niet dat afwijkende normen en waarden onoverkomelijk hoeven zijn. Als je allen
hetzelfde doel voor ogen hebt dan kom je er wel uit.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Wederom is dit belangrijk, maar uiteindelijk spreekt een resultaat voor zich. Als je maar de neuzen dezelfde
kant op krijgt dan past dit zich wel aan.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Inderdaad, maar dat is het geval als duidelijk is dat de andere partij iets toe kan voegen aan het project. Dan
wordt zo’n partij beoordeelt op zijn merites, dat is een goede maatstaf.
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INTERVIEWRESULTAAT 8
PRIVATE ACTOR – A2 MAASTRICHT

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Ja, als er goed samengewerkt wordt door de publieke en private partijen is het mogelijk om een plan naar een
hoger niveau te tillen. De publieke partijen moeten hierbij de private partijen ruimte geven om verbeteringen
aan te dragen. Je moet de markt zoveel mogelijk vrijheidsgraden in de oplossingsrichtingen geven, tegelijkertijd
moet je als opdrachtgever je vraag zo minimaal mogelijk functioneel specificeren. Het aanbestedingsproces is
voor de markt een dure aangelegenheid. Je ziet dat het nu bij de spoedwetprojecten veel beter gaat. Daar is er
gespecificeerd op 8 pagina’s. Dan gaan de tenderkosten voor de markt sterk omlaag. Dat zorgt ervoor dat meer
partijen mee doen aan een aanbesteding.
2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

Door intensieve samenwerking is dit zeker mogelijk. Dit moet dan wel gefaciliteerd worden binnen het proces
van planvorming. Dat ligt dus aan dingen als de dialoogfase en de bijbehorende gunningcriteria. Bij de A2Maastricht waren de gunningcriteria niet duidelijk, dat maakt het voor een marktpartij onnodig lastig. Je
bouwde het begrip van het plan op met het dialoogteam [onderdeel van de publieke partijen], maar je werd
beoordeeld door de gunningcommissie die daar volledig afstand van had. Doordat de gunningcriteria niet
helder zijn kun je als marktpartij minder goed inspelen op de wensen van de publieke partij.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

Bij de A2-Maastricht was dit zeker het geval. Het plan is natuurlijk integraal [tunnel en bovenliggende
bebouwing], maar dit heeft ook zijn weerslag op de omgeving. Samenwerking zorgt er dan voor dat je breder
kan kijken, om een probleem echt goed aan te pakken.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Inderdaad, de dialoogfase is hier geschikt voor. Zoals ik eerder aangaf is het dan belangrijk dat er duidelijk
gecommuniceerd wordt wat de wensen en gunningcriteria zijn. Als dit gebeurt dan kun je snel stappen maken
en kennis en ervaring uitwisselen. Bij de A2-Maastricht was de gunningmethodiek subjectief en niet duidelijk,
dat zit de vroegtijdige uitwisseling in de weg.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Het is zeer belangrijk om die doelen en verwachtingen gelijk te schakelen. Vroegtijdige samenwerking kan hier
in helpen. Je moet weten wat de verschillende partijen willen. Als marktpartij weet je dan waar je op in moet
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zetten om het werk gegund te krijgen, terwijl je als overheid weet dat de partij aan de andere kant van de tafel
weliswaar andere belangen heeft, maar wel een zelfde einddoel na kan streven.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Jazeker, dat is bij de A2-Maastricht duidelijk gebleken. Het project kwam niet van de grond terwijl het al een
probleem was in de jaren ’70. De lokale overheid heeft hard gestreden voor budget om het plan te financieren,
maar de uiteindelijke plannen zoals gemaakt door de markt tillen het project naar hoger plan. Daar zit een
duidelijk stuk meerwaarde.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

2

Dat blijft altijd een heikel punt. Bij de A2-Maastricht had dit beter gekund, als er voor gekozen was om het
onderhoud ook aanbesteed was. Dan bescherm je je als overheid beter tegen mogelijke problemen. Daarnaast
nam de provincie wel deel aan het proces, maar wou het eigenlijk niet veel mee te maken hebben. Ze wilde
eigenlijk hun risico afkopen. Dat beide partijen invloed hebben wil nog niet zeggen dat de risico’s gespreid
worden. Dat moet allemaal goed vastgelegd worden, dan weet iedereen waar ze aan toe zijn.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

5

Dat is bij de A2-Maastricht zeker het geval. De omgeving van de weg in Maastricht zelf heeft veel baat bij de
ontwikkeling van dit tracé. Die liggen nu naast een drukke weg en zullen straks naast een ‘groene loper’ komen
te liggen. Ik denk dat dit bij de meeste projecten het geval is.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Kennis van bepaalde procedures is inderdaad ruim voorhanden, het is echter ook zo dat deze vorm van
aanbesteden [PPS] nog niet vaak toegepast is. Dit kost dus nu nog extra tijd om uit te voeren. Ik verwacht
echter dat als de opdrachtgever meer ervaring krijgt met vooral het opstellen van gunningcriteria en het zo
minimaal mogelijk functioneel specificeren van het plan dat er zeker tijdwinst te boeken is.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

In Maastricht stonden veel projecten in de wacht. Deze waren allemaal afhankelijk van de realisatie van dit
project [A2-Maastricht], in dat opzicht is er dus duidelijk invloed uitgeoefend op aangrenzende projecten. Nu
lopende het project is dat naar mijn idee minder het geval. Het is dus denk ik in het algemeen niet zo te stellen
dat je met behulp van PPS invloed uitoefent op aangrenzende ontwikkelingen.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2
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Dit komt overeen met het vorige punt. Er kan wel sprake zijn van afstemming, maar dit is denk ik niet PPSspecifiek.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Inderdaad. Als de kennis van beide partijen ingezet wordt dan komt dat het resultaat alleen maar ten goede.
Hierbij geldt wel dat bijvoorbeeld de markt de ruimte moet hebben om hun kennis in te zetten. Als overheid
moet je een aantal zaken willen regelen, een minimaal kwaliteitsniveau, minimale beschikbaarheid, uniform
wegbeeld. Daarna moet je ruimte geven, ook voor innovatie, aan de markt.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

4

Jazeker. Ze moeten ook bewust zijn van elkaars rol in het geheel. Daarin kunnen ze elkaar helpen, wat het
proces ten goede komt.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Natuurlijk, dit is voor elke samenwerking van belang. Als je een echte samenwerking aangaat dan moet je
weten hoe de ander in een project staat, dat heeft te maken met belangen, doelen, e.d.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Wat ik al aangaf bij de vorige stelling [14]. Dat is misschien wel de kern van samenwerken. Begrip voor elkaars
doelen is belangrijk. Dit is echter niet altijd het geval. Het verleden speelt hier waarschijnlijk nog wel een rol in.
Er is nog wantrouwen tussen de overheid en de markt. Vroeger was het voor de markt het beste als de
overheid een slecht bestek schreef, dan kon je elk foutje wat je erin stond uitbuiten en extra werk opschrijven.
Dit is de band tussen publiek en privaat niet ten goede gekomen.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

[Zie 15]. Direct verbonden met de doelen.
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

Jazeker, de sterke punten van de partner moet je kennen om ze te kunnen benutten.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Als marktpartij is dit vrij simpel. Als je niet bereid bent tot samenwerken dan is het erg lastig om dit soort [PPS]
projecten gegund te krijgen. Dan moet je je hier [bij project A2-Maastricht] ook niet op inschrijven.
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19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Met de vorige stelling samenhangend. Je moet als organisatie open staat tot samenwerking, dit kan wel een
verandering van aanpak vereisen.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

5

Jazeker. Er zijn altijd mensen bij betrokken met wie samengewerkt moet worden, deze moeten hier dan ook
voor open staan. In het voortraject om de A2-Maastricht doorgang te laten vinden is dit zeer moeilijk gebleken.
Het is uiteindelijk aan de mensen om het project tot een succes te maken.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ja natuurlijk, maar dat is denk ik niet vaak een probleem. Als mensen in een proces van samenwerken zitten
zijn ze vaak niet te rigide om te kijken naar de praktische kant. Je moet samen wat neer willen zetten.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ook dit is niet zwart-wit. Ik denk echter wel dat het goed is voor een project als de werkwijze van de
verschillende partijen overeenkomt.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Ja, je moet elkaar de ruimte om te werken gunnen. Daarom is het ook belangrijk om als opdrachtgever
duidelijkheid te scheppen. Aan te geven wat je wil, terwijl je tegelijk zoveel mogelijk vrijheid in de aanbesteding
houdt. Dat is iets wat nu geleerd wordt.

INTERVIEWRESULTAAT 9
PUBLIEKE ACTOR - OMLEGGING A9 BADHOEVEDORP

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

In het geval van de omlegging van de A9 [bij Badhoevedorp] is het project pas van de grond gekomen toen de
gemeente Haarlemmermeer een private partij [Bohemen] inschakelde om uit te zoeken of een omlegging
mogelijk was. Doordat er door de publieke en private partijen samengewerkt is, wordt dit project nu
uitgevoerd. Ik denk ook dat de invulling die de markt aan een project geeft de kwaliteit zeker kan verbeteren.
Het is aan de overheid om duidelijk functionele eisen op te stellen, zodat hiermee gewerkt kan worden.
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2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

4

Inderdaad, zoals ik hiervoor aangaf moeten beide partijen elkaar in staat stellen om te innoveren. Een goede
samenwerking kan voor een betere benutting van die innovatiekracht zorgen.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

3

Het is wel zo dat er door samenwerking breder gekeken kan worden naar een probleem. Dit is echter meer in
de vorm van het inhuren van een extern bureau dan echt tijdens de loop van een al gestart project. Hier [bij de
omlegging A9 Badhoevedorp] is er sprake van een tweeledig project. Er wordt nieuwe infrastructuur aangelegd
aan de rand van de stad, tegelijkertijd kan het oude tracé bebouwd worden. De infrastructuurontwikkeling
wordt door Rijkswaterstaat verzorgd, in de vorm van een Design & Construct aanbesteding en de
gebiedsontwikkeling is voor rekening van de gemeente Haarlemmermeer, die daarbij toezeggingen aan
Bohemen heeft gedaan.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Bij een goede samenwerking is dit inderdaad het geval. Je ziet dat een marktpartij als Bohemen uiteindelijk
samen met de gemeente Haarlemmermeer ervoor zorgt dat dit project van de grond komt. Dit is mogelijk
doordat deze intensief met elkaar samengewerkt hebben.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Je kan wel meer overleggen bij een goede samenwerking, dat zorgt ervoor dat je in ieder geval helder krijgt wat
de andere partij precies wil. Wat hun doelen en verwachtingen dus zijn. Het op elkaar aan laten sluiten van
deze doelen en verwachtingen is dan de volgende stap. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door een duidelijk
gezamenlijk doel te formuleren.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

5

Jazeker, met dit plan wordt niet alleen het bereikbaarheidsprobleem opgelost, ook de leefbaarheid in
Badhoevedorp wordt verbeterd. Als dit door Rijkswaterstaat gedaan zou zijn, dan waren waarschijnlijk de
spitsstroken aangelegd om daarmee het bereikbaarheidsprobleem op te lossen, maar was Badhoevedorp nog
altijd doorsneden door de A9. Puur vanuit verkeer en vervoersoogpunt was het uiteindelijke plan niet
financierbaar. Door de samenwerking is er nu een doelstelling die breder is en is de oplossing breder. Het is dus
goed dat ze [gemeente Haarlemmermeer en Bohemen] het initiatief hebben genomen. De samenwerking heeft
duidelijk een resultaat opgeleverd dat beter is dan als alleen Haarlemmermeer of Rijkswaterstaat het
uitgevoerd had.
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7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

3

Uiteindelijk gaat risicoverdeling om goede afspraken. Zo heeft de gemeente Haarlemmermeer met Bohemen
afgesproken dat die een deel van het oude tracé kan ontwikkelen, de opbrengsten van deze ontwikkelingen
ondervangen een deel van de risico’s van Haarlemmermeer. Een deel wordt voorgefinancierd door
Rijkswaterstaat, maar uiteindelijk blijft er altijd een risico over voor Haarlemmermeer. Zo zie je dat alle partijen
een deel van de risico’s moeten dragen. Risicospreiding gebeurt echter in alle projecten, PPS zorgt misschien
voor meer helderheid over deze risico’s, maar bij een goed project moet dit altijd duidelijk zijn.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Als het goed is wel. Je probeert een tracé zo te plaatsen dat het niet storend in de omgeving is, terwijl je wel de
doelstellingen behaalt die vooraf gesteld zijn. Ik denk dat de meeste projecten dan een positief effect hebben
op de omgeving. In het geval van de A9 is dat duidelijk, nu doorsnijdt een snelweg het dorp. De bedoeling is om
het dorp te helen, dat heeft een positief effect op de woningen vlak bij het huidige tracé.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

In het uiteindelijk werk is dit bij een PPS denk ik het geval. Nu is er echter nog sprake van veel afstemming die
nodig is. De aanpak van de gemeente Haarlemmermeer is ongebruikelijk, dat betekent dat het extra tijd kost.
Als het een normale gang van zaken wordt dat een private partij zich zo vroeg actief mengt in en project dan zal
het wel tijdwinst op kunnen leveren.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Ik denk niet dat dit het geval is. Andere projecten kunnen wellicht van de grond komen doordat er een project
uitgevoerd wordt. Zo kan er dus in badhoevedorp gebiedsontwikkeling plaatsvinden, omdat de snelweg
omgelegd wordt, maar echt invloed kun je dan niet uitoefenen. Overleg wordt er wel gevoerd.
11

harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2

Vanuit Rijkswaterstaat wordt er gekeken welk project wel uitgevoerd wordt en welke wellicht nog even op de
plank blijft liggen. Deze afstemming gebeurt op een hoger niveau van die van een PPS.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

Dit sluit aan bij wat ik eerder zei. Dankzij het plan van de gemeente Haarlemmermeer en Bohemen wordt niet
alleen het bereikbaarheidsprobleem opgelost, ook wordt de leefbaarheid van Badhoevedorp verbeterd. Dit is
een duidelijk voorbeeld van een product dat meer marktconform is geworden dankzij de samenwerking tussen
publieke en private partijen.
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13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Dit is heel belangrijk. Bijvoorbeeld hier [bij de omlegging A9 Badhoevedorp] zie je dat de gemeente
Haarlemmermeer dit nooit alleen had kunnen doen. Ze hebben een partner nodig met expertise op dit gebied.
Dit hebben ze zelf niet. Als het Rijk te weinig budget heeft dan moet de markt daarbij assisteren. Als er dan
gekozen wordt voor een DBFM dan zijn de publieke en private partijen voor langere termijn afhankelijk van
elkaar, maar voor de overheid kan dit een goede manier zijn om met beperkt budget toch plannen uit te
voeren. Je krijgt dan een soort leasecontract. Die wederzijdse afhankelijkheid maakt projecten complex. Hier
bewust van zijn is zeer belangrijk.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

Natuurlijk. Dat zie vooral terug bij de DBFM contracten. Dan moeten er afspraken gemaakt worden die valide
blijven voor de komende 20 jaar. De vraag is of je het publieke belang genoeg kan borgen in de afspraken die je
maakt en zijn dat dan geen voorwaarden die het voor een marktpartij onmogelijk maken om nog geld te
verdienen. Je moet altijd in de gaten houden dat de doelen, belangen en ook uitgangspunten van private
partijen verschillen van die van de publieke partijen. Een duidelijk winstoogmerk tegenover het
maatschappelijk belang.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Evenzeer als de vorige stelling ben ik het hier ook mee eens. [Zie 14]
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

Ja, de belangen tellen ook mee, het is lijst van kenmerken die allemaal van belang zijn voor een goede
samenwerking. Je moet een goed beeld hebben van de andere partij om een intensieve samenwerking
verantwoord aan te gaan.
17

Competenties
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

[Zie 14 en 16].
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Dit zie je goed terug in de veranderende rol van Rijkswaterstaat bij sommige projecten. Ik denk dat het nu nog
erg lastig is om in te schatten of op de langere termijn we er verstandig aan doen om private partijen zaken als
onderhoud te laten beheren. Wij als Rijkswaterstaat moeten nu die inschatting maken en dan ook kiezen om
samenwerkingsverbanden aan te gaan.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

97

Dat vermogen neemt toe. Je stelt je anders op en dat doet de markt ook. Het wantrouwen van weleer moet je
achter je laten.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Jazeker. Je moet echter ook professioneel zijn, je kan privé wel bepaalde opvattingen hebben over de richting
waarop samenwerkingsverbanden gaan, maar je moet uiteindelijk een resultaat neerzetten binnen de kaders
die je gegund worden.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

2

Dit sluit aan bij de vorige stelling, ik denk dus niet dat de waarden en normen van belang zijn. Als ze verschillen
kan het wellicht wrijving opleveren, maar als het goed is zit je aan tafel met professionals die elke keer een zo
objectief mogelijke afweging maken.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Dit kan het proces positief beïnvloeden. Als de werkwijzen overeenkomen kan dit tijd besparen en als olie in de
machine zijn.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Ja, je kan als Rijkswaterstaat niet alles zelf uitvoeren. Je hebt hiervoor de markt nodig en deze kan ook een
goede toevoeging zijn, hier moet je voor open staan. Tegelijkertijd moet de markt ook de rol van de overheid
erkennen en begrijpen dan het maatschappelijk belang een drijvende kracht is achter het functioneren van
bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

INTERVIEWRESULTAAT 10
PUBLIEKE ACTOR – KENNISCENTRUM PPS (MINISTERIE VAN FINANCIËN)

1

Kwaliteitsverbetering

Doordat er door publieke en private partijen
samengewerkt wordt verbetert de kwaliteit van een
project.

4

Vooraf wordt er getoetst of PPS toegevoegde waarde heeft. Dit gebeurt met behulp van de PPC, toch is dit
geen definitief antwoord, er is een bandbreedte waarbij belangen spelen die moeilijk te vertalen zijn in
financiële gevolgen. Ik denk dat met behulp van PPS veel project een hogere ruimtelijke kwaliteit hebben dan
ze zonder die samenwerking zouden hebben.
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2

Innovatiekracht

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt voor betere benutting van de innovatiekracht
van beide partijen.

5

Jazeker, als hier de ruimte voor gegeven wordt. Als je naar de verschillende fases kijkt, dan zijn de voorfase en
definitie fase voornamelijk publieke aangelegenheden. Daar komen publieke zaken naar voren, hoeveel budget
krijgen/hebben we hiervoor, etc. Dan komt het programma van eisen, hier zit de crux. In hoeverre kunnen
marktpartijen daarop invloed uit oefenen. Als je bijvoorbeeld bij een infrastructuurproject het tracé besluit al
zeer strikt vastlegt, dan ontneem je de markt de mogelijkheid om echt innovatieve oplossingen te bedenken. In
het voortraject moet je als publieke partij ruimte vrijmaken rond het tracé om de markt de mogelijkheid te
geven met een innovatieve oplossing te komen. Je moet functioneel specificeren, zaken als bereikbaarheid
moet je vastleggen, dan geef je ruimte voor oplossingen die je bij traditionele aanbesteding niet krijgt. Je moet
hierbij de markt niet het programma van eisen op laten stellen, dan moeten ze teveel investeren.
3

Geïntegreerde
aanpak

Samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat problemen breder aangepakt kunnen
worden.

4

Als de innovatiekracht van de markt benut wordt dan kan dit het geval zijn. De markt schrijft zich echter in op
een opdracht, die een bepaald projectgebied behelst. De overheid moet ruimte geven voor de markt om met
brede oplossingen te komen. Dit moet dus mogelijk gemaakt worden, tegelijkertijd is het niet zo dat dit altijd
het geval is. Vaak worden er in de eerste fases beslissingen genomen die ook de overheid beperkt in de ruimte
die het kan geven.
4

Uitwisseling
van
kennis en ervaring
in
een
vroeg
stadium

De samenwerking tussen publieke en private partijen
zorgt ervoor dat al in een vroeg stadium kennis en
ervaring uitgewisseld kan worden.

4

Dat is één van de sterke punten van een PPS. Beide partijen leren van elkaar. Het moment waarop de markt
betrokken wordt bij een project is hierbij van belang. Als dit te vroeg is dan wordt het voor een markt lastig om
een relatieve grote investering terug te verdienen. Zoals ik eerder aangaf denk ik dat rond het programma van
eisen een samenwerking aangegaan moet worden, wanneer dit precies is verschilt per project. PPS is echt
maatwerk.
5

Gelijkschakelen
doelen
en
verwachtingen

Doordat er vroegtijdig samengewerkt wordt tussen
publieke en private actoren is het in een PPS beter
mogelijk om doelen en verwachtingen aan te laten
sluiten.

4

Inderdaad, hier moet je als betrokken partijen voor openstaan. Je moet [als marktpartij] verder kijken dan het
contract, je moet bij de uitwerking van je idee bedenken, wat wil de opdrachtgever nou? Dan voorkom je
scheve gezichten. Een klankbord moment is hier geschikt voor, bijvoorbeeld in de ‘competitive dialog’
[concurrentiegerichte dialoog]. Je moet echter als publieke partij niet een te brede scope hanteren en zo gaan
‘winkelen voor ideeën’. De publieke partijen moeten er voor zorgen dat ze duidelijk maken wat de doelstelling
is, wat ze van een project willen, zo voorkom je dat een markt partij met een goed plan komt dat uiteindelijk
niet aansluit bij de wensen van de opdrachtgever.
6

Synergie

De samenwerking tussen publieke en private actoren
zorgt ervoor dat het resultaat dat behaald wordt beter
is dan mogelijk zou zijn als de publieke en private
partijen niet samen zouden werken.

4
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Dit heeft te maken met die eerder genoemde innovatiekracht. Een PPS zorgt er zeker voor dat er een resultaat
behaald kan worden dat beter is dan een traditionele aanbesteding. Hierbij is het, wederom, belangrijk om de
sterke punten van de verschillende partijen uit te buiten, zoals bijvoorbeeld de innovatiekracht van de markt.
7

Risicospreiding

Doordat zowel publieke als private partijen concrete
invloed hebben op de invulling van een project zorgt
PPS ervoor dat risico gespreid wordt.

3

Risicoverdeling is bij elk project aan de orde. Of een PPS hierbij helpt weet ik niet. Een PPS brengt eigen risico’s
met zich mee. Zo zijn de transactiekosten bij een PPS hoger dan bij een traditionele aanbesteding, hierdoor zijn
erg kleine projecten moeilijk in PPS-vorm te gieten. Dan haal je als marktpartij de transactiekosten er niet uit.
Dit soort risico’s moeten ook meegenomen worden in het totaalbeeld van een project. Beide partijen hebben
invloed op de risicospreiding, dit is denk ik niet het gevolg van de PPS.
8

Verbeterde
ruimtelijke kwaliteit
(winstmarge
vastgoedontwikkeli
ngen)

De integrale aanpak van een gebied zorgt voor een
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, wat een
positief
effect
heeft
op
omliggende
vastgoedontwikkelingen

4

Goede projecten hebben dit effect zeker. Als je in een gebied bijvoorbeeld de infrastructuur verbetert dan
heeft dat zijn weerslag op de omgeving. Die profiteert mee.
9

Tijdsbesparing
(efficiëntie)

Door de samenwerking tussen publieke en private
partijen is het mogelijk om tijd te besparen
(bijvoorbeeld door meer kennis van procedures).

4

Als er goede afspraken gemaakt worden dan kan dit zeker. In de gebiedsontwikkeling zie je dit vaker. Daar zijn
al snel veel partijen betrokken, door rond de tafel te gaan zitten is het mogelijk om in overleg tot een resultaat
te komen waar anders vele procedures voor nodig zouden zijn geweest. PPS is echter ook maatwerk en iets wat
nog niet veel gedaan is. Het feit dat partijen hier aan moeten wennen zorgt ervoor dat sommige problemen
zich bij elk project herhalen. Dit kost tijd die denk ik in de toekomst hier niet meer aanbesteed hoeft te worden.
10

Bedreiging
verminderen
aangrenzende
ontwikkelingen

Met behulp van een PPS is het mogelijk om invloed uit
te oefenen op ontwikkelingen in aangrenzende
projecten.

2

Nee, ik denk niet dat dit het geval is. Je bekijkt een project toch per geval. Natuurlijk is er wel oog voor
omgeving en eventuele aangrenzende projecten. Ik denk dat het hierbij vooral de publieke partij is die dit in de
gaten kan houden. Door een PPS hier invloed op uitoefenen lijkt me dus niet aan de orde. Dit is geen gevolg
van PPS.
11

Harmonisering
verschillende
ontwikkelingen

Verschillende projecten kunnen op elkaar afgestemd
worden als er gebruik gemaakt wordt van een PPS.

2

Dit is een taak van de overheid. Los van zijn rol in een PPS heeft het een taak om overleg te plegen tussen de
verschillende projecten. Dit gebeurt dus wel, maar is geen gevolg van PPS.
12

Marktconform
product

Doordat zowel publieke als private partijen hun kennis
inzetten is het bij een PPS beter mogelijk om een
marktconform product af te leveren.

4

100

Dit sluit aan op de eerdere punten van innovatiekracht [stelling 2] en kwaliteitsverbetering [stelling 1]. Ik denk
dan ook dat dit het geval is. Doordat er meer overleg plaatsvindt is het mogelijk een beter resultaat neer te
zetten, dit zou dan ook meer marktconform moeten zijn.
13

Bewust
van
afhankelijkheid

In een PPS moeten zowel de publieke als de private
partijen bewust zijn van
de wederzijdse
afhankelijkheid.

5

Dit is heel belangrijk. Bij een PPS hebben de partijen een andere rol dan ze gewend zijn, dit vereist nog altijd
enige gewenning. Bijvoorbeeld de publieke partijen moeten meer op afstand toetsen. Wat betekent dat je niet
meer als opzichter op de bouwplaats rond gaat lopen, maar dat je echt tegen een aannemer zegt; ‘Jongens,
toon mij maar aan dat het asfalt bijvoorbeeld 15 jaar meegaat.’. De aannemer moet de kwaliteit waarborgen,
er voor zorgen dat het asfalt ook daadwerkelijk 15 jaar meegaat. Als consortium moet je dan bijvoorbeeld een
onafhankelijk bureau dat laten toetsen. Dit moet de publieke partij controleren. De publieke partijen moeten
dus wel duidelijk maken wat de doelstelling is. Hier moet gezamenlijk naartoe gewerkt worden. In deze nieuwe
rolverdeling komt de wederzijdse afhankelijkheid duidelijk naar voren.
14

Uitgangspunten
partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de uitgangspunten van
de andere(n) zijn.

4

De publieke en private partijen hebben in essentie een verschillende benadering, bij een PPS is het zaak om
elkaars taal te leren spreken. De uitgangspunten van de ander zijn dus belangrijk. Als je een contract tekent
waarbij uiteindelijk toch onenigheid ontstaat dan heb je in het geval van een DBFM wellicht de komende 20
jaar een ongelukkige samenwerking. Daarom is het zeer belangrijk dat de uitgangspunten, doelen en belangen
van de andere partij duidelijk zijn. Dat je weet wat de insteek van de ander is.
15

Doelen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de doelen van de
andere(n) zijn.

4

Ja zoals ik hiervoor al aangaf [stelling 14], je moet weten wat de ander wil. De publieke partijen moeten er voor
zorgen dat ze duidelijk maken wat de doelstelling is, dat zorgt ervoor dat de markt beter weet wat er van ze
verwacht wordt. Het plan waar de markt dan meekomt zal dan eerder met de wensen van de overheid
overeenkomen.
16

Belangen partner

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de belangen van de
andere(n) zijn.

4

Om tot een succesvolle samenwerking te komen
moeten de partijen weten wat de competenties van
de andere(n) zijn.

4

[Zie 14 en 15].
17

Competenties
partner

Ook dit is belangrijk. Ik vind dit onderdeel van de eerdere punten [15, 16 en 17]. Weten wat iemand wil is
belangrijk, maar wat iemand kan is natuurlijk daarmee verbonden. Als je weet wat iemand kan dan werkt dit
ook beter samen. Je kunt elkaars sterke punten benutten.
18

Bereidheid
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet bereid is tot
samenwerken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4
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De veranderende rol [zie 13] van de betrokkenen bij een PPS zorgt ook voor een omschakeling binnen een
organisatie. De mensen die uiteindelijk deelnemen aan een project moeten open staan voor samenwerking. Bij
het infrastructuurproject van de A31 was het bijvoorbeeld zo dat er eigenlijk al een compleet plan klaar lag. Dat
er dan toch gekozen wordt voor een PPS zal enige weerstand opgeleverd hebben, hier moet je mee omgaan.
Uiteindelijk was het een goed project en een goede gelegenheid om PPS te stimuleren.
19

Vermogen
tot
samenwerken
eigen organisatie

Als de eigen organisatie niet in staat is om samen te
werken met andere partijen, dan is het vrijwel
onmogelijk om tot een succesvolle PPS te komen.

4

Als men wel bereid is om samen te werken, maar vanuit de organisatie hier niet toe instaat gesteld wordt dan
levert dit alleen maar frustratie op. Als organisatie, zowel publiek als privaat, moet je de samenwerking
faciliteren.
20

Actoren gericht op
samenwerken

De betrokken individuele actoren moeten gericht zijn
op samenwerking om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Jazeker, uiteindelijk gaat het om een aantal mensen die betrokken is bij een project. Die moeten welwillend
staan tegenover elkaar en moeten gezamenlijk een goed project neerzetten. Het herkennen van de eerder
genoemde doelen en belangen is hierbij belangrijk, je moet weten hoe een ander in het project staat.
21

Overeenstemming
waarden & normen

De betrokken organisaties en actoren moeten
gelijksoortige waarden & normen hebben binnen de
organisatie om tot een succesvolle PPS te komen.

3

Misschien wel, maar ik weet niet of dit écht belangrijk is. Ook met afwijkende normen en waarden kan er een
PPS neergezet worden. Het vinden van een gezamenlijk doel en werken naar een resultaat zal wellicht meer
voeten in de aarde hebben, maar de overeenstemming in waarden en normen is niet onoverkomelijk.
22

Overeenstemming
werkwijze

De betrokken organisaties en actoren moeten vanuit
een gelijksoortige werkwijze/werkvisie opereren om
tot een succesvolle PPS te komen.

4

Ik denk dat dit relevanter is, ten opzichte van de vorige stelling. Een gelijksoortige werkwijze zorgt ervoor dat
een proces beter kan verlopen.
23

Domeinconsensus

Actoren van de verschillende partijen moeten het
recht van de andere partij om te werken in hetzelfde
werkveld erkennen om tot een succesvolle PPS te
komen.

4

Natuurlijk, zonder wederzijds begrip is het erg moeilijk samenwerken. Het feit dat de rolverdeling anders is dan
bij een traditionele aanbesteding maakt dit bewustzijn wellicht nog belangrijker. Je moet de andere partij in
zijn rol erkennen om goed samen te kunnen werken.
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