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“The use of a principal-agent arrangement 
leads to a dilemma; the planning process is 
being organized in great detail by public 
actors, reducing the private actors to simple
implementers” 
(Klijn en Teisman in Osborne, 2000, p.88). 







Vliegveld Berlijn kost maandelijks 20 miljoen

Het stilliggende nieuwe vliegveld Berlijn-Brandenburg gaat zeker niet 
voor 2015 open. Toch kost het project elke maand 20 miljoen euro.



 We will show that in terms of risk, most appraisals of 
megaprojects assume, or pretend to assume, that 
infrastructure policies and projects exist in a 
predictable Newtonian world of cause and effect 
where things go according to plan. 

 In reality, the world of megaproject preparation and 
implementation is a highly risky one where things 
happen only with a certain probability and rarely 
turn out as originally intended” 

(Flyvbjerg, 2003, p.6).





 Technisch-rationele planning

• Kennis oorzaak-gevolg relaties

• Onzekerheid is geen issue

• Top-down

• Omvattend

• Als ‘architect’ blauwdrukken van gebieden

• Uitvoeren is simpel





De Publieke ‘Planner-Koning’

PLANNER

ONTWERP BOUW FINANCE ONDERHOUD



A man who neglects 
what is actually done 
for what should be 
done learns the way to 
self-destruction





“We stellen de vraag: 

kan een overheid effectief en verantwoord 
optreden als promotor van een groot 
ruimtelijk project en tegelijkertijd als hoeder 
van publieke belangen zoals milieu, 
veiligheid en bescherming van de 
belastingbetaler tegen financiële risico’s?

(Flyvbjerg, 2007).



 We gaan naar een netwerksamenleving (Castells, 2000)

 Geen van de betrokken partijen beschikt over alle benodigde 
kennis, bevoegdheden en vermogens

 Onderlinge afhankelijkheid 

 Grote(re) onzekerheden

 Snelle(re) veranderingen









Bij de start werd ervan uitgegaan dat 
het project zo snel mogelijk, maar 
uiterlijk in maart 2013 gereed zou zijn. 
Dat was al bijna twee jaar eerder dan 
oorspronkelijk gepland.

Daadwerkelijke openstelling: augustus 
2012.



Klassieke (ruimtelijke) planning

PPS, structuren, mechanismen, voorbeelden

Dilemma’s rond PPS

Stellingen 

Update: geen jaarcijfers Ballast

Verbreding A15 loopt uit 
op drama voor bouwers
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“Institutionele condities bepalen de regels 
van het spel” (Scharpf, 1997)
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prikkel om de financiële belangen op een 
lijn te krijgen. 

Er is een risicoreservering van ongeveer 
10%. 

Als de partijen ( de alliantie) risico's goed 
weten te beheersen, door goed samen te 
werken of door innovatieve oplossingen te 
bedenken op de referentie 

Dan: 5% van de contractwaarde aan de 
deelnemers van de alliantie 



 Een voorbeeld van risicodeling en eurodeling

 grondverwerving die vertraagde en vroeg om ingrijpende 
wijzigingen in de uitvoeringsplanning rond het ophogen van 
baanlichamen. 

 In een strikte risicoverdeling zou de oorzaak van het probleem 
bij de opdrachtgever liggen (grondverwerving) en het gevolg 
en de aanpassing bij de opdrachtnemer (uitvoeringsplanning). 

 Dit kan eenvoudig tot een patstelling leiden, 

 maar door de risicodeling in de Waardse Alliantie is dit 
probleem snel getackeld en is de uitvoeringsplanning snel 
aangepast en uitgevoerd (Korf, 2003; Verhees, 2013).





HTTP://WWW.OPDRACHTGEVERSFORUM.NL/UPLOADS/PAGETREE/FILES/BROCHURE_DEPRORAIL-ALLIANTIE.PDF

HTTP://NEERLANDSDIEP.NL/BIBLIOTHEEK/EINDRAPPORT-EVALUATIE-ALLIANTIES-OV-SAAL/



 In de tenderfase hebben we 100 procent geselecteerd op 
kwaliteit. 

 De helft van de beoordeling was op basis van een ‘serieus 
game’ waarbij het hele team werd uitgedaagd samen te werken 
en een onverwachte situatie kreeg te verwerken. 

 Een plan van aanpak en een financieel plan wogen voor de 
andere helft mee bij de selectie
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‘..om te bewijzen dat samenwerken echt werkt 
als je er volledig voor gaat. De bouw komt uit 
een rare vechtmarkt waarbij wantrouwen 
domineerde en het werken met de risico’s 
volgens het UAV-gc soms grote verliezen 
meebracht. Daar willen we graag mee breken 
en dat kan alleen door te bewijzen dat 
projecten meteen goed kunnen lopen als je 
durft te kiezen voor een radicaal andere 
aanpak’



'Wat echt belangrijk is, is dat de 
mensen van het waterschap en de 
aannemers in een team werken. Er 
is geen gedoe met contracten of 
misverstanden bij de overdracht 
van de ene fase naar een andere 
fase.'



DBFMO proces (25+ jaar)





Als je af en toe met een klein brandje door 
het bos gaat, is er minder brandstof voor een 
ongecontroleerde megabrand. Minder 
brandstof = minder brand.









Verschillende DBFM-experts
hebben aangegeven dat het de 
moeite waard is risicodeling in 
DBFM-contracten en -projecten 
serieus te onderzoeken (zie 
Bakker, 2015)





 Studies van praktijkcases laten zien dat het bundelen van de krachten 
als het gaat om stakeholdermanagement effectief is. De Schepper en 
collega’s (2014) bestudeerden vier Vlaamse infrastructuurprojecten en 
adviseerden om stakeholderrelaties in publiek-private
samenwerkingsprojecten te managen door een stuurgroep met een eigen 
budget waarin beide partners vertegenwoordigd zijn. 

 Een mooi voorbeeld hiervan is te herkennen in het Nederlandse A2 
Maastricht-project, waarbij de partners nauw samenwerkten in een 
communicatiebureau voor het informeren van en interacteren met 
belanghebbende partijen in de omgeving van de projectuitvoering. 

 Als we de uitvoering van de A15 Maasvlakte-Vaanplein vergelijken met 
die van de A2 Maastricht dan zien we dat deze strategie van gedeeld 
stakeholdermanagement bijdraagt aan een effectievere uitvoering en 
effectiever beheer van infrastructuurprojecten (Verweij, 2015).





http://irs.ub.rug.nl/ppn/355331616



DBFMO proces (25+ jaar)



 De omzetgerichtheid van de huidige grote marktbedrijven in de 
GWW sector belemmert de ontwikkeling van deze bedrijven tot 
integrale dienstverleners. 

 Dit betekent dat als de klant zijn marktvraag verschuift van het 
leveren van beschikbaarheid naar mobiliteit of bereikbaarheid er 
een nieuwe markt zal ontstaan.
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 Rol vasthouden (consistentie in plan, aanbesteding, contract, 
realisatie en onderhoud)





 https://www.youtube.com/watch?v=gEXWULGEvs8&feature=p
layer_detailpage






